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S K A T T E F U L L M A K T   

f ö r  k o n s u m e n t   Sida 1 av 1 

Villkor för Skattefullmakt utgörs av Bankens Generella villkor och villkoren nedan. 
 
1.  Betalaren uppdrar åt Banken att via Bankgirocentralen BGC 

AB (Bankgirot) inhämta uppgift från Skatteverket om debite-
rad Företagsskatt och särskild A-skatt, belasta betalarens 
konto i Banken och betala debiterat belopp till Skatteverket. 
Den skatt som kan betalas via Skattefullmakt är den som be-
slutas av Skatteverket i januari varje år. Skatten avser inne-
varande inkomstår (undantag januari) och beloppet justeras 
så att jämkning som regel beaktas medan betalning ej beak-
tas. Betalningsuppdraget avser endast grunddebiteringar, 
tilläggsdebiteringar efter årsskiftet beaktas ej. 

 
2.  Vill betalaren stoppa en betalning, eller har betalaren erhållit 

anstånd med betalning eller utfört förskottsbetalning av Före-
tagsskatt och särskild A-skatt måste betalaren meddela Ban-
ken detta senast kl. 15.00 Bankdagen före förfallodag. 

 
3.  Fullmakten/uppdraget ska vara Banken tillhanda senast fem 

Bankdagar före närmaste förfallodag. 
 
4.  Banken bevakar förfallodagen och tillser att betalning sker 

senast möjliga dag. Betalarens konto belastas enligt Bankens 
vid var tid gällande regler. 

 
5.  Betalaren förbinder sig att hålla medel motsvarande debite-

rat belopp (täckningslikvid) tillgängligt på kontot senast Bank-
dagen före förfallodagen. Om täckningslikvid saknas på kontot 
har Banken rätt att stoppa betalningen och ta ut en avgift för 
detta. Om Banken väljer att inte stoppa betalningen har Ban-
ken rätt att ta ut ränta och/eller avgift enligt Bankens vid var 
tid gällande regler. 

 
6.  Om Banken efter prövning befarar att betalaren inte kommer 

att fullgöra sina skyldigheter gentemot Banken, har Banken 
rätt att med omedelbar verkan avstänga betalaren från vida-
re utnyttjande av Skattefullmakt. Banken meddelar betalaren 
att avstängning skett.  Betalaren ansvarar därefter själv för 
sin skatteinbetalning. 

 
7.  Betalaren kan, på sätt Banken vid var tid anvisar, stoppa eller 

ändra betalningsuppdraget hos Banken. Sådan begäran mås-
te vara Banken tillhanda senast kl. 15.00 Bankdagen före för-
fallodagen. 

 
8.  Banken får avbryta tjänsten Skattefullmakt. Den kan upphöra 

tidigast tre månader efter det att Banken har tillställt betala-
ren information om upphörandet. 

 
9.  Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller 

utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, 
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan lik-
nande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, 
bojkott eller lockout gäller även om Banken själv är föremål 
för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i 
andra fall ska inte ersättas av Banken om den varit normalt 
aktsam. Bankens ansvar omfattar i intet fall annat än direkt 
skada.  
 

För genomförande av betaltjänster gäller istället för ovanstå-
ende att Banken inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oför-
utsägbara omständigheter som Banken inte har något infly-
tande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för 
Banken att avvärja trots alla ansträngningar. Ansvar för ge-
nomförande av betaltjänster inträder inte heller då Banken el-
ler den Banken anlitat handlar i enlighet med svensk lag eller 
unionsrätt. 

 
10. Banken har rätt att besluta om ändring av dessa villkor för 

Skattefullmakt om genom ny lagstiftning förutsättningar för 
betalningstjänsten förändras eller om annat särskilt skäl fö-
religger. Sådan ändring träder ikraft tidigast två månader ef-
ter det att Banken har tillställt betalaren information om in-
nebörden av ändringen samt de nya bestämmelserna. Med-
delande som avsänts av Banken med brev ska anses ha nått 
betalaren senast femte Bankdagen efter avsändandet om 
brevet sänts till den adress som betalaren uppgivit i detta be-
talningsuppdrag eller som på annat sätt är känd för Banken. 
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