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Hej!  

Skattekontot innebär en förhöjd risk att få problem med kronofogden. 

Och det kan leda till betalningsanmärkningar för ditt företag. 

Råkar du ha en enskild firma, så innebär det att du får en personlig betalningsanmärkning. 

Så här ligger det till 
Läser man Skatteverkets information, är det lätt att tro att du kan ligga upp till 10.000 kronor 

minus på skattekontot utan att få problem med kronofogden. 

Men... 

Det finns en rad situationer, som gör att gränsen 10.000 kronor sänks till farliga 2.000 kronor. 

Till exempel 

Du har haft ett underskott en längre tid 

Du är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag. På ditt personliga skattekonto är 

gränsen alltid 2.000 kr. 

Kronofogden direkt 
Och det finns situationer där skulden går direkt till kronofogden oavsett belopp. 

Till exempel 

Det kan antas att underskottet leder till konkurs 

Det finns särskilda skäl. (Glasklart, eller hur?) 

Detta kan skapa underskott 
Skatteverket kan när som helst dra pengar från ditt skattekonto. Ibland utan förvarning. 

Det kan vara räntor eller avgifter för sådant som hänt för sex månader sedan. Det kan vara 

beslutad skatt. Det kan vara omräkningar. 

Du kanske har låtit bli att öppna ett brev från Skatteverket. Sådant händer. 

Eller du kanske inte har förstått vad som stod i brevet. 

Sådant händer dagligen. 

Skattekontot innehåller skatter för flera olika år samtidigt. I synnerhet kring mitten av mars, 

då slutskatten ska dras. Det är lätt att räkna fel på hur mycket du egentligen ska betala. 

Även revisorer blir förvirrade. 

Slutsats 
1. Ligg aldrig minus på skattekontot. Att använda skattekontot som bank kan få mycket 

allvarliga följder. 

2. Ha järnkoll på skattekontot. Du gör det smidigt genom att använda skatteverkets e-tjänster. 

Du kan när som helst gå in och kolla saldo och transaktioner.  

Ha extra koll vid månadsskiften. 

3. Ha en buffert på skattekontot. Det minskar risken vid överraskningar från Skatteverket. 

Och du får ränta på pengarna. Skattefritt. 

 


