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Under det senaste årtiondet har ansvaret vid rådgivning blivit ett allt större rättsligt
problem. Detta gäller särskilt skatterådgivning. I detta referat diskuteras i första hand
rättsliga aspekter på skatterådgivning och då såväl från ett civilrättsligt som ett straff-
rättsligt perspektiv. Emellertid har rådgivningsverksamhet även ett betydande etiskt
perspektiv. Särskilt samspelet mellan rättsliga och etiska frågor är på detta område en
viktig frågeställning. Med utgångspunkt i den rättspraxis som tillkommit i Sverige
under de senaste åren koncentreras framställningen till en rad skadeståndsrättsliga
spörsmål som aktualiseras vid skatterådgivning. Det betonas att ansvaret inte får til-
låtas bli för omfattande för rådgivarna samtidigt som klientens rätt att få korrekt infor-
mation om risker förenade med skatteplanering alltid är något som måste beaktas vid
ansvarsbedömningen.

Jan Kleineman som är född 1953 avlade jur. kand. 1979 och blev jur. dr. 1987 samt blev
professor i civilrätt vid Stockholms universitet 1995. Hans forskning innefattar områ-
dena kontrakts-, skadestånds- och bolagsrätt. Under de senaste åren har även finan-
sieringsrätt tillhört intresseområdet.

1. Inledning

1.1 Bekant ämne i ny tappning

Det förefaller som om vissa ämnen har större dragningskraft hos arrangörerna för
de nordiska juristmötena än andra. «Kringgåendeproblematiken i skatterätten»1

diskuterades vid 1984 års möte i Oslo och «ansvaret för rådgivning avseende
skattespörsmål»2 diskuterades från såväl civilrättslig som straffrättslig utgångs-
punkt vid 1987 års möte i Helsingfors. 1999 tilldrar sig ämnet ånyo mötets upp-
märksamhet men nu för man in såväl den etiska som den rättsliga dimensionen.

Ur ett nordiskt perspektiv finns det anledning att först och främst notera att
ämnet traditionellt inte tilldragit sig särskilt stor uppmärksamhet i Sverige medan
en mycket ytlig genomgång visar att ämnet tilldragit sig stort intresse i Danmark.3

Det var först i och med ett stort antal tvister mot skatterådgivare under 1990-talet
som ämnet blev uppmärksammat i Sverige.

Att diskutera skatterådgivning från såväl etisk som juridisk synvinkel är före-

1 Se Förhandlingarna vid Det 30. nordiska juristmötet, 1984 Del Is . 125 ff.
2 Se A. Vinding Kruse och J. Lett, Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørsgsmål. Civilretligt og
straffretligt, Förhandlingarna vid Det 31. nordiska juristmötet, 1987 s. 139 ff.
• Se t.ex. Ulrik Gorm Møller, Skatterådgivning, Fredriksberg, Danmark 1996 samt Morten
Samuelsson och Kjeld Søgaard, Rådgiveransvaret, Kobenhavn 1993.
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nat med betydande risker. Det är visserligen ett tidens tecken att man numera
gärna diskuterar traditionella juridiska ämnesområden från ett mer etiskt eller
«moraliskt» perspektiv.4 Det etiska perspektivet ansågs tidigare vara något som
lämpligen skulle hållas utanför den akademiska juridikutbildningen. Sedan några
år tillbaka finns i Stockholm särskilda etikföreläsningar för de nya juriststuden-
terna. Det är emellertid betecknande att Madeleine Leijonhufvud redan i inled-
ningen till det studiematerial hon utarbetat med utgångspunkt i sina «etikföreläs-
ningar» påpekar att när hon läste juridik på 1960-talet ordet etik knappast nämn-
des i föreläsningssalar och i seminarierum.5

Det är emellertid alltid vanskligt att samtala om flera ämnen samtidigt. Risken
är att argument av olika karaktär sammanblandas. Medan vi tämligen enkelt kan
fastslå vad vi menar med ett rättsligt ansvar vid skatterådgivning, nämligen en
referens till det straffrättsliga och det skadeståndsrättsliga regelverket, kan inne-
börden i begreppet etiskt ansvar för skatterådgivare vara så oklart att det fordras
en närmare presentation.

1.2 Etiken - ny dimension på juristernas ansvarsdiskussion?

Etikdiskussionen i en juridisk kontext tilldrar sig ofta uppmärksamhet i media.
Det handlar då närmast om frånvaron eller bristen på moraliskt acceptabla värde-
ringar hos dem som utövar en verksamhet. Att utnyttja «luckor» i det juridiska
regelverket beskrivs ofta som omoraliskt. Riktar man intresset mot juristerna som
yrkeskår handlar det ofta om förhållningssättet till rådande yrkesetik eller möjli-
gen innehållet i den rådande yrkesetiken.

För skatterättens del är såväl medborgarnas förhållningssätt till möjligheterna
att utnyttja «luckorna» i skattelagstiftningen som juristkårens benägenhet att för-
medla sådana kunskaper återkommande ämnen i den politiska debatten. Eftersom
synen på det rådande skattesystemet alltid är en politiskt omstridd fråga blir
också den etiska diskussionen kring skatter och skatterådgivning starkt präglad
av allmänpolitiska värderingar.

För skatterådgivare som professionella rådgivare har emellertid etikfrågan en
betydligt mer pragmatisk dimension. För de två viktigaste yrkesgrupperna på den
svenska skatterådgivarnas arena finns regler om vad en rådgivare har att iakttaga
i enlighet med god advokatsed respektive god revisorsed. Det rör sig här inte om
politiskt färgade argument kring vad man kan förvänta sig av den skattepliktige
medborgaren eller hans rådgivare. Det handlar om bindande handlingsnormer för
utövandet av yrket vars åsidosättande kan fa minst lika allvarliga konsekvenser
som att drabbas av ett straff eller åläggas ett skadeståndsansvar.

Risken att uteslutas ur yrket genom att man förlorar medlemskap eller aukto-
risation är ännu så länge betydligt allvarligare för yrkesutövaren i de nordiska

4 Se t.ex. Cranston, Ross (ed.), Legal Etics and Professional Responsibility, Clarendon Press, Oxford
1995.
5 Se M. Leijonhufvud, Etiken i juridiken, Stockholm 1996, s. 9.
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länderna än risken att åläggas skadeståndsansvar. I andra länder, t.ex. i USA, kan
problemet se annorlunda ut; där talar man ibland om risken att bli «utforsäkrad».
Det handlar då om att förlora möjligheterna att skydda sig mot skadeståndsan-
språk genom att man inte längre kan utöva sin verksamhet i skyddet av ansvars-
försäkringar.

För den fortsatta diskussionen är det viktigt att skilja mellan inte bara det
«etiska ansvaret» och det «juridiska ansvaret», utan än mer mellan bindande etis-
ka normer för yrkeskåren och mer allmänna moraliska aspekter på samma ämne.
Strängt taget tillhör regler om t.ex. god advokatsed det rättsliga ansvarsområdet
eftersom rättsliga sanktioner är kopplade till ett åsidosättande av detta regelverk.
En annan sak är att det inte finns någon omedelbar koppling mellan ett åsidosät-
tande av de bindande etiska normerna och straff- och skadeståndsregler.

Inte ens när man åsidosatt en bindande etisk norm uppställd för att skydda en
klient, följer därav med absolut säkerhet att det föreligger skadeståndsgrundande
culpa. Förhållandet mellan ett åsidosättande av den bindande etiska normen och
skadeståndsrättens culpanorm är däremot en intressant frågeställning som skall
penetreras närmare nedan.6

Förhållandet mellan principer om «moraliskt ansvar» för en «förtroende-
grupp» som t.ex. jurister och revisorer och de rättsligt sanktionerade etiska nor-
merna är ett annat ämne som dock huvudsakligen måste lämnas därhän i denna
framställning. Det hindrar dock inte att det drag av allmänt förkastlig verksam-
het som skatteplanering ibland uppfattas som är ett sådant allmänmoraliskt pro-
blem som kan påverka den skadeståndsrättsliga bedömningen. Den skattskyldi-
ges «orättmätiga» strävan att minimera sin skatt förvandlas till ett eget risk-
tagande som kan ha betydelse vid jämkning av skadeståndsskyldigheten. Den
skattepliktiges eget beteende skulle t.o.m. kunna tänkas påverka var man place-
rar culpatröskeln för skatterådgivaren. Interaktionen mellan «allmänna moral-
föreställningar» och konkreta juridiska bedömningar är ett ämne med många
dimensioner.

1.3 Rådgivaransvaret i ny fas?

För svensk rätts del är det tydligt att rådgivaransvaret kommit in i en ny och för
yrkesutövarna kritisk fas. Under det senaste decenniet har ett ovanligt stort antal
skadeståndsprocesser inletts mot skatterådgivare.

De svenska skatterådgivarna hade en blomstrande verksamhet ända fram till
genomförandet av den stora skattereformen som trädde i kraft 1991. Ett osedvan-
ligt komplicerat skattesystem förenat med extremt höga skatter och marginalef-
fekter, där dessutom skattereglerna hade olika karaktär inom olika inkomstslag
och där den skattskyldige genom att «omvandla» sina inkomster till t.ex. kapital-

6 Se kapitel 10 nedan.
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inkomster istället för arbetsinkomster kunde göra betydande förtjänster, var en
perfekt grogrund för såväl seriös som oseriös rådgivningsverksamhet.

Särskilt under slutet av den period som föregick den stora skattereformen,
tycks medborgarnas strävan att genom skarpsinnig skatteplanering undandra sta-
ten skatteinkomster ha präglats av en tidigare inte skådad kreativitet. Förklarin-
gen härtill är tämligen enkel.

1980-talet var en period som genererade betydande vinster i näringslivet före-
nat med skattenivåer som lockade till affärsmässiga risktagande som saknade
motsvarighet tidigare. För den som ägnade sig åt spekulativ affärsverksamhet var
det säkerligen inte främmande att även ta betydande risker när det gällde skatte-
planering.

Att det i ett sådant läge fanns incitament för skatterådgivare att framträda på
marknaden vilka eljest knappast kunde ha funnit avsättning för sina tjänster, är
nog också tämligen klart. Att anlägga ett rättsligt perspektiv på sådan oseriös
verksamhet är emellertid av föga intresse för den juridiska doktrinen.

Den processvåg som vi såg i kölvattnet av medborgarnas alltmer krampaktiga
försök att minimera sina skattekostnader är ett ämne som snarast lämpar sig för
sociologiska studier eller möjligen den som intresserar sig för studier av den
förda samhällspolitikens effekter under den aktuella perioden.

Av större intresse är istället det stora antal av prejudikat som vi i Sverige fick
som ett resultat av sådan rådgivning som av allt att döma var huvudsakligen seri-
ös, men mer präglad av okunnighet eller oförmåga att förklara för de rådfrågande
de risker som var förenade med skatteplanering.

Då svensk rätt praktiskt taget fram till 1991 hade saknat vägledande avgöran-
den om rådgivningsansvar, är det märkligt att vi från och med det året kan åter-
finna flera rättsfall om rådgivningsansvar och där flertalet avser just skatteråd-
givning.7 Det har varit fråga om skador förorsakade av fastighetsmäklare, ban-
ker och revisorer. Praktiserande jurister har ännu inte förärats något prejudikat
även om det är tämligen vanligt att rättsliga anspråk riktas även mot den yrkes-
gruppen.

Det brukar vara vanligt att förklara förekomsten med «nya faser» av intensivt
processande med hänvisning till förhållandena i andra länder. Att professions-
ansvaret tilldragit sig större uppmärksamhet utanför vårt lands gränser än i
Sverige är uppenbart. Redan i våra nordiska grannländer kan man tydligt av-
läsa en sådan trend. Det vanliga är emellertid att man hänvisar till förhållandena
i Förenta staterna där professionsansvaret sedan decennier har varit «big busi-
ness» med hårresande effekter på såväl försäkringskostnader och processklimat.

7 Ett av de få exempel som ofta åberopades var rättsfallet NJA 1957 s. 621. Här hade en «jur. kand.»
med stående uppdrag att placera penningmedel för en fabrikörs räkning ordnat ett lån till ett bolag
med säkerhet i förlagsinteckning. Vederbörande hade emellertid förbisett att inteckningarna saknade
förmånsrätt. Han hade missat en rättsregel som visserligen inte framgick av lag men av ett rättsfall
som i sin tur klart framgick av den juridiska litteraturen.
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Många ser - säkerligen med rätta - en sådan utveckling som mindre önskvärd
och kan då tänkas uttrycka önskemål om att domstolarna skall vara försiktiga
innan de bryter ny mark på detta område. Mot detta står emellertid alltid ett kon-
sumentintresse som vältaligt uttryckt i framstående processjuristers inlagor ofta
framstår som övertygande argument för ett ständigt vidgat ansvar.

1.4 Varför har skatterådgivaren kommit i blickpunkten?

Det synes f.n. föreligga en ökad konkurrens i Sverige mellan revisionsbyråer och
advokatbyråer. Traditionellt har dessa två yrkeskategorier tidigare knappast
befunnit sig i konkurrens med varandra.

Revisorerna har ägnat sig åt ekonomisk konsultverksamhet och endast i min-
dre utsträckning tillhandahållit juridiska tjänster. Detta synes numera ha förän-
drats. De stora konsultbolagen som visserligen haft sitt ursprung i revisionsbyrå-
er har under de senaste åren expanderat sin verksamhet och traditionella jurist-
uppgifter har kommit att infogas som ett konsultuppdrag bland flera andra. I för-
sta hand har man dock inte inriktat sig på affärsjuridik i traditionell bemärkelse
utan på skatterättslig rådgivning. Här är ett område där expertkompetensen ofta
varit mindre välutvecklad på advokatbyråerna och konkurrensen mindre påtaglig.

Förskjutningen från traditionell revisionsverksamhet till allmän konsultverk-
samhet har emellertid inte för den sakens skull inneburit att det är den traditio-
nella revisorn som tagit över juristrollen, utan snarare att de stora konsultföreta-
gen anställt jurister och således infogat sin alldeles egna specialistkompetens som
en del av den allmänna kompetensen inom det nya kunskapsföretaget. För tradi-
tionella revisionsbyråer har detta säkerligen medfört problem. Kravet på att de
mindre revisionsbyråerna skall kunna tillhandahålla kompetens i vart fall i skat-
terättsliga spörsmål har säkerligen varit en starkt bidragande orsak till att mindre
och medelstora revisionsbyråer ofta utsätts för skadeståndsanspråk på grund av
felaktig skatterådgivning.

Ytterligare en bidragande orsak till att skatterådgivare utsatts för skadestånds-
anspråk är säkerligen det faktum att denna specifika form av rådgivning är sär-
skilt utsatt ur ansvarssynvinkel. Det rör sig om råd som skall läggas till grund för
ett faktiskt handlingssätt hos den rådfrågande. Denne kan förväntas anpassa sitt
handlingssätt genom att vidtaga eller underlåta att vidtaga något på grund av den
information han fått ta del av.

Den processande advokaten riskerar tämligen sällan sådana skador hos sin kli-
ent. Det krävs åtskilligt för att en advokat skall anses ha fört sin klients talan så
oskickligt, att det kan utlösa ett skadeståndsanspråk. Här framträder risken att
missa en tidsfrist eller en preskriptionsregel som större ur ansvarssynvinkel. I
Sverige har dessutom Högsta domstolen ofta betonat principen jura novit curia
vilket medför att ett ombud i princip inte är skyldig att åberopa relevant rättsre-
gel vilket gör att bristande kunskap i gällande rätt sällan kan anses ha föranlett
att klienten kan lida en skada.
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För skatterådgivaren är däremot läget annorlunda. Hans klient blir ofta först i
samband med en oväntad skatteprocess medveten om att hans rådgivare lämnat
felaktig information.

Kanske kan man hänföra den ökade processbenägenheten till det faktum att
skatterådgivningen ofta handlagts av mer riskbenägna eller måhända mindre risk-
medvetna rådgivare än den traditionella advokatkåren. I många fall förmedlas
skatteråd i samband med andra finansiella tjänster och insikten om skatterådgiv-
ningens stora osäkerhetsfaktorer är säkerligen mindre bland banker, ekonomiska
rådgivare och fastighetsmäklare än bland jurister i allmänhet. Särskilt det pro-
blem som nedan skall behandlas under rubriken «skatterådgivarens svåra peda-
gogiska uppgift» är säkerligen en uppgift som till sin natur är svårare att hand-
skas med för den som saknar traditionell juristkompetens.

Särskilt banker verkar ha haft problem med att föra ut relevant information till
kunderna i samband med olika typer av affarsupplägg. Här aktualiseras också
ansvaret för annan information än sådan som kan beskrivas som rådgivning i tra-
ditionell bemärkelse. Genom prospekt av olika slag har banker kombinerat erbju-
danden om förvärv i fonder med information om de skattemässiga fördelar som
varit förenade med förvärvet där kunderna antingen funnit beskrivningen av
rättsläget otillfredsställande eller ansett sig ha fått otillräckliga uppgifter om de
affärsmässiga riskerna.

2. Rådgivaransvarets särart

2.1 Allmänt

För att beskriva skatterådgivningens ansvarsproblem från såväl etisk som juridisk
utgångspunkt fordras att man placerar in problemen i en korrekt rättslig kontext
inom förmögenhetsrätten.

Det naturliga har varit att betrakta ämnet som en del av den speciella
kontraktsrätten och då närmast som en undergrupp bland s.k. immateriella tjän-
ster.8 Trots att professionell rådgivning har sådan utomordentligt stor praktisk
och ekonomisk betydelse och dessutom förorsakar sådana betydande teoretiska
problem har ämnet blivit föga belyst - åtminstone i svensk rätt - men härvidlag
sker för tillfallet stora förändringar.

Någon särskild lagstiftning finns ännu inte även om diskussionen har startat.
Frågan har också ställts om man inte borde åtminstone vidareutveckla den speci-
allagstiftning som finns för vissa yrkesgrupper till att omfatta än mer generella
regler. För fastighetsmäklare finns sedan 1984 speciallagstiftning som också
innefattar rådgivningsplikt mot såväl uppdragsgivaren som dennes medkontra-
hent. Denna lagstiftning fick en uppföljare för försäkringsmäklare 1989 och
reglerna för fastighetsmäklare skärptes därefter 1994.

8 Se t.ex. Hellner, Speciell avtalsrätt II, tredje upplagan 1. häftet. Särskilda avtal, 1996 s. 200 ff.
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2.2 Det straffrättsliga rådgivaransvaret

En på många sätt märklig lagstiftning infördes i Sverige 1985. Lagen om förbud
mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall innefattar en slags straffsanktionering av
sådant som tidigare måste anses ha varit omfattat av en etisk norm avseende vad
en professionell rådgivare inte borde ägna sig åt. Lagen kan sägas dels tillhanda-
hålla en slags definition av rådgivningsverksamhet som visserligen saknar bety-
delse utöver dess formella tillämpningsområde, men som kan ge viss indikation
om vad som kan läggas i själva begreppet rådgivning, dels stadgar straff för sådan
rådgivning där någon genom grov oaktsamhet främjar en straffbelagd gärning.
Förutom straff kan förbud att utöva rådgivningsverksamhet meddelas.

Lagen var - som Suzanne Wennberg har påpekat9 - ett led i ambitionen att
höja moralen när det gällde kampen mot den s.k. ekonomiska brottsligheten.
Lagen omfattar «även seriös rådgivning, i den mening att rådgivningen inte går
ut på att ge några besked om hur klienten skall kunna kringgå eller bryta emot
lagen».10

I NJA 1995 s. 505 uttalade HD att det i motiven till 2 § 1 st. nämnda lag anges
att begreppet rådgivningsverksamhet inte bara omfattar råd i den meningen att ett
visst handlingssätt rekommenderas utan också konkreta åtgärder för att omsätta
ett råd i praktiken.11 Ilagens förarbeten hade som exempel på detta angivits biträ-
de vid bolagsbildning, bokföring, valutatransaktioner och skatteplanering. Det
bör emellertid hållas i minnet att den aktuella lagen endast tar sikte på råd «i juri-
diska eller ekonomiska angelägenheter».

I själva verket är det et stort antal konsulter som sysslar med rådgivnings-
verksamhet och förutsättningarna för att avgränsa rådgivning från annan kon-
sultverksamhet är inte en helt enkel uppgift. Vid vissa tjänster kan visserligen
huvudprestationen vara något annat än att ge råd, t.ex. att göra något rent fysiskt.
Vid tillhandahållandet av en vara kan uppkomma dröjsmål eller fel i varan eller
det kan bli fråga om en produktansvarsproblematik. När det gäller biträde vid
skatteplanering är rådgivningsverksamheten ofta en del av någon annan aktivitet.

Det bör påpekas att den särskilda lagstiftningen mot oseriösa rådgivare inte
omfattar sådant förfarande som innefattar främjande av brottslig verksamhet som
utgör medverkan till brott enligt 23 kap. 4 § brottsbalken. Som Wennberg påpe-
kat innebär detta att när rådgivaren «är direkt lierad med huvudmannen/klienten
och dennes verksamhet» det i regel inte blir aktuellt med ansvar för vårdslös råd-
givning.

Det problematiska med den angivna lagen är således att det ju även är möjligt
att med helt seriös rådgivning främja en brottslig gärning. Lagens problematiska
förhållningssätt från etisk utgångspunkt framgår tydligt av lagmotiven, där det

9 Se Juridisk tidskrift 1995-96 s. 840 ff.
10 Se Wennberg, a.a. s. 842.
11 Jfr. härtill Wennberg, Suzanne, La Reinemålet och ansvar enligt rådgivarlagen, JT 1995-96 s. 840 ff.
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bl.a. uttalas att «rena upplysningar om gällande rätt alltid anses tillåtna» men om
rådgivaren skulle välja att samtidigt peka «på olika möjligheter att undgå myn-
digheters kontroll, t.ex. genom att underlåta att lämna en myndighet föreskrivna
uppgifter, måste förfarandet anses grovt oaktsamt för såvitt inte uppsåtlig med-
verkan föreligger».12

Trots att rena upplysningar om gällande rätt enligt lagens motiv är ett exempel
på rådgivning i lagens mening,13 har lagstiftaren tydligen tänkt sig att detta skul-
le falla utanför lagens tillämpningsområde därför att det i lagen uppställda kravet
i subjektivt hänsende, nämligen grov oaktsamhet inte skulle vara uppfyllt i ett
sådant fall.

Ett besvärligt problem knutet till kravet på grov oaktsamhet blir rådgivarens
eventuella kontrollplikt avseende klientens verksamhet eftersom lagen således
«omfattar seriös rådgivning som lämnats av en godtroende rådgivare, som dock
borde ha förstått bättre eller i vart fall borde ha skaffat sig bättre information».14

För skatterådgivare blir säkerligen lagen ett betydande tillämpningsproblem
eftersom uppenbarligen inte bara information om hur man kan undvika kontroll
eller försvåra kontroll är ägnat att främja skattebrott, utan även att «ren informa-
tion» om skattereglerna mycket väl kan fungera som ett sätt att söka underlag för
att undandra staten skatteinkomster.

I sin analys av NJA 1995 s. 505 finner Wennberg det svårt att följa hovrättens
culpabedömning15 eftersom man inte får klarhet i frågan vilka kunskaper råd-
givarna hade om det berörda s.k. vinstbolagets latenta skatteskulder. Rådgivarna
ansågs genom grov oaktsamhet ha främjat huvudgärningsmännens brottsliga
verksamhet (grov oredlighet mot borgenärer). Wennberg anser att om rådgivarna
hade känt till vinstbolagets skatteskulder borde man väl snarare ha ifrågasatt om
de hade gjort sig skyldiga till ett uppsåtligt främjande på den grund att det före-
låg påtaglig fara för obestånd. Det skulle då inte ha varit aktuellt med ansvar för
vårdslös rådgivning. Om de däremot inte hade känt till dessa skatteskulder «upp-
kommer frågan på vilken nivå ribban bör läggas för deras undersökningsplikt, en
fråga som måste vara av största betydelse för alla advokater och andra rådgi-
vare».16

2.3 Civilrättsligt rådgivaransvar

Det vanligaste fallet av rådgivaransvar är nog då någon blivit oaktsamt vilseledd
av den förmedlade informationen och den vanligaste skadan är en ren förmögen-

12 Se Prop. 1984/85:90 s. 36.
13 Se Prop. 1984/85:90 s. 34.
14 Se Wennberg a.a. s. 843.
15 Det var inte aktuellt att göra någon culpabedömning i HD-målet eftersom prövningen i HD endast
avsåg kraven avseende vad som skulle föreligga i objektiv bemärkelse för att konstituera rådgiv-
ningsverksamhet.
16 Se Wennberg a.a. s. 847.
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hetsskada.17 Detta hindrar inte att t.ex. fel vid upprättande av ett testamente kan
betraktas som ett fall av rådgivaransvar trots att ingen i egentlig mening har ska-
dats genom att förlita sig på dess innehåll.18 Som framgår av det straffrättsliga
rådgivaransvaret är det svårt att skilja mellan sådan rådgivning som är rent infor-
mationsfbrmedlande och sådant ansvar som beror på faktiskt biträde i något hän-
seende. Det är i många fall inte heller meningsfullt att försöka upprätthålla en
sådan distinktion.

En viktig utgångspunkt för rådgivaransvaret är att det inträder i en professio-
nell kontext. Rådgivning som ligger utanför den professionella staren är normalt
befriad från ansvar. I amerikansk rätt talar man ofta om s.k. curbstone-advices,19

dvs. råd som förmedlas inom den siar inom vilken ingen blir ansvarig även om
informationen förmedlats på ett altför lättfärdigt sätt.

Man brukar då i allmänhet säga att situationen då rådet förmedlades var sådan
att den vilseledde saknade skäl för att fasta tillit till detta. Rådgivaren åtnjuter då
immunitet mot skadeståndsansvar. Förlitar han sig på «rådet» får han likväl svara
för dess konsekvenser själv, närmast som en form av eget risktagande.

Det är inte lätt att ange när man har passerat gränsen där ansvar inträder. Det
kan knappast vara nödvändigt att man erlagt särskild ersättning för rådet till råd-
givaren. Ofta finner rådgivaren andra vägar för att kompensera sig för kostna-
derna förenade med rådet. Ofta blir rådgivningskostnaden en del av de allmänna
kostnaderna i rörelsen.

Det faktum att professionell rådgivning således är en immateriell tjänst och
därmed möjlig att rent rättssystematiskt placera in som ett kontraktuellt ansvar
bör emellertid inte leda till allt för långtgående slutsatser. Visserligen varierar det
kontraktsrättsliga ansvaret mellan olika avtalsstyper, men det har i nordisk rätt,
där avsaknaden av allmänna kontraktsrättsliga lagregler motsvarande t.ex. vad
som finns i BGB, alltid medfört att köprättsliga regler format synen på förplik-
telsernas innehåll.

Som nedan närmare skall belysas, kan man inte från den allmänna avtalsrät-
tens principer för hur avtal kommer till stånd dra några mer specifika slutsatser
när det föreligger ett uppdragsavtal avseende skatterådgivning. Dessutom måste
man vara medveten om att ansvar kan inträda även oberoende av om det förelig-
ger ett sådant uppdrag. Det senare är kanske inte ett så traumatiskt förhållande
för Danmark och Norge, möjligen inte heller för Finland, men det är det däremot
för Sveriges del.

Detta beror på att rådgivningsskadan i ett sådant fall normalt är en utomkon-
traktuell ren förmögenhetsskada. Med hänsyn till den egendomliga ansvarsregeln
i 2 kap. 4 § SkL leder detta till ytterligare komplikationer. I rättsfallet NJA 1987
s. 692, som visserligen inte gällde en renodlad rådgivningssituation, dömde dock

17 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada. Särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, 1987.
18 Se NJA 1939 s. 374.
19 Se Kleineman, a.a. s. 388.
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HD ut sådant skadestånd. Målet gjelde en värderingsman som utfärdat ett felaktig
värderingsintyg till en fastighetsägare.

Intyget bedömdes vara upprättat på ett vårdslöst sätt och trots att det var en
kreditinstitut som led skadan, blev värderingsmannen ansvarig mot detta.
Förevaron av en ren förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande be-
friade inte värderingsmannen från skadeståndsansvar. Det stod nämligen klart för
denne att innehållet i intyget skulle läggas till grund för en kreditgivning, och då
kreditinstitutet haft befogad anledning att hysa tillit till detsamma inträdde ska-
deståndsansvar. Värderingsintyget fungerade i vid bemärkelse som ett slags råd
från utfärdaren till den slutliga användaren - kreditinstitutet - att lämna en kre-
dit av viss storlek.

Inte bara svårigheten att inplacera ansvaret i en traditionellt kontraktuell kon-
text, utan även principerna för culpabedömningen ger upphov till mer komplice-
rade överväganden. Det handlar här om att försöka förklara innebörden i det s.k.
metodansvaret. Komplexiteten i denna problematik sammanhänger med att det
ofta är svårt att göra en vållandebedömning avseende professionsutövare.20 Det
går i och för sig aldrig att göra en «naken» culpabedömning, utan denna måste
alltid relateras till den verksamhet eller den faktiska kontext där beteendet föror-
sakat skada.

Vad gäller rådgivare måste man därvidlag först försöka fastställa den «norm»
som rådgivaren har åsidosatt, för att därefter kunna avgöra om denne så till den
grad åsidosatt densamma, att avvikelsen skall kunna betraktas som vårdslös. För
många professioner finns här principer om yrkesetik. För advokater känner vi
begreppet god advokatsed21 och för revisorer är begreppet god revisorsed välbe-
kant.22 Eftersom det här görs en koppling utgör m.a.o. dessa etiska principer en
del av den rättsliga culpabedömningen.

Frågan om hur man skall utföra en analys av om metodansvaret trätts förnär
illustreras tydligt av NJA 1987 s. 692. Vid vissa typer av rådgivning är nämligen
frågan om metodansvaret kränkts en mycket svår fråga att ta ställning till. Det
gäller särskilt sådana råd som redan genom sin allmänna karaktär är mer svårbe-
dömbara än andra. Här kan nämnas en fondkommissionärs placeringsråd, en vär-
deringsmans uppskattning av t.ex. en viss fastighets värde eller en skattekonsults
bedömning i en skatterättslig fråga. Beträffande värderingsmän uttalade HD i
NJA 1987 s. 692:

20 Se Heuman, Advokatens rättsutredningar, 1987, s. 57 if.
21 Se Wiklund, God advokatsed, 1993.
22 Det senare begreppet skall dock inte sammanblandas med begreppen god redovisningssed eller god
revisionssed. Det har i debatten dock gjorts gällande att HD möjligen skulle ha gjort ett sådant fel i
NJA 1996 s. 224. Se här Pehrson, Omfattande ansvar fór bolagsrevisorer, JT 1996-97 s. 133 ff;
Gometz, HD vidgar revisorns skadeståndsansvar, JT 1996-97 s. 214 if samt Leffler, Om gråsparvar
och revisorers ansvar - några synpunkter på NJA 1996 s. 224. Se allmänt om revisorers ställning,
Moberg, Bolagsrevisorn. Oberoende - ansvar - sekretess, 1986.
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«Vid fastighetsvärdering går det knappast att komma fram till ett värde, som blir lika
högt oavsett vilken kunnig värderingsman som utfört värderingen.

Värdering av fast egendom är nämligen i mycket avhängigt av värderingsmannens
uppfattning av marknaden och av den aktuella fastigheten. Ett avsevärt utrymme måste
därför finnas för värderingsmannens egen bedömning. Betydande avvikelse mellan
värderingsmannens uppskattning och vad som i efterhand visar sig vara fastighetens
faktiska värde måste tillåtas utan att en värderingsman kan anses ha förfarit försumligt.
I förevarande fall är det emellertid inte fråga om ett uppskattningsfel utan om en orik-
tig och vilseledande uppgift beträffande ett faktiskt förhållande, nämligen möjligheter-
na att exploatera för bebyggelse.»

Det är således inte en mer eller mindre god subjektiv bedömning av värdet som
utlöser skadeståndsansvaret. Det är mera fråga om värderingsmannen gjort de
undersökningar som skäligen borde ha genomförts innan bedömningen delgavs
intressenterna.

Här kan man jämföra med en skattekonsult. Denne kan bli skadeståndsskyldig
genom att ge felaktiga besked om gällande rätt. Emellertid torde det vara så, att
man av en s.k. allmänpraktiserande jurist inte kan kräva fullständiga kunskaper
om t.ex. all rättspraxis. Till stöd för den angivna ståndpunkten kan för svensk rätt
åberopas rättsfallet NJA 1957 s. 621. HD valde i det fallet att fastställa tingsrät-
tens dom som bland annat innehöll följande numera närmast legendariska dom-
skäl:

«Det framgår inte klart av lagtexten, att förmånsrätten går förlorad vid företagets flytt-
ning, och 1904 års avgörande av HD, vari denna princip fastslås, fanns inte anmärkt i
1952 års lagedition. Trots detta borde H., därest han ägnat frågan tillbörlig uppmärk-
samhet, kunnat skaffa sig tillfredställande kunskap i saken bl.a. därför att, såsom
Gylling påpekat, frågan är kartlagd i Östen Undéns år 1927 utgivna bland jurister all-
mänt kända arbete Svensk sakrätt.»

Även om viss tvekan kan råda om man kan åberopa ett numera så pass gammalt
rättsfall till stöd för hur generalistens metodansvar fastställs, är det en än mer
vansklig uppgift att utifrån det fallet försöka fastställa specialistens ansvar.

Det kan emellertid på goda grunder antas att specialistansvaret är betydligt
strängare än generalistens ansvar. Påståendet bestyrks av NJA 1981 s. 1091.23

Om det däremot i ett enskilt fall skall vara fråga om ett generalistansvar eller
ett specialistansvar torde vara att bedöma efter samma tillitsgrundsatser som
övriga frågor om skadeståndsansvar för vilseledande information. Om en klient
således uttrycker önskemål om en mycket snabb bedömning av ett skatterättsligt
specialproblem och det står klart för denne - eller i vart fall görs klart för denne
- att den formulerade frågan kräver mer ingående analys och klienten inte kan ge

23 Jfr. Heuman, a.a. s. 88 f.
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skattekonsulten tillräckligt rådrum, föreligger enligt min uppfattning en sådan
riskanalys som borde vara nog för att begränsa rådgivarens ansvar i den förelig-
gande situationen. En annan och mer komplicerad fråga är att det närmast åvilar
rådgivaren att säkra bevisning om de bakomliggande förhållanden som begränsat
möjligheterna för skattekonsulten att göra en mer detaljerad utredning av det
skatterättsliga problemet.

Själva plikten att tillhandahålla riskanalys är däremot ett ofta återkommande
drag i senare rättspraxis rörande rådgivaransvar i allmänhet. Synnerligen strängt
såg t.ex. HD på en besiktningsmans ansvar i NJA 1997 s. 65.24 Denne hade i och
för sig vid en besiktning i samband med två konsumenters fastighetsköp påtalat
att det saknades ventilationsöppningar i takfoten för ventilation av takkonstruk-
tionen.

Det framgick också klart av besiktningsutlåtandet att detta missförhållande var
något som borde åtgärdas, besiktningsmannen hade däremot inte i intyget särskilt
fäst köparnas uppmärksamhet på frågan om det eljest förelåg risk för rötskador.
HD:s majoritet fastställde hovrättens dom. Det framgick därvidlag att besikt-
ningsmannen inte hade lämnat fastighetsförvärvarna tillräckliga upplysningar för
att de skulle inse den risk som takkonstruktionen medförde.

Minoriteten i HD (två JustR) var av motsatt ståndpunkt och uttalade att besikt-
ningsutlåtandet var utformat så, att detta inte gav utrymme för missförstånd.
Enligt minioritetens uppfattning hade besiktningsmannen haft fog för att utgå
från att köparna «om de ändå kände tveksamhet om innebörden av hans utlå-
tande, skulle ställa frågor till honom».

Det är min uppfattning att utgången av NJA 1997 s. 65 kommer att få bety-
dande konsekvenser för rådgivare i allmänhet och skattekonsulter i synnerhet.
Man kan tydligen ställa höga krav på riskanalyser avseende rådgivare, i vart fall
om man är konsument. Det ingår i sådant fall i den «pedagogiska plikten» att till-
se att kunden verkligen förstått innebörden i de förmedlade råden och det gäller
för rådgivaren att säkra bevisning om att så faktiskt också varit fallet. Innebörden
av denna plikt vad avser skatterådgivare kommer att analyseras närmare nedan.

HD har emellertid varit betydligt mildare i sin bedömning. I NJA 1994 s. 598
som gällde en banks ansvar som skatterådgivare blir man tämligen överraskad av
den generositet domstolen intog mot det sätt på vilket banken utfört sitt uppdrag.
Det var fråga om en företagare som på inrådan av banken genomförde vissa
transaktioner i syfte att undgå realisationsvinstskatt. Transaktionen kom dock att
underkännas från skatterättslig utgångspunkt enligt bestämmelserna i lagen mot
skatteflykt. HD uttalade att den rättsliga bedömning som banken hade gjort, vid
tidpunkten för rådgivningen visserligen «haft visst fog för sig», men visade sig
på grund av senare - tillkommande - praxis inte vara hållbar.

HD fann därför att banken borde ha insett «att den bedömning man gjorde var

24 Jfr. Kleineman i Vidgat rådgivaransvar i JT 1996 -97 s. 1003 ff.
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behäftad med osäkerhet». HD formulerade också en för svensk rätts del ny
grundprincip för bedömning av «komplicerade rättsfrågor» som fatt stor upp-
märksamhet inte minst vid skatterådgivning:

«Allmänt sett är det påkallat att den som lämnar rådgivning i komplicerade rättsfrågor
fäster uppdragsgivarens uppmärksamhet på om prejudikat saknas och om rättsläget av
denna eller någon annan anledning kan vara osäkert. Behovet av att sådan information
lämnas måste emellertid vara beroende av vem uppdragsgivaren är, vilka kvalifikatio-
ner han har och om han redan känner till problematiken. Fall kan tänkas där det fram-
står som så uppenbart att rättsläget är osäkert att ett särskilt påpekade härom far anses
onödigt.»

Banken undgick dock helt ansvar. Företagaren hade flera månader tidigare delta-
git i ett möte vid vilken banken hade redovisat vilka tjänster man hade att erbju-
da. Bankens skattejurist hade då hållit ett föredrag varvid han bl.a. hade visat en
s.k. overhead-bild på de rekvisit som ingick i generalklausulen mot skatteflykt.
Något förvånande ansågs företagaren härigenom ha fått den information om
rättslägets osäkra karaktär som krävdes.

Att den transaktion som bankkunden några månader senare genomförde där-
för innebar «vissa risker» kunde han inte ha varit omedveten om ansåg domsto-
len. Banken bedömdes därför inte ha varit oaktsam.

Ett annat fall - NJA 1992 s. 502 - illustrerar även den speciella problematik
som finns för skatterådgivare när det gäller möjligheterna att föreslå «kreativa»
lösningar. HD uttalade här att man inte kan lägga en skatterådgivare till last att
han avstår från att föreslå «sådana problemlösningar som är komplicerade till sin
konstruktion eller svårbedömbara från skatterättslig synpunkt».

Det var här frågan om en talan som fördes mot en revisor i hans egenskap av
företagskonsult. Det bör härvid påpekas att problemet är annorlunda än det var i
det ovan berörda fallet NJA 1994 s. 598. Här är det inte själva underlåtenheten
att förklara riskerna som ställs i ansvarsanalysens centrum, utan frågan om en
underlåtenhet att föreslå riskfyllda transaktioner är något som i sig skall betrak-
tas som vårdslöst. Det har således inget att göra med frågan om klienten skulle -
om han hade fått detta råd - ha kunnat göra betydande vinster.

När man läser domskälen i NJA 1992 s. 502 synes frågan om den i skatterätt
sakkunnige rådgivarens förpliktelser kanske inte kunna tolkas så, att avgörande
för lojalitetsplikten inte är kunskaperna på rättsområdet, utan hur uppdraget skall
uppfattas.

Det framgår av domskälen i NJA 1992 s. 502 att skatterådgivaren inte hade
deltagit i de avtalsförhandlingar som föregått själva transaktionen och revisions-
byrån hade inte heller i övrigt haft sådana uppdrag i detta sammanhang att den
kunde göras ansvarig för bristfällig rådgivning under själva avtalsförhandlingen.

En annan och därmed besläktad fråga är vem skatterådgivaren har att biträda
eller i vart fall att visa sin lojalitet mot. Den skall behandlas närmare nedan under
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kapitel sex i samband med diskussionen om vad som krävs för att det skall anses
föreligga ett uppdragsförhållande.

3. Skatterådgivarens metodansvar

Som yrkesgrupp är skatterådgivarna säkerligen en av de mest heterogent sam-
mansatta. Skatterätten som disciplin knyter gärna an till något som brukar kallas
finansvetenskap. Frågeställningarna ligger nära både företagsekonomiska pro-
blem som t.ex. redovisning och nationalekonomiska som den offentliga sektorns
intäkter.

Att skatterådgivning därför attraherar även ekonomer och revisorer som kon-
sultsyssla är därför tämligen naturligt. Emellertid kan ingen tvekan råda om det
förhållandet att ämnet innefattar en regeltillämpning som är typisk för rättsliga
analyser.

När man fastställer de krav vad gäller relevant metod måste man söka sina
utgångspunkter i hur jurister arbetar. När det gäller relationen till en klient blir
det på motsvarande sätt rationellt att välja som etisk utgångspunkt de krav som
gäller för en advokat enligt vägledande regler för god advokatsed.

Någon kan anse att ett sådant synsätt skulle vara för strängt eftersom de etis-
ka normerna för advokater kanske framstår bland de mest stränga för professio-
nella konsulter, och regelverket genom anknytningen till Advokatsamfundet och
regler om offentlig försvarare har en offentligrättslig eller i vart fall en «kvasi-
offentligrättslig» karaktär.

Det vore emellertid egendomligt om en heterogen yrkeskår vid skatterådgiv-
ning skulle leda till att kravet i etiskt hänseende eller vad gäller innebörden av
lojalitetsplikten skulle vara lägre därför att man står utanför den yrkeskår som
tagit till sitt huvudsakliga syfte att biträda i rättsliga angelägenheter. I vart fall
torde man enligt min mening ha att arbeta med en presumtion att advokatkårens
arbetssätt bör vara vägledande vid bedömning av om skatterådgivaren uppträtt i
överensstämmelse med de krav som kan ställas vid klientkontakter och kvalitets-
säkring vid arbetets utförande.

Bedömningen om ansvaret skall sättas lägre i ett enskilt fall måste därför ske
med utgångspunkt i den rådgivningssituation som förelegat i det enskilda fallet.
Har rådet givits i samband med en tillfällig kontakt, muntligen eller har rådgiva-
ren önskat rådrum för sin bedömning men nekats detta? Har rådet givits i form
av ett prospekt i samband med annan verksamhet och har det funnits skäl för kli-
enten att självmant komma tillbaka till «rådgivaren» och begära förtydligande
eller har det legat en närmare undersökningsplikt hos rådgivaren som bort föran-
leda denne att själv ta initiativet? Frågor av denna art kan man inte giva generel-
la svar på, utan bedömningen måste relateras till de speciella förhållanden som
råder vid själva rådgivningen.



Etiskt och rättsligt ansvar 457

4. Varför är just skatterådgivning ett särskilt riskexponerat ansvars-
område?

Det är knappast det förhållandet att skatterådgivare i större utsträckning än andra
rådgivare i rättsliga angelägenheter har en mer begränsad utbildning eller erfaren-
het av juridisk verksamhet som förklarar att just denna rådgivargrupp förorsakats
så många olägenheter från ansvarssynpunkt. Det är snarare så att skatterådgivning
till sin karaktär är en mer riskexponerad rådgivningsverksamhet än t.ex. den verk-
samhet som ett processande ombud eller en s.k. transaktionsjurist utsätts för.

Det står i allmänhet fullt klart för skatterådgivaren att rådet inhämtas för att
läggas till grund för ett visst beteende. Klienten avser att vidtaga en åtgärd, sluta
ett avtal eller på annat sätt anpassa sig efter rådet. Skulle rådet inte ha givits skul-
le just den aktiviteten eller den åtgärden inte heller ha vidtagits.

Sannolikheten för att ett felaktigt råd utlöser ett visst beteende är på detta
område uppenbart. Medan man på goda grunder kan förvänta sig en sådan
anpassning i själva handlingssättet hos skatterådgivarens klient genom att denne
vidtager eller underlåter att vidtaga något på grund av den information han fatt ta
del av, är läget helt annorlunda för det processande ombudet. Denne riskerar täm-
ligen sällan att orsaka sådana skador hos sin klient.

Problemet för klienten är däremot ofta stort. Han kan kanske tämligen snabbt
konstatera att han utsatts för ett dåligt skatteråd, genom att inte erhålla en rele-
vant riskanalys avseende rättsläget, men däremot inte om han här lidit en skada
även om han anpassat sitt beteende till rådet.

Härvidlag har HD under år 1998 tvingats anta en helt ny processuell regel för
att möta detta specifika problem. Den egendomliga och mycket gamla preskrip-
tionsregeln för sysslomän som finns i svensk rätt innebär25 att man måste vidta
rättsliga åtgärder mot en syssloman som förorsakat skador vid utförandet av sitt
uppdrag inom ett år från det denne slutredovisade sitt uppdrag.

Även om det inte anses att ren rådgivningsverksamhet skulle omfattas av
denna lagregel så föreligger ofta ett sysslomannauppdrag i samband med rådgiv-
ningen och det har ansetts att man äger rätt att vidta rättsliga åtgärder mot syss-
lomannen trots att det vid denna tidpunkt ännu inte klarlagts om skada innträffat
som ett resultat av de dåliga råden. Skulle HD inte ha medgivit detta genom en
fastställelsetalan skulle stora svårigheter ha förelegat att få rätt mot sådana skat-
terådgivare som givit oaktsamma råd i samband med skatteupplägg utan att ha
givit en korrekt riskanalys. Innan frågan om rådet var felaktigt skulle kunna bli
föremål för prövning i domstol skulle ansvaret ha preskriberats.

Ett nyligen avgjort - men ännu icke refererat - rättsfall far enligt min uppfatt-
ning ses som en eftergift till det faktum att en preskriptionsregel som är mer än
250 år gammal eljest inte hade gått att förena med den tidsutdräkt som är vanlig

25 Se HB 18:9.
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vid skatteprocesser eftersom HD godtog att talan väcktes innan det kunde kon-
stateras någon skada.

5. Skatterådgivarens stora svårighet - «den pedagogiska uppgiften»

5.1 Allmänna iakttagelser

Det finns skäl att anta att den skatterättsliga rådgivningsverksamheten under de
allra senaste åren inte har haft samma omfattning i Sverige som den hade för
några år sedan. Det extrema skattetrycket i kombination med ett ovanligt svår-
tolkat regelsystem föranledde att många rådfrågande gav sig in i s.k. skatterätts-
liga upplägg som hade organiserats - i bästa fall - av finansbolag.

Sambandet mellan de skatterättsliga fördelarna och de affärsmässiga risker
som ofta förelåg i sådana fall hade emellertid sällan blivit analyserade tillräckligt
noga.26 Det förekom att osäkra skattemässiga upplägg kombinerades med ett
stort personligt risktagande.

Skatterådgivare i allmänhet under den mest hektiska perioden som föregick
den stora skattereformen var mera sällan jurister utan revisorer, ekonomkonsul-
ter och fastighetsmäklare. I många fall marknadsfördes de olika uppläggen av
banker och andra kreditinstitut, och kunderna fick ofta själva sluta sig till den
närmare innebörden genom att studera hastigt sammansatta reklambroschyrer
som ofta var svårtolkade.

När juridisk information förmedlas i sådana extremt kommersiella samman-
hang och dessutom utan nödvändiga riskanalyser är det tämligen självklart att
den som utför marknadsföringsuppdraget själv inte är benägen att framhålla
sådant som är ägnat att minska kundens intresse. Ett särskilt problem torde ha
varit att de som tillhandahöll informationen inte sällan själva saknade grundläg-
gande egna kunskaper om rättssystemets uppbyggnad.

Det faktum att någon skatteexpert hade uttalat sig positivit om ett «upplägg»
och att en eller annan skattemyndighet inte hade underkänt detsamma, togs till
intäkt för att upplägget var «riskfritt» eller «helt säkert». Det finns i Sverige
t.o.m. underrättspraxis som visar att vissa «experter» uttryckt sig på ett sådant
sätt att kunderna trott sig ha fått garantier för att skattemyndigheterna skulle god-
känna den skatterättsliga bedömning som hade gjorts.27

Vi har här kommit fram till det första verkliga betydande problemet av såväl
etisk som juridisk karaktär vid skatterådgivning. När osäkerhet föreligger om hur

26 Det har sagts mig att under vissa perioder, särskilt i samband omläggningen av skattesystemet
1990/91, desperationen var sådan att många skatteupplägg kunde marknadsforas utan att de rådfrå-
gande överhuvud brydde sig om de affärsmässiga riskerna bara de kunde säkerställa att skattetrycket
kunde nedbringas. Vissa såg t.o.m. uppläggen som ett slags lotteriverksamhet.
27 I ett fall från Stockholms tingsrätt fann t.o.m. domstolen styrkt att en revisor hade avgivit en
kontraktuell garantiutfastelse som i realiteten således innebar att revisorn garanterade inte bara rätts-
läget i sig utan jämväl att domstolarna skulle tillämpa det på angivet sätt i det enskilda fallet.
Hovrätten gjorde en annan bedömning i denna del.
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den skatterättsliga bedömningen kommer att bli, saknas ofta ett incitament hos
den som tillhandahåller skatteråden eftersom dessa inte sällan är förenade med
försäljning eller förmedling av andra tjänster och/eller krediter. För en skatte-
rådgivare som har att tillhandahålla något vid sidan av rådet är det mindre intres-
sant att ge information som kan verka avhållande för den rådfrågande.

En första fråga som då aktualiseras är om detta förhållande på den rådfrågan-
des sida, dvs. att syftet med att inhämta rådet, bör påverka rådgivarens ansvar.
Man har ibland sett antytt att det skulle finnas en anledning att särbehandla mer
eller mindre diskutabla skatteråd så att dessa i mindre utsträckning skulle kunna
leda till ansvar.

Tanken att den som söker tveksamma råd, därför att rådet syftar till att minska
skattskyldighetens omfattning, inte skulle åtnjuta samma skydd av rättsordning-
en som de som söker råd i okontroversiella frågor, förefaller inte godtagbart. På
skatterättens område finns flera exempel där lagstiftningen utgår från att den
skattskyldige kan anpassa sitt beteende. Vad t.ex. gäller arvs- och gåvoskatterät-
ten finns i Sverige regler som möjliggör eller underlättar t.ex. ett generations-
skifte i företag. Här måste lagstiftaren ha utgått från att den skattskyldige plane-
rar sitt beteende till reglerna.

Inte heller synes man med stöd av skadeståndsrätten kunna uttala något för-
dömande även om det gäller någon som söker råd i frågor där rättsläget är oklart
och ett beslut att vidtaga eller underlåta vidtagandet av någon åtgärd är förenat
med risker.

Det är enligt mitt förmenade tvärtom så, att i sådana fall där rättsläget är osä-
kert, rådgivaren har en absolut och oeftergivlig skyldighet att klargöra för klien-
ten de risker som är förenade med en viss transaktion och därmed hur rådet skall
uppfattas.

I svensk rätt finns - som berörts ovan i samband med den allmänna genom-
gången av rådgivares ansvarsproblem - flera exempel på att dessa har en skyl-
dighet att göra en s.k. riskanalys. Enligt mitt förmenande är denna skyldighet sär-
skilt betydelsefull för just skatterådgivare. En sådan rådgivning måste dessutom
anpassas till klientens kompetens och förmåga att förstå den rättsliga beslutspro-
cessen.

Det kan däremot inte vara tillräckligt att informera klienten om att några fram-
stående skatteexperter ställt sig positiva till ett visst upplägg eller att dessa för-
klarat att en viss transaktion får avsedda skattemässiga konsekvenser. Det kan
inte heller vara tillräckligt att förklara att rådet godtagits av en lokal skattemyn-
dighet eller godkänts av «skattedomstolar».

För att det skall föreligga en godtagbar «riskanalys» måste skatterådgivaren
enligt mitt förmenande antingen väl känna klientens kunskaper om rättsbild-
ningen på skatterättens område, så att det av det skälet är uteslutet att klandra
honom för att han inte gjort en relevant riskanalys, eller tillse att klienten även
blir informerad om hur denna process tillgår.
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Detta ställer i sin tur tämligen stora krav på rådgivaren och dennes egna kun-
skaper i hur man förklarar «juridisk metod». Det torde - för en ickejurist - vara
ett visst praktiskt problem att för en annan ickejurist förklara den närmare inne-
börden av den juridiska rättskälleläran.

För att någon som dessutom egentligen mer identifierar sig med en «sälj ar-
roll» än en rådgivarroll skall kunna förklara för klienten att den skatterättsliga
bedömningen är osäker ända till dess att landets högsta skattedomstol lämnat sitt
slutliga besked i frågan om kanske fem till sju år, är nog förenat med än större
svårigheter. Det ligger s.a.s. i säljarrollen att den är svår att förena med rollen av
objektiv rådgivare.

Det är emellertid min uppfattning att skatterådgivare har en sådan omfattande
skyldighet att informera klienten inte bara om osäkerheter förenade med rådet,
utan även vari dessa osäkerhetsfaktorer mer precist består.

5.2 Svensk rättspraxis som belyser «den pedagogiska plikten»

Det finns numera åtskilliga exempel i svensk rättspraxis som belyser de iakt-
tagelser eller möjligen antaganden som gjordes ovan.

I rättsfallet NJA 1992 s. 502 uttalade HD att «[a]llmänt sett har en rådgivare
med sakkunskap i skattefrågor långtgående förpliktelser, när det gäller att belysa
en tilltänkt transaktions skattekonsekvenser».

Detta uttalande refererade HD till i NJA 1994 s. 598, där fråga var om en
banks rådgivningsansvar, och uttalade även att förhållandena i det enskilda fallet
talade för att banken «i avsaknad av vägledande rättsliga avgöranden och med
särskilt beaktande av transaktionernas karaktär - borde ha insett att den bedöm-
ning man gjorde var behäftad med osäkerhet».

Den slutsats som HD drar på grundval av dessa iakttagelser är att det:

«Ällmänt sett är ... påkallat att den som lämnar rådgivning i komplicerade rättsfrågor
fäster uppdragsgivarens uppmärksamhet på om prejudikat saknas och om rättsläget av
denna eller någon annan anledning kan vara osäkert. Behovet av att sådan information
lämnas måste emellertid vara beroende av vem uppdragsgivaren är, vilka kvalifikatio-
ner han har och om han redan känner problematiken. Fall kan tänkas då det framstår
som så uppenbart att rättsläget är osäkert att ett särskilt påpekande härom far anses
onödigt.»

Emellertid är det kanske en sak som framstår som än mer problematisk om man
beaktar HD:s olika uttalanden, och det är vem som är skatterådgivare och därmed
vem som är bunden av den pedagogiska plikten.

HD antyder i sina domskäl i NJA 1992 s. 510 att det skulle finnas «långtgå-
ende förpliktelser» för «rådgivare med sakkunskap i skattefrågor» att «belysa en
tilltänkt transaktions skattekonsekvensen). Man frågar sig om det är den måhän-
da tillfälliga konsekvensen av personliga kunskaper i skatterätt hos rådgivaren
som ger upphov till skyldigheten att belysa en transaktions skattekonsekvenser
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eller om det är det faktum att man åtagit sig rollen att vara skatterådgivare i det
aktuella sammanhanget som är avgörande for bedömningen.

Problemet är inte alls teoretiskt, och följande exempel skulle kunna exempli-
fiera resonemanget.

Antag att en advokat som specialiserat sig på företagsöverlåtelser uppmärksammat - eller
i vart fall borde eller kunde ha uppmärksammat - ett skatterättsligt problem i samband
med överlåtelsen. Det kan vara fråga om problem knutna till klientbolaget eller dess ägare.
Advokaten är emellertid inte själv expert på skatterätt och har heller inte åtagit sig att ge
råd i den angivna frågan. Har han inte uppmärksammat det skatterättsliga problemet själv
och inte heller blivit uppmärksammad på detta av sin klient är det fullt tänkbart att frågan
inte aktualiseras förrän den ogynnsamma skatteeffekten inträder. En naturlig invändning
från hans sida är då att han inte haft något uppdrag som rör det aktuella skatteproblemet,
och är det klientbolagets ägare som drabbats av skadan kommer han med säkerhet att
invända att han inte befunnit sig i något uppdragsförhållande till den förment skadeli-
dande.

Det första problemet blir då att fastställa om han har några som helst skyldigheter att
uppmärksamma klienten på skattefrågor. Till stöd för en sådan skyldighet skulle kunna
anföras att transaktionens karaktär är sådan att den alltid är förenad med skattekonse-
kvenser. Detta förhållande måste rådgivaren själv ta i beaktande, och antingen tillse att
ärendet blir belyst från skatterättslig utgångspunkt eller att klienten själv blir upplyst om
förhållandet och anmodad att själv tillföra ärendet sådan kompetens.

Man skulle här möjligen kunna göra en åtskillnad mellan sådana fall då klienten till-
frågar rådgivaren i egenskap av specialist och det fall då det är fråga om ett mer allmänt
biträde vid en affärstransaktion. Ett sådant biträde har bredare karaktär. Ett bredare upp-
drag innefattar en generell skyldighet att belysa rättsfrågor av större vikt i anslutning till
det generella åtagandet att upprätta överlåtelsehandlingar. Ett uppdrag som däremot endast
avser att biträda i en specifik fråga kan inte medföra några generella lojalitetsplikter.

När man studerar domskälen i NJA 1992 s. 502 synes frågan om den i skatterätt
sakkunnige rådgivarens förpliktelser kanske inte tolkas så, att avgörande för loja-
litetsplikten är kunskaperna på rättsområdet i allmänhet, utan hur själva det kon-
sultuppdrag som vederbörande har åtagit skall uppfattas.

Rättsfallet har berörts ovan i samband med en allmän karaktäristik av de civil-
rättsliga ansvarsbetingelserna för rådgivaransvar. Det framgick att skatterådgiva-
ren inte hade deltagit i avtalsförhandlingarna som föregått transaktionen och revi-
sionsbyrån hade inte heller i övrigt varit inkopplad vid dessa på sådant sätt att den
kunde göras ansvarig för bristfällig rådgivning under avtalsförhandlingen. Även
en klient har anledning att själv överväga när och i vilken utsträckning han behö-
ver hjälp. Är kunden en privatperson ökar visserligen rådgivarens skyldighet att
själv ta initiativet till att oklara eller riskfyllda frågor blir utredda men rådgivaren
kan själv aldrig besluta att belasta sin klient med kostnader, utan beslutet är all-
tid kundens.

Vid de tillfallen då skatterådgivaren hade varit närvarande hade de berörda frå-
gorna behandlats på ett sätt som tyder på att diskussionen var «av allmän och pre-
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liminär karaktär» och man kunde då inte förvänta sig annat än att råden skulle
vara mycket allmänna.

I NJA 1992 s. 502 var det således ingen tvekan om att revisionsbyrån varit
skatterådgivare men dess delaktighet i transaktionen var så begränsad att den inte
fick anses haft ett uppdrag avseende den aktuella skattefrågan vid transaktionens
genomförande. Ur rådgivarens synvinkel finns här emellertid ett betydande pro-
blem. Det kan i vart fall inte uteslutas att det åvilar rådgivaren att påvisa sådana
rättsfakta som gör det sannolikt att han inte har åtagit sig att vara skatterådgivare
i den angivna situationen.

6. När föreligger ett uppdragsförhållande avseende skatterådgiv-
ning?

En fråga som är besläktad med den som behandlades i det föregående kapitlet är
vem skatterådgivaren har att biträda eller i vart fall visa sin lojalitet mot.

För jurister ligger det naturligtvis nära till hands att se ytterst formellt på en
sådan fråga. Det skulle förutsätta förevaron av ett formellt kontraktuellt åtagande,
närmast i form av ett sysslomannauppdrag. Den främsta indikationen på detta
skulle då vara ett pris på prestationen, d.v.s. att den rådfrågande skulle betala för
tjänsten. Genom något slags é contrario slut skulle man då komma till slutsatsen
att om rådgivaren inte fick något vederlag av den skadelidande så skulle inte
något uppdragsförhållande föreligga och därmed skulle inte heller någon rätt till
skadestånd vara för handen.

Som så ofta sönderfaller problemet i två delar. Den första delen gäller frågan
om vad som konstituerar ett uppdragsförhållande vid rådgivningsverksamhet.
Den andra gäller om man inte kan tänka sig ett skadeståndsansvar även i avsak-
nad av ett uppdragsförhållande.

Den första frågan synes för svensk rätts del ha fått ett svar genom NJA 1992
s. 243.1 fallet hade en revisor (B), haft flera kontakter med en annan person (A),
i samband med en överlåtelse av aktierna i bolaget. A var ägare till samtliga ak-
tier i bolaget. B hade sedan cirka 20 år varit bolagets revisor. HD uttalade i den
centrala frågan följande:

«Det är tydligt att Anna-Stina H [A] uppfattade Yngve L [B] som sin ekonomiske råd-
givare i affären. Hon har också haft goda skäl för sin uppfattning med tanke på Yngve
L:s roll ... Det kan icke ha undgått Yngve L - som på intet sätt synes ha markerat en
annan mening - att Anna-Stina H, vilken enligt vad utredningen visar ej biträddes från
annat håll, såg Yngve L som sin ekonomiske rådgivare i affären. Vid sådana förhållan-
den måste anses ha uppkommit ett uppdragsförhållande mellan Anna-Stina H och
Yngve L.»

Uppdragsförhållandet har tydligen sin grund, inte i ett formellt avtalsförhållande,
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utan i en rad konkreta faktorer där särskilt «klientens» egen uppfattning om revi-
sorns roll, i förening med vad hans faktiska insikt om «klientens» uppfattning, i
denna del haft avgörande betydelse för bedömningen.

Mot bakgrund av detta är jag beredd att för svensk rätts del dra den slutsatsen
att det egentligen inte krävs särskilt mycket för att ett uppdragsförhållande kan
uppkomma mellan en skatterådgivare och «klienten».

Omständigheterna kan säkerligen variera. Om t.ex. olika rådgivare samverkar
för att gemensamt biträda en klient i en större angelägenhet även om informa-
tionsutbytet sker mellan olika rådgivare utan någon direkt förmedlande kontakt
med «klienten» - kan enligt mitt förmenande detta inte utesluta att ett uppdrags-
förhållande kan ha uppstått.

Även om inget uppdragsförhållande uppstått förefaller det inte uteslutet att
skatterådgivare på samma sätt som andra rådgivare i juridiska angelägenheter
också kan bli ansvariga mot andra än kontraktsparten.

Vissa professionella rådgivare, t.ex. advokater, har i sina etiska regler inskri-
vet en plikt att visa viss lojalitet även mot t.ex. klientens medkontrahent. För
andra rådgivare som ålagts ansvar enligt lag, t.ex. fastighetsmäklare, har motsva-
rande plikt direkt angivits i lagtexten som en skyldighet vars åsidosättande kan
utlösa skadeståndsansvar. Det medför att skatterådgivaren kan komma i sådana
situationer där han måste agera som om den berörde informationsmottagaren
vore en uppdragsgivare (så torde fallet vara för t.ex. fastighetsmäklaren). I andra
fall måste skatterådgivaren agera enbart på grundval av en slags utomkontrak-
tuell lojalitetsplikt (som t.ex. advokaten). Detta är något som torde kunna ge upp-
hov till svåra gränsdragningsproblem.

Medan en advokat således inte äger rätt att medverka till att ge t.ex. en klients
medkontrahent en felaktig bild av rättsläget, så måste en fastighetsmäklare aktivt
tillse att t.ex. en fastighetsköpare far väsentlig information.

7. Kravet på skada

I komplicerade skadeståndsprocesser som rör rådgivningsansvar drivs inte sällan
klienten av en personlig upprördhet av att ha blivit vilseledd.

Rådgivaransvaret kan således sätta starka känslor i rörelse. Man möter inte säl-
lan ingående diskussioner om en rådgivare varit vårdslös samtidigt som man kan
se att en än mer besvärlig fråga inte alls blivit i tillräcklig utsträckning penetre-
rad, nämligen om rådgivaren verkligen förorsakat någon skada genom sitt bete-
ende. Det är ju inte självklart att skatterådgivaren orsakat någon förlust för kli-
enten. Fanns det inga alternativ som ledde till det skattemässiga utfall som klien-
ten fått sig förespeglad, har visserligen skatterådgivningen varit klandervärd, men
det är snarast en fråga om rätten att återkräva ersättningen för ett utfört uppdrag
än en skadeståndsrättslig frågeställning.

Problemet hur skadan skall uppfattas har varit särskilt uppmärksammat i
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svensk rättspraxis när det gäller ansvaret för skatterådgivare. Det var i rättsfallet
NJA 1991 s. 625 som den frågan synes ha ställts på sin spets för första gången.
En fastighetsmäklare hade lämnat felaktig uppgift om beskattning av realisa-
tionsvinst.

Frågan var således om klienten verkligen till följd av mäklarens försummelse
hade lidit någon ekonomisk skada och - om så bedömdes vara fallet - hur denna
i så fall skulle beräknas. HD:s majoritet uttalade följande:

«För att en felaktig upplysning rörande möjligheterna till uppskov med realisations-
vinstbeskattningen skall kunna medföra rätt till skadestånd torde i princip krävas att
uppdragsgivaren visar att han inte skulle ha sålt fastigheten vid den tidpunkt då så sked-
de, om han hade fått riktiga uppgifter.»

Klienten hade fullgjort sin bevisskyldighet i det fallet och hade även lidit en eko-
nomisk skada. Därefter gör domstolens majoritet ett annat viktigt uttalande:

«I fall som det förevarande är det i allmänhet inte möjligt att med bestämdhet fastställa
vilken den ekonomiska skadan slutligen blir. Den kan påverkas av t.ex. framtida fastig-
hetsförsäljningar och ändringar i skattelagstiftningen. Om inte mäklarens ansvar skall
bli illusoriskt i strid med lagstiftningens syfte, kan i vart fall inte uppdragsgivaren åläg-
gas någon bevisskyldighet för sådana ovissa, i framtiden liggande faktorer. Istället måste
utgångspunkten för skadebedömningen vara, att mäklaren faktiskt har orsakat upp-
dragsgivaren en viss utgift som denne inte skulle ha haft. Att det har inträffat är upp-
dragsgivarens sak att visa. Har det blivit visat, får skadan anses svara mot utgiften, i den
mån inte mäklaren har gjort sannolikt att den i det aktuella fallet blir mindre.»

HD har här lanserat en mycket viktig bevisbörderegel. Den återkommer dessut-
om i ett nytt fall påföljande år. I NJA 1992 s. 58 befanns en revisionsbyrå skade-
ståndsskyldig på grund av oaktsam rådgivning. Den hade förorsakat två klienter
en skatteutgift som dessa annars inte skulle ha haft.

Revisionsbyrån gjorde gällande att någon verklig förlust inte hade tillfogats
klienterna. Det skatteråd man givit dem, hade i själva verket varit fördelaktigt.
HD fann härvidlag att man inte kunde göra någon säker bedömning «av den skat-
temässiga totaleffekten av övergången till handelsbolag». Det fanns t.ex. ingen
möjlighet att helt överblicka andra aspekter än de rent skatterättsliga. HD:s slut-
sats var följande:

«I linje med vad som uttalats av HD i [NJA 1991 s. 625], får utgångspunkten för ska-
debedömningen vara att makarna B orsakats en skatteutgift som de annars inte skulle
ha haft. Skadan får anses svara mot utgiften i den mån [revisionsbyrån] inte gjort san-
nolikt att skadan blivit mindre.»

Det finns anledning att jämföra HD:s resonemang i NJA 1991 s. 625 och NJA
1992 s. 58 vad gäller frågan hur den skadelidande styrker skadan. Det visar sig
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då att dessa huvudsakligen överensstämmer, även om det också finns betydande
skillnader.

Bertil Bengtsson har i en kommentar ställt frågan om dessa två fall uttrycker
någon allmän princip, eller om de bara kan appliceras på den typ av skada som
där förelåg.28

För min del menar jag att fallen i vart fall är typiska för skatterådgivning. Ger
skatterådgivaren det felaktiga rådet att ingen eller bara en ringa skatt inträder om
man anpassar sitt handlingssätt till det givna rådet och rådet har efterlevts, så har
rådet framkallat en skatteutgift om effekten uteblir.

Det angivna räcker emellertid inte som förutsättning för skadeståndsansvarets
inträdande. Enligt normala bevisbörderegler skall den skadelidande visa att det
också fanns ett alternativt handlingsförlopp som skulle ha kunnat medföra mot-
svarande minskning av skatteplikten. Saknas det ett sådant handlingsalternativ, är
det visserligen - som påpekats ovan - fel i den tjänst som skatterådgivaren utfört
och klienten torde kunna återkräva sitt utbetalda arvode, men det är därmed inte
styrkt att rådet förorsakat en skada.

För att kunna påvisa en ekonomisk skada måste man påvisa ett alternativt
beteende som klienten istället borde ha valt.

Det vore emellertid inte rimligt att skatterådgivaren i efterhand skulle kunna
rädda sig genom att antingen påfordra att klienten skall ge sig in i nya och kan-
ske våghalsiga transaktioner för att den vägen reducera sina förluster. Enligt mitt
förmenande bör inte heller rådgivaren kunna anföra att det hade varit möjligt att
reducera förlusten genom ett antal transaktioner som klienten rent faktiskt inte
vidtog men som aldrig var aktuella när det ursprungliga rådet gavs.

Min slutsats blir, att det får antas vara så, att det åligger den rådfrågande att
visa att han vidtagit en disposition i förlitan på det vårdslösa rådet och att detta
således föranlett honom en skatteutgift som han eljest inte skulle ha haft. Är detta
visat skall skadan anses motsvara denna utgift. Det gäller dock inte om skatte-
rådgivaren kan göra sannolikt att skadan blivit mindre. I NJA 1991 s. 625 utveck-
lar HD några förhållanden som därvidlag inte får vägas in i bedömningen, medan
motsvarande argument saknas i NJA 1992 s. 58.

Det senare förhållandet torde dock knappast kunna tolkas så, att HD i det
senare fallet skulle bortse från argumentationen i 1991 års fall.

Enligt min uppfattning verkar det som om ett påstående att man t.ex. skulle
kunna reglera en förlust i dag mot t.ex. en vinst ett senare år genom t.ex. en kom-
mande kvittningsåtgärd, inte kan godtagas som ett argument för att skatteutgiften
i det aktuella fallet inte skulle vara att anse som en ekonomisk skada. Saken är ju
den att man helt enkelt normalt har för lite kunskaper om förhållandena i framti-
den för att kunna spekulera i frågan om hur den skadelidande skall kunna komma
ifrån den skatt han idag har att betala.

2tiSeSvJT 1993 s. 781.
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Det rör sig här om ett slags kvittnings- eller reduktionstanke som inte har
någon bärighet i normalfallet. Det förefaller också rimligt att domskälen i de två
fallen borde kunna tolkas så, som om den vårdslöse rådgivaren redan «idag»
måste göra sannolikt att ett visst händelseförlopp kommer att inträffa och att detta
gör att skatteutgiften inte blir en «slutlig» skada.

Förevaron av osäkra omvärldsfaktorer, t.ex. sådana som förändrade vinster
eller nya skatteregler, liksom effekter av regler utanför skattesystemet, gör det än
mindre sannolikt att den vårdslöse skatterådgivaren denna väg kan vara säker på
att minska klientens skatteutgifter. Det kan inte heller vara så att klienten skall ha
någon skyldighet att ta egna risker för att begränsa skadans omfattning. De berör-
da fallen uttrycker därför ett i hög grad sympatiskt förhållningssätt till förhållan-
det mellan skatteutgift och skada.

Det har emellertid tillkommit ett rättsfall i slutet av 199829 som visserligen
bekräftar den tidigare ansvarsregeln, men samtidigt ger upphov till nya fråge-
tecken. Omständigheterna var följande:

A ägde 24 % av en fastighet i centrala Stockholm. På grundval av en av revi-
sorn B gjord beräkning av skatt på realisationsvinsten sålde A 14 % av fastighe-
ten den 30 september 1991 till en annan delägare. Skatten blev betydligt högre
än vad B angivit. Det var i målet ostridigt att B varit oaktsam. B påstod dock att
A inte förorsakats någon skada. A:s försäljning av återstående fastighetsandel år
1993 fick nämligen ett sämre utfall än försäljningen år 1991 på grund av att fas-
tighetspriserna hade fallit kraftigt efter försäljningen år 1991. A:s förmögenhets-
ställning år 1993 var därför bättre än om han hade behållit fastighetsandelarna. B
anförde vidare att A kunde ha upphävt olägenheterna av 1991 års försäljning
genom att han 1993 hade kunnat förvärva annan delägares andel av fastigheten
som då var till salu.

A invände mot detta att han på grund av den oväntade skatteskulden som hade
uppkommit till följd av den felaktiga rådgivningen år 1991 hade försatts i en «så
besvärlig ekonomisk situation att han inte kunde skjuta till mer kapital när så
krävdes år 1993 utan istället blev tvungen att sälja sin återstående andel av fas-
tigheten ...».

Vid sin bedömning går HD tillbaka till NJA 1991 s. 625, nämligen att upp-
dragstagaren (d.v.s. rådgivaren) faktiskt hade orsakat uppdragsgivaren (d.v.s. kli-
enten) «en viss utgift som denne annars inte skulle ha haft, i vart fall inte vid den
aktuella tidpunkten». Om den rådfrågande «visar att sådan skada inträffat, anses
skadan enligt rättsfallet svara mot utgiften, i den mån inte uppdragstagaren gjort
sannolikt att skadan i det aktuella fallet blivit mindre».

Eftersom skadan förorsakades genom försäljningen 1991 så var inte «den
senare inträffade allmänna nedgången i fastighetsvärdena» en följd av den fel-
aktiga rådgivningen «utan en konsekvens av allmänna förhållanden på markna-

29 Se HD:s dom i mål nr. T 3415-96, meddelad den 5. november 1998.
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den helt vid sidan av parternas handlande». Trots att skadan «temporärt förbytts
till sin motsats» genom den efter 1991 inträffade allmänna nedgången i fastig-
hetsvärdena, var detta - liksom det faktum att A 1993 inte utnyttjade möjlighe-
ten att köpa en fastighetsandel - något som saknade «betydelse för skadebedöm-
ningen». Skadevållaren hade därför inte «förmått visa någon relevant omstän-
dighet till stöd för att skadan blivit mindre än som svarar mot utgiften».

Vid en första betraktelse kan fallet måhända vara påfallande likt NJA 1991
s. 625 och NJA 1992 s. 58 men det finns stora skillnader. Den faktor som «ska-
devållaren» nu åberopar till sin fördel var varken att skatteutgiften slutligen skul-
le bli en annan eller de möjligheter den skadelidande kunde ha att genom andra
åtgärder utnyttja skattereglerna för att minska sin skatteförlust, utan det faktum
att den skadelidande vann en fördel av att bli vilseledd. Genom att sälja fastighe-
ten vid en tidigare tidpunkt, då fastighetspriserna fortfarande var «goda» kunde
denne «kliva av» fastighetsmarknaden i tid. Denna «fördel» tillåter emellertid
inte HD att skadevållaren skall få tillgodoräkna sig. Motiveringen är något märk-
lig. Den tycks ha sin grund i att nedgången av fastighetsvärdet inte är «någon
följd av den felaktiga rådgivningen». Det senare är utan tvivel riktigt, men
huvudprincipen är ju att den skadelidande endast skall få tillgodoräkna sig den
ekonomiska förlust som han verkligen led.

Genom att sälja andelen innan prisfallet inträffade, kom ju tveklöst A att göra
en förtjänst som han inte skulle ha gjort eljest. HD motiverar beslutet med att inte
låta honom tillgodoräkna sig den nedgång som han «slapp» med att densamma
inte var någon följd av den felaktiga rådgivningen. Denna motivering är emeller-
tid enligt min mening direkt felaktig. Det förmögenhetsrättsliga skadebegreppet
har naturligtvis inget att göra med vad som är en följd av rådet. Man skall bara få
ersättning för den förlust man faktiskt lidit och inte göra någon vinst genom råd-
givarens oaktsamhet.

Det sagda innebär dock inte att den slutsats som HD drar är felaktig i det aktu-
ella fallet. HD påpekar nämligen att «den senare inträffade allmänna nedgången
i fastighetsvärdena» temporärt hade förbytts till sin motsats. Eftersom det varken
synes ha anförts eller på något annat sätt framgår av rättsfallet att A skulle ha
tvingats sälja sin fastighetsandel 1993, var den nedgång som då hade ägt rum just
bara temporär.

En sådan nedgång skall rimligen inte den rådfrågande tvingas tillgodoräkna
sig. Om däremot rådgivaren hade kunnat påvisa att klientens belåningsnivå var
sådan att han hade tvingats sälja andelen 1993 borde resultatet ha blivit ett annat.
Då gjorde ju tvivelsutan klienten en «vinst» förorsakad av det felaktiga rådet vil-
ket enligt min mening borde ha tillgodoräknats honom. Någon kanske då invän-
der att fastighetspriserna alltid svänger och att om tvisten hade uppkommit idag
det rentav vore möjligt att fastigheten skulle ha varit värd betydligt mer än t.o.m.
1991 varför skadan skulle ha blivit ännu större.

Skulle emellertid klienten haft kvar andelen ännu denna dag, synes mig även
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i den Situationen rådgivaren ha rätt att få tillgodoräkna sig principen att hänsyn
inte skall tas till temporära värdeförändringar, oavsett om det är fråga om värde-
nedgångar eller värdeuppgångar.

Skatteutgiften skulle även idag utgöra en skada och inte värdestegringen sedan
1991 fram till dagens datum. Skälet är emellertid enligt mitt förmenande att man
skall bortse från temporära förändringar av icke realiserade värdeförluster efter-
som man aldrig vet när ägaren skulle välja att sälja fastigheten.

Har det emellertid kunnat klarläggas att ägaren varit tvungen att sälja fastig-
heten 1993 t.ex. därför att det kunde styrkas att hans belåningsgrad var sådan att
detta hade varit nödvändigt på grund av värdenedgången, borde detta ha till-
godoräknats skadevållaren. Eftersom jag finner stöd i domskälen genom att HD
använder lokutionen temporär värdenedgång förefaller det mig förhastat att HD
skulle ha valt ett annat skadebegrepp än det gängse även för skador förorsakade
av vårdslös skatterådgivning. Om jag på denna punkt feltolkar HD:s domskäl
framstår frågan som mycket egendomlig, närmast som ett försök att introducera
ett helt nytt skadebegrepp.

8. Skatterådgivningens subjektiva ansvarsförutsättningar

För att ett rådgivaransvar skall inträda torde normalt förutsättas att rådgivaren
gjort sig skyldig till ett vårdslöst beteende. Det har ovan berörts vilka kriterier
som man torde kunna lägga fast för ett åsidosättande av rådgivarens metodansvar
och att ett sådant åsidosättande kan antas vara i vart fall vårdslöst.

Det måste däremot betraktas som mycket ovanligt att en professionell rådgi-
vare garanterar innehållet i sina råd.30 Även om uttryck kan ha valts från rådgi-
varen sida som ger intryck av att en garantiutfastelse har avgivits, far man räkna
med att detta beteende snarast är en indikation på att rådgivaren uttryckt sig på
ett sätt som varit ägnat att vilseleda den rådfrågande. Det är således snarast fråga
om förhållanden som skärper vårdslöshetsbedömningen.

Skulle en rådgivare emellertid vara så lättsinnig att han garanterar ett sakför-
hållande eller en skattebedömning och detta senare visar sig inte svara mot rätta
förhållanden, är rådgivarens ansvar emellertid strikt.31

Man bör dock ha i minne att även vid strikt skadeståndsansvar ett krav på ade-
kvat kausalitet måste vara uppfyllt för att skadeståndsansvar skall kunna inträda.
Föreligger en garanti om skatteeffekt, bygger resonemanget emellertid inte på

30 Den bedömningen gjorde dock Stockholms tingsrätt i en uppmärksammad dom rörande revisors
ansvar som skatterådgivare, 1995-11-30 (DT 1134). Hovrätten kom dock till en annan slutsats i
denna del. Hovrätten uttalar därvid bl.a. att det var genom målet «utrett att det inte finns någon sed-
vänja bland skatterådgivare att garantera ett visst skatteutfall. Det far anses naturligt eftersom rätts-
läget kan vara komplicerat och tolkningen av skattelagstiftningen osäker.» Se Svea hovrätts dom
1996-06-06 i T 11/96 s. 10.
M Han torde dessvärre även sakna försäkringsskydd eftersom ansvarsförsäkringar för ren förmögen-
hetsskada normalt inte täcker skador förorsakade av garantiutfastelser.
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skadeståndsrättsliga principer, utan på viljeförklaringens princip, och garantin
träder då in oberoende av om den skattepliktige hade kunnat vidta någon som
helst annan åtgärd för att begränsa sitt ansvar.

Av det som avhandlats ovan framgår med önskvärd tydlighet vikten av att göra
korrekta rättsutredningar och att redogöra för riskerna att en skattebedömning
kanske inte kommer att följas av skattedomstolarna. Detta innefattar även bety-
delsen av att uttrycka sig med försiktighet även om man är helt övertygad om att
den ståndpunkt man kommit fram till är den «rätta» eller i vart fall den mest kor-
rekta prognosen om hur de dömande organen kommer att se på en viss transak-
tion.

Överdrivna uttalanden kan således komma att uppfattas som garantier om att
en skattelättnad kommer att inträda för det fall klienten följer det uppgivna rådet.
Sådana garantier bör naturligtvis aldrig lämnas och om de överhuvud förekom-
mer i praktiken är de väl snarare ett utslag för skatterådgivarens bristande insikt
i rättsbildningen på skatterättens område. Att garantera att en domstol i ett enskilt
fall kommer att dela den bedömning som skattekonsulten gjort är naturligtvis
mer än riskabelt.

I ett uppmärksammat avgörande av Stockholms tingsrätt32 fann tingsrätten att
en garanti avseende skatteutfallet hade lämnats av en revisionsbyrå. Tingsrätten
uttalade i denna del följande:

«En garanti är detsamma som en utfästelse i viljeförklaringens form. Den innebär ett
avtalsmässigt åtagande med stränga återverkningar vid avtalsbrott och följaktligen
måste beviskravet vid påstående om garanti ställas högt, särskilt då denna inte kommit
till skriftligt uttryck och då den påstås ha lämnats i en verksamhet där det, med hänsyn
till rådgivningens karaktär, är ovanligt med dylika utfästelser.»

Trots att hovrätten, bl.a. med stöd av vittnesmål, funnit det utrett att det inte skul-
le finnas någon sedvänja bland skatterådgivare att garantera ett visst skatteut-
fall,33 visar tingsrättens sätt att argumentera hur viktigt det är att skatterådgivare
inte uttalar sig på ett sätt som kan uppfattas som en slags muntlig garanti.

Det kan tilläggas att garantiutfastelser är något som de flesta ansvarsförsäk-
ringar avseende rådgivare inte ger något som helst försäkringsskydd för. Sådana
garantier är m.a.o. normalt något som är närmast omöjligt för skatterådgivare att
riskmässigt hantera.

32 Som dock aldrig vann lagakraft och i denna del undanröjdes av Svea hovrätt. Se Stockholms tings-
rätts dom 1995-11-30 avd. 4:1, dom nr. DT 1134.
" Se Svea hovrätt Avd. 12, dom 1997-06-06 T 11/96.
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9. Finns det ett särskilt expertansvar för den som säger sig vara
skatteexpert?

Rättsfallet NJA 1981 s. 1091 som inte gällde skatterådgivare, utan rådgivaransvar
för ett bolag som redan på sitt brevpapper hade angivit att man var expert på
expropriations- och naturvårdsärenden har ansetts illustrera förevaron av ett sär-
skilt expertansvar.34

Lars Heuman har hävdat att det med specialistansvar får anses vara förknippat
ett krav på en djupare och bredare beläsenhet på specialområdet. Man skulle såle-
des inte kunna argumentera som HD gjorde i det ovan berörda - klassiska - rätts-
fallet NJA 1957 s. 621.35

Frågan är emellertid hur långt man måste gå som skatterådgivare när det gäl-
ler att föreslå «optimala» lösningar. HD kom att tangera problemet i det ovan ana-
lyserade rättsfallet NJA 1992 s. 502 som då berörde frågan när någon har att
agera som klientens skatterådgivare.

En revisionsbyrå hade under flera år anlitats av ett tidningsföretag för bl.a.
ekonomisk rådgivning. I samband med att företaget skulle säljas hade ägarna haft
vissa kontakter med revisorerna. Frågan i målet var om revisionsbyrån kunde
göras ansvarig för att ägarna inte hade uppmärksammat vissa skatterättsliga frå-
gor med anknytning till överlåtelsen.

Ägarna menade att den revisor som hade givit dem rådet att sälja företaget
«måste ... ha uppmärksammat att aktiebolaget vid en försäljning skulle komma
att ha sådana skattemässigt outnyttjade förlustavdrag som en köpare inte skulle
kunna utnyttja».

De skadelidande anförde att revisorn borde ha föreslagit dem en viss pro-
blemlösning som medförde att tidningsrörelsen skulle ha kunnat övergå till
köparna med bevarad möjlighet att utnyttja förlustavdragen. Han borde i vart fall
ha uppmärksammat dem på den lösningen i förening med uppmaning att konsul-
tera kvalificerad skatteexpertis.

Revisionsbyrån menade att det tvärtom hade varit ansvarslöst av en skatteråd-
givare vid den aktuella tidpunkten att tillråda den nu föreslagna transaktionen,
eftersom riskerna då var stora att generalklausulen skulle kunna tillämpas på den.
Den angivna lösningen kom visserligen sedermera att godkännas av Regerings-
rätten,36 men hade underkänts av underrätterna. Det aktuella rådet kunde rentav
ha föranlett skadeståndsansvar enligt revisionsbyrån.

Då revisorn - som tidigare berörts - inte hade deltagit i de avtalsförhandling-
ar som ledde fram till försäljningen av företaget och då revisionsbyrån inte hel-
ler i övrigt var inkopplad på dessa förhandlingar på sådant sätt att den kunde
göras ansvarig för rådgivning i detta skede, återstod det endast att pröva om hans

•4 Se Heuman, Advokatens rättsutredningar, 1987 s. 88 ff.
35 Se ovan kapitel 2.
URÅ 1990 ref. 11.
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medverkan vid ett visst sammanträde var sådant att detta borde föranlett att han
skulle ha tagit upp frågan om förlustavdrag. Det befanns inte ha varit fallet.

För den som saknar djupare kunskaper i skatterätt framstår det «förslag» till
lösning av skatteproblemet som de skadelidande menade att de borde ha fått sig
föreslagna, som något ytterligt komplicerat. Detta «upplägg» hade underkänts av
underrätterna och framstår som svårtillgängligt. Man frågar sig då om bedöm-
ningen skulle ha blivit annorlunda om rådet hade inhämtats från en specialiserad
skattejurist som i sin marknadsföring beskrev sig som skatterättsspecialist?

Borde denne - med sedvanliga riskanalyser - överhuvudtaget ha föreslagit
transaktionen ifråga? HD ger visserligen inget besked i denna expertfråga, men
det förefaller mig mindre väl övervägt att skatterådgivare - ens om de agerar på
«expertnivå» - alltid skulle vara skyldiga att föreslå optimala lösningar vid även-
tyr att de eljest inte tillhandahållit all den kreativitet som kan utvecklas på det
skatterättsliga området och som måhända deras klienter kanske tycker sig ha
betalat för.37

10. Är skatterådgivning alltid ett s.k. skyddad intresse - finns här en
etisk dimension som medför särskilda rättsliga effekter?

När man berör frågan om expertansvar, kommer man även här att tangera ett när-
besläktat etiskt intressant spörsmål. Anders Vinding Kruse har anfört att

«tab foråsaget ved at undlade at tilråde diskutable skatteordninger bør anses for tab,
som ikke er beskyttet af erstatningsreglerne. Bliver revisoren eller advokaten rådspurgt
om et skattespørgsmål, bør de uden ængstelse kunne undlade at bringe tvivlsomme
skattetransaktioner på bane.»38

Jag har själv svårt att fullt ut acceptera detta resonemang, men bedömningen
beror naturligtvis på vad man lägger i uttryckssättet «tvivelaktiga» skattetransak-
tioner. För svensk rätts del föreskrivs t.ex. i 1 § 2 st. i «Vägledande regler för god
advokatsed» att en advokat inte får främja orätt.

Den särskilda rådgivarlagstiftning som berörts ovan och som tar sikte på råd
som kan främja brottsliga gärningar, innebär ju för svensk rätts del förevaro av
straffrättsliga regler som motverkar eller i vart fall avser att motverka vissa for-
mer av «oetisk» rådgivning.

Frågan är emellertid vad som kan anses vara «främjande av orätt» i samband
med skatterådgivning bortom det straffbara område som följer av rådgivarlagen
och regler om medverkansansvar vid skattebrott. Att medverka till klientens
önskemål om att nedbringa sin skatt inom lagen för laglig skatteplanering kan
knappast ifrågasättas som en «ickeetiskt» godtagbar verksamhet.

" Jfr. här vad Anders Vinding Kruse anförde i frågan vid förhandlingarna vid Det 31. nordiska jurist-
mötet 1987 i Helsingfors, Del I s. 163.
" Se föregående not.
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Om man godtar den angivna premissen blir frågan om skatterådgivarens loja-
litetsplikt skall i något hänseende betraktas på annat sätt därför att rådgivningen
tar sikte på «diskutable skatteordninger». Utgår man från vad Vinding Kruse utta-
lar - nämligen att skatterådgivaren skulle ha en rätt att underlåta att tillråda «dis-
kutable skatteordninger» - skulle detta kunna tolkas så, att lojalitetsplikten inte
överhuvud omfattar skatteplanering i syfte att reducera skatteskyldighetens
omfattning. En sådan ståndpunkt - i den mån verkligen Vinding Kruse avsåg
detta med sitt uttalande - kan emellertid inte godtas. Så länge klienten efterfrå-
gar «skatteråd» och så länge det är möjligt att med legal skatteplanering uppnå
önskade skatteeffekter så måste samma lojalitetsplikt gälla för skatterådgivare
som för andra rådgivare.

Jag har tidigare gjort gällande att «under föregivande av någon slags «kålsu-
parteori» ge oaktsamma rådgivare immunitet mot skadeståndsansvar synes föga
ändamålsenligt».39 Denna uppfattning vidhåller jag. Någon regel om minskat
ansvar «därför att rådet rör en verksamhet som samhället ogillar»40 bör inte kunna
anföras.

Den relevanta frågan blir då om skatterådgivaren kan lastas för att han anting-
en inte känner till eller av annat skäl underlåter att redogöra för en omstridd men
av vissa tillämpad skatteplaneringsåtgärd. Det bör till att börja med fastslås att
om sådana åtgärder presenteras så åvilar det rådgivaren att förklara att den rätts-
liga bedömningen som ligger till grund för rådet är diskutabel. Frågan är emel-
lertid om den berörde rådgivaren - för det fall andra skatterådgivare tillhanda-
hållit motsvarande råd - skulle kunna hållas ansvarig för det fall han själv inte
velat eller kunnat tillhandahålla rådet.

Enligt min bedömning borde svaret vara att söka i principerna om metod-
ansvaret.^ Borde skattekonsulten känt till de skatteplaneringsåtgärder som varit
gängse vid den aktuella tidpunkten borde kunden kunna kräva att dessa presen-
teras för honom av någon som är expert på skatteplanering. Är däremot uppläg-
get väldigt speciellt och kan det inte krävas att skattekonsulten med hänsyn till
den information som finns på marknaden borde ha känt till detta skulle på mot-
svarande sätt rådet inte vara vårdslöst.

Jag menar att avgörande för bedömningen om skattekonsulten bör ta upp den
aktuella planeringsåtgärden är vad som är allmänt bekant bland konsulter av det
aktuella slaget vid den angivna tidpunkten. HD uttalade i NJA 1992 s. 502 att
man bör «vara försiktig med att lägga en rådgivare till last som försumlighet att
han inte föreslagit sådana problemlösningar som är komplicerade till sin kon-
struktion eller svårbedömbara från skatterättslig synvinkel».

Även detta uttalande kan tolkas på många olika sätt. Om klienten efterfrågar
en mer sofistikerad konstruktion och rådgivaren givit sken av att tillhandahålla

M Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, 1987 s. 540.
40 Se a.a. s. 540.
41 Se ovan under kapitel 3.
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sådana upplägg så är det närmast rådgivarens plikt att påtala att rådet är svårbe-
dömbart från skatterättslig synvinkel.

Frågan vad klienten kan fordra i det enskilda fallet beror på dennes förvänt-
ningar och vad rådgivaren haft anledning räkna med i detta hänseende. Med det
angivna synsättet är det inte rådets användningsområde som är avgörande utan
det metodansvar som kan åläggas rådgivaren.

Kunskap om allmänt brukade men svårbedömbara «skatteupplägg» är en kun-
skap lik annan kunskap, och frågan om rådgivaren genom oaktsamhet underlåtit
att ge relevant information måste bedömas utifrån normalt tillämpliga tillits-
grundsatser. Så länge inte rådgivningen om den hade förverkligats hade innefat-
tat ett främjande av orätt synes den etiska dimensionen enligt mitt förmenande
inte kunna tillräknas någon särskild betydelse.

Skulle man se mindre strängt på skatterådgivarnas lojalitetsplikt därför att
samhället måhända inte uppskattar sofistikerad skatteplanering skulle man här
skapa en «immunitetssfar» för vårdslösa skattekonsulter som därmed skulle lock-
as att - måhända i än större utsträckning än eljest - förmedla undermålig infor-
mation i skatterättsliga spörsmål. En trafik som därmed skulle kunna fortgå än
mer ostört än om det fanns normala skadeståndsregler knutna även till ett sådant
beteende.

För svensk rätts del innebär ju lagen mot skatteflykt som återinfördes 1995 en
betydande risk för att kringgåendetransaktioner underkänns bl.a. vid förfarande
som «skulle strida mot lagstiftningens syfte». För en skatterådgivare är det natur-
ligtvis alltid en plikt att informera om lagen och redogöra för dess konsekvenser.

Eftersom lagens tillämpningsområde - genom dess karaktär - är tämligen
oklart, blir därför klientens beslut baserad på skatterådgivarens bedömning om
lagens tillämpning i ett enskilt fall, ett s.k. högriskbeslut och därmed dess kon-
sekvenser, något som kunden normalt inte kan övervältra på sin rådgivare.

Vid taxeringen skall inte hänsyn tas till rättshandlingar som genomförts där
skatteförmånen «med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det över-
vägande skälet för förfarandet». Även här måste skatterådgivaren vara vaksam
och upplysa klienten vilka konsekvenserna kan bli av en «aggressiv» skattepla-
nering. Upplysningsskyldigheten innebär dock att rådgivarens ansvar för bedöm-
ningen i det enskilda fallet minskar eftersom den generalklausulinriktade bestäm-
melsen i skatteflyktslagen gör den slutliga bedömningen osäkrare. Har skatteråd-
givaren haft fog för sin rättsliga bedömning med utgångspunkt för de tolknings-
data som då förelåg synes inget ansvar kunna åläggas honom om transaktionen
underkänns.

Det kan slutligen tilläggas att skatteflyktslagens svepande formuleringar inne-
burit att den är politiskt omstridd i Sverige och den avskaffades av den borgerli-
ga regeringen men återinfördes av socialdemokraterna när de tillträdde år 1994.
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11. Skatterådgivarnas behov av ansvarsbegränsningar och ansvars-
försäkringar

Liksom för andra konsulter synes två möjligheter stå till buds för skatterådgiva-
ren att begränsa ansvaret. En metod är att tillhandahålla ansvarsbegränsningar i
avtalen med kunderna. Den andra metoden är att skaffa ansvarsförsäkringar som
täcker det skadeståndsansvar som kan komma ifråga.

Den första metoden kan dock vara kommersiellt besvärlig att lansera, eftersom
det särskilda förtroendeförhållandet som råder mellan en rådgivare och kunden,
kan få översändandet av en handling varigenom den förre inleder kontakten med
den senare genom att be denne skriva under en handling varigenom han avstår
från anspråk mot rådgivaren för skador vållade vid tjänstens utförande som för-
troendehämmande.

Personligen anser jag att det i detta sammanhang finns en betydande skillnad
mellan dessa två metoder för riskminimering. Medan friskrivningsklausulen byg-
ger på tanken att man övervältrar risken på den skadelidande klienten så bygger
ansvarsförsäkringen på att man fördelar kostnaden för skadan på samtliga klien-
ter och ser försäkringspremien som en kostnad i rådgivarens rörelse som skyddar
den skadelidande klienten. Detta synsätt synes ha full tillämplighet även på skat-
tekonsulternas förhållanden.

Möjligen skulle det kunna anföras att skatterådgivare i något större utsträck-
ning än andra rådgivare borde ha en möjlighet att begränsa sitt ansvar genom fri-
skrivningsklausuler. I vart fall när fråga är om skatteplanering så kan det inte ute-
slutas att rådgivaren, trots de principer som här anförts om skattekonsultens
arbetsmetod och som rätt iakttagna sällan borde föranleda något ansvar, expone-
rar sig för ett större ansvar och där klienten typiskt sett borde vara medveten om
riskerna.

Svårigheterna att teckna försäkring för vissa rådgivargrupper förenat med att
kostnaderna för sådana försäkringar kan bli mycket höga skulle också kunna
bidra till att öka förståelsen för friskrivningsklausuler.

För skatterådgivare i gemen måste emellertid det normala vara att skydda både
sina egna och klientens intressen genom en ansvarsförsäkring avseende ren för-
mögenhetsskada.

12. Det allmänna som skatterådgivare

Genom en lagstiftning som trädde i kraft den 1. januari 1999 har ett rådgivnings-
och informationsansvar införts för stat och kommun i Sverige.

Denna lagstiftning för naturligtvis med sig att även den offentliga verksamhe-
ten kan drabbas av skadeståndsansvar om man bedrivit information om innehål-
let i skattereglerna eller utövat mer konkret rådgivningsverksamhet. Ansvaret
inträder om det med hänsyn till omständigheterna föreligger «särskilda skäl».

Man skall därvid beakta «upplysningarnas eller rådens art, deras samband
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med myndigheternas verksamhetsområde och omständigheterna när de lämna-
des». För kommuner som bedriver allmän rådgivning eller informationsverk-
samhet på s.k. medborgarkontor eller statliga myndigheter som t.ex. Riksskatte-
verket som ger skatterättslig information, kan det säkerligen föreligga situationer
då ansvaret för denna verksamhet kommer att inträda.

13. Slutord

Skatterättslig rådgivning och annan information i skatterättsliga ärenden kan i
betydande utsträckning medföra ansvar för rådgivaren. Det finns ett straffrättsligt
ansvar för den som medverkat till vissa skattebrott och det finns en särskild råd-
givarlagstiftning som stadgar straff för den som av grov oaktsamhet främjar
brottslig gärning. Lagen kan dock endast tillämpas om ansvar för medverkan inte
kan inträda för själva brottet.

Praktiskt viktigast är emellertid det skadeståndsrättsliga ansvaret. Här fram-
träder också sambandet tydligt mellan de etiska normerna och skadeståndsan-
svaret eftersom det senare normalt förutsätter ett vårdslöst beteende. För att fast-
ställa om en skatterättslig rådgivare varit oaktsam måste man klarlägga om denne
har åsidosatt det metodansvar som följer med professionsutövningen. För att
kunna klarlägga om ett åsidosättande av tillämplig metod föreligger får man ofta
söka stöd i de etiska normer som tillämpas vid den typ av verksamhet som är ifråga.

Vid bedömningen av om det föreligger t.ex. ett åsidosättande av god advokat-
sed eller god revisorsed framträder tydligt interaktionen mellan etiska och rätts-
liga normer. De senare ger s.a.s. den rättsliga analysen sitt materiella innehåll
eftersom en vårdslöshetsbedömning alltid måste relateras till något.

Vad däremot gäller frågan om skatterådgivares ansvar vid skatteplanering har
här den ståndpunkten framförts att man inte har någon anledning att särbehand-
la denne så länge det är fråga om rättsligt accepterad sysselsättning. Eftersom det
är fullt lagligt för envar att genom sådan planering söka reducera sina skatteut-
gifter finns det ingen anledning att särskilt skydda rådgivare som biträder med
sådan verksamhet.

Ett särskilt skydd för denna typ av rådgivning skulle tvärtom kunna medverka
till att förstärka de oseriösa inslag som alltid finns representerade när de enskilda
medborgarnas intresse inte går hand i hand med samhällets övergripande intresse.


