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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
8312-08

meddelat i Stockholm den 22 juni 2010

KLAGANDE
Barkarö Byggteknik AB
Fridhem Barkarö
725 91 Västerås
MOTPART
Skatteverket
171 94 Solna
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms dom den 15 oktober 2008 i mål nr 883-07
SAKEN
Inkomsttaxering 2001 samt skattetillägg, m.m.
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten undanröjer Kammarrätten i Stockholms dom den 15 oktober 2008
i mål nr 883-07 och återförvisar målet till kammarrätten för ny behandling.

Regeringsrätten beviljar Barkarö Byggteknik AB ersättning för kostnader i
Regeringsrätten med 10 000 kr.

Dok.Id 92278
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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BAKGRUND

Skatteverket beslutade den 2 december 2004 att genom eftertaxering vägra
Barkarö Byggteknik AB (bolaget) avdrag för förlust på aktier vid 2001 års
taxering samt att påföra skattetillägg. Bolaget överklagade beslutet hos Länsrätten
i Västmanlands län som på bolagets begäran höll muntlig förhandling. Länsrätten
avslog genom dom den 30 november 2006 bolagets överklagande. Bolaget
fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm och yrkade även där muntlig
förhandling. Kammarrätten avslog i särskilt beslut yrkandet om muntlig
förhandling och genom den nu överklagade domen avslog kammarrätten bolagets
överklagande.

YRKANDEN M.M.

Bolaget fullföljer sin talan och anför bl.a. följande. Bolaget har yrkat muntlig
förhandling i kammarrätten. Detta yrkande har avslagits i ett särskilt beslut.
Kammarrättens beslut har inneburit att bolaget har haft grundad anledning att anta
att i vart fall särskild avgift inte skulle komma att tas ut. Kammarrätten har
emellertid i sin dom inte i något hänseende ändrat länsrättens dom. Bolaget yrkar
ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten med 82 562 kr.

Skatteverket tillstyrker att Regeringsrätten undanröjer kammarrättens dom och
återförvisar målet till kammarrätten för ny handläggning. Skatteverket anför bl.a.
följande. Eftersom kammarrättens dom innebär att skattetillägg tas ut hade bolaget
en ovillkorlig rätt till muntlig förhandling i målet. Denna brist i handläggningen är
av sådan art att det finns skäl för Regeringsrätten att undanröja kammarrättens
dom och återförvisa målet till kammarrätten. Skatteverket tillstyrker att ersättning
medges med skäliga 10 000 kr.

3

BESLUT
Mål nr
8312-08
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten beslutade den 2 september 2008 att avslå bolagets yrkande om
muntlig förhandling. Som skäl för beslutet angav kammarrätten att muntlig
förhandling var obehövlig med hänsyn till att muntlig förhandling hållits i
länsrätten, sakfrågans beskaffenhet och till vad som framkommit i målet.

Av 6 kap. 24 § taxeringslagen (1990:324) i tillämplig lydelse framgår följande.
Vid handläggning i länsrätt och kammarrätt om särskild avgift ska muntlig
förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs
dock inte, om det inte finns anledning att anta att avgift kommer att tas ut.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

I mål om skattetillägg föreligger en ovillkorlig rätt till muntlig förhandling i
länsrätt, numera förvaltningsrätt, och kammarrätt. Kammarrätten har inte hållit
muntlig förhandling trots att bolaget begärt det. Handläggningen av målet i
kammarrätten företer därmed sådana brister att domen bör undanröjas och målet
återförvisas till kammarrätten för ny behandling.
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Med hänsyn till utgången i målet är bolaget berättigat till ersättning för sina
kostnader i Regeringsrätten enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i
ärenden och mål om skatt, m.m. Ersättning bör beviljas med skäliga 10 000 kr.

Karin Almgren

Peter Kindlund

Margit Knutsson

Henrik Jermsten

Olle Stenman

Ulrika Lundström
Beredningschef

Avd II
Föredraget 2010-06-02

Målet har föredragits av regeringsrättssekreteraren Bertil Idarsson.

