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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-09-28 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore 

samt justitierådet Ingemar Persson. 

 

Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa  

sanktionsavgifter 

 

Enligt en lagrådsremiss den 8 september 2016 

(Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets 

yttrande över förslag till  

1. lag om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa   

    sanktionsavgifter vid utstationering,  

2. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga  

    fordringar m.m. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Frank  

Walterson, biträdd av departementssekreteraren Charlotte Carrborg. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa 

sanktionsavgifter vid utstationering 

 

Tillämpningsområde 

 

I remissen föreslås att lagen ska gälla för länderna inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet. I en övergångsbestämmelse 

föreslås att lagen ska tillämpas i förhållande till ett land inom EES 

som inte är medlemsstat i EU från den tidpunkt då landet ansluter sig 

till det aktuella samarbetet. Delbetänkandets förslag var begränsat till 

att gälla EU:s medlemsstater. Frågan om att utvidga tillämpnings-

området till samtliga EES-stater har inte berörts av remissinstan-

serna. I remissen anges att det för närvarande inte finns något beslut 

om anslutning av EES-länder utanför EU och det har vid föredrag-

ningen inte lämnats några besked om huruvida saken över huvud 

taget har aktualiserats. Vid föredragningen har upplysts att det på 

finansmarknadsområdet är vanligt att tillämpningsområdet avser alla 

EES-länder. Något exempel på att den i remissen föreslagna 

övergångsregleringen använts tidigare har inte redovisats. Lagrådet 

ifrågasätter det lämpliga i att under dessa förutsättningar utvidga 

tillämpningsområdet för lagen till EES-länder utanför EU. Frågan bör 

beredas vidare under det fortsatta lagstiftningsarbetet.  

 

Lagens disposition 

 

Bestämmelserna i remissens 6–8 §§ är tillämpliga när Kronofogde-

myndigheten lämnar bistånd till myndighet i ett annat land enligt 4 § 

och bör placeras direkt efter den paragrafen (med följdändring i 

inledningen till 4 §). De tre rubrikerna närmast före 6–8 §§ borde 

därmed ändras till (kursiverade) underrubriker. Lagrådet föreslår i 

stället att dessa rubriker utgår; det är inte motiverat med en rubrik för 

varje paragraf.   
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2 § 

 

Såsom 1 § är utformad står det klart att lagens tillämpningsområde är 

begränsat till att avse utstationeringsdirektivet och tillämpnings-

direktivet. Det behövs därmed inte några bestämmelser som anger 

vilka instrument som lagen inte är tillämplig på. Lagrådet föreslår att 

2 § utgår. 

 

Remissens 3 § 

 

Sverige ska utse en eller flera behöriga myndigheter (artikel 3, jfr 

artikel 2.a) och genom IMI informera kommissionen om vilken eller 

vilka myndigheter som har utsetts (artikel 14). Att Kronofogdemyn-

digheten har utsetts till behörig myndighet när bistånd ges och 

begärs framgår direkt av bestämmelserna i lagen. Lagrådet föreslår 

att paragrafen utgår. 

 

Remissens 4 § 

 

Andra och tredje styckena bör lämpligen flyttas till egen paragraf 

omedelbart efter.  

 

Remissens 6 § 

 

Bestämmelserna i andra stycket 3 och 4 kan lämpligen föras 

samman till en punkt, förslagsvis enligt följande. 

 

3. den enskildes grundläggande rättigheter och friheter inte har 
respekterats eller om indrivning skulle strida mot allmänna hänsyn.  
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10 § 

 

Enligt paragrafen kan regeringen eller den myndighet regeringen 

bestämmer ”meddela ytterligare föreskrifter om bistånd enligt denna 

lag”. I remissen anges att det är fråga om en upplysningsbestäm-

melse. Lagrådet ifrågasätter behovet av en sådan. Om bestäm-

melsen behålls bör den ges samma lydelse som 22 § lagen 

(2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom 

Europeiska unionen enligt följande. 

 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar 
ytterligare föreskrifter om Kronofogdemyndighetens uppgifter enligt denna 
lag.  
 

Förslaget till lag om ändring i lagen om indrivning av statliga 

fordringar m.m.  

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.  

 

 

 

 

 


