
Beslut om att utfärda en generell borgensförbindelse 

 

a) obegränsad förbindelse 

Man beslöt att enligt bifogad mall utfärda en generell borgensförbindelse (bilaga till protokollet) till 

förmån för tullverket. Bolaget kan verka antingen som direkt eller indirekt ombud. Det direkta 

ombudskapet innebär inte ansvar för varuhavarnas skatter och avgifter, om bolaget inte har eller 

inte antas ha handlat i ond tro. Ett indirekt ombudskap i sin tur innebär alltid ett solidariskt ansvar 

för varuhavarens skatter och avgifter, också i efterbeskattningssituationer. För att bolaget skall 

kunna erbjuda sina kunder betalningstid utfärdar bolaget en generell borgensförbindelse genom 

vilken bolaget verkar som direkt ombud med garantens ansvar gentemot sina huvudmän. I en 

generell borgensförbindelse har bolagets borgensansvar inte begränsats, utan ansvaret bestäms 

enligt i vilken grad bolaget i tulldeklarationerna angett sig själv som direkt ombud med garantens 

ansvar. Detta är en service som tullverket erbjuder till speditionsfirmor vars kunder inte har egna 

kreditnummer eller som inte vill vara indirekta ombud. 

 

b) begränsad förbindelse 

Man beslöt att enligt bifogad mall utfärda en begränsad generell borgensförbindelse (bilaga till 

protokollet) till förmån för tullverket. Bolaget kan verka antingen som direkt eller indirekt ombud. 

Det direkta ombudskapet innebär inte ansvar för varuhavarnas skatter och avgifter, om bolaget inte 

har eller inte antas ha handlat i ond tro. Ett indirekt ombudskap i sin tur innebär alltid ett solidariskt 

ansvar för varuhavarens skatter och avgifter, också i efterbeskattningssituationer. För att bolaget 

skall kunna erbjuda sina kunder betalningstid utfärdar bolaget en generell borgensförbindelse 

genom vilken bolaget verkar som direkt ombud med garantens ansvar gentemot sina huvudmän. 

Bolagets borgensansvar bestäms enligt i vilken grad bolaget i tulldeklarationerna angett sig själv 

som direkt ombud med garantens ansvar. Borgensförbindelsen har emellertid utfärdats begränsad 

så att den övre gränsen för ansvaret enligt den generella borgen är dubbelt så stor som 

totalbeloppet av den generella säkerhet som vid ifrågavarande tidpunkt är i kraft. 

Tullskulden/tullansvaret samt momsskulden/momsansvaret reserveras till hundra procent. Detta är 

en service som tullverket erbjuder till speditionsfirmor vars kunder inte har egna kreditnummer eller 

som inte vill vara indirekta ombud. 


