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Inbjudan att lämna synpunkter på EU-kommissionens 
förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut 
”Liikanen” Fi2014/496 
 
Kronofogdemyndigheten har tagit del av förslaget till förordning och lämnar 
synpunkter utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta.  
 
Gränsöverskridande verkställighet  
 
Förordningen anger att en behörig myndighet i varje medlemsstat ska kunna utfärda 
administrativa pålagor såsom böter och utdöma påföljder t ex beslut om återkrav av 
vinster (juridisk person).  
 
Det saknas föreskrift i förordningen om gränsöverskridande verkställighet av de 
administrativa pålagorna. Det måste klargöras om de administrativa böterna är av 
sådan karaktär att de omfattas av EU:s rambeslut 2005/214/RIF av den 24 februari 
2005 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av bötesstraff. Omfattas 
inte de administrativa böterna av rambeslutet om böter måste det i den nu aktuella 
förordningen tillföras en föreskrift om verkställighet för att gränsöverskridande 
verkställighet ska kunna genomföras, jmf 3 kap 2 § Utsökningsbalken (UB). Det 
måste även klargöras hur den gränsöverskridande verkställigheten av återkrav ska 
genomföras. 
  
Det saknas även artiklar som klargöra hur kommunikation och överföring av 
exekutionstitlar mellan de behöriga myndigheterna ska hanteras.     
 
Verkställighet i Sverige 
 
Kronofogdemyndigheten verkställer allmänna mål (statliga fordringar) och enskilda 
mål (enskildas fordringar). Det måste därför klargöras om de administrativa böter 
som behörig myndighet beslutar om är ett allmänt mål som ska verkställas med stöd 
av 3 kap 23 § UB och Lag om indrivning av statliga fordringar1  eller om det är ett 
enskilt mål. Det måste fastställas om den behöriga myndigheten är en 
förvaltningsmyndighet eller inte. Det måste även utformas särskilda föreskifter 
rörande verkställighet av beslutade återkrav.   

1 Lag (1993:891) och Indrivningsförordningen (1993:1229)  
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Kronofogdemyndigheten kan endast verkställa de exekutionstitlar som räknas upp i   
3 kap 1 § UB.  Är den behöriga myndigheten en förvaltningsmyndighet måste det 
finnas särskild föreskrift i lag att sådan myndighets beslut får verkställas i enlighet 
med utsökningsbalkens bestämmelser (3 kap 1 § punkt 6 UB). Är inte den behöriga 
myndigheten en förvaltningsmyndighet måste det antingen göras tillägg i 3 kap 1 § 
UB beslutet är en verkställbar exekutionstitel eller särskilt anges i lag att sådan 
handling får läggas till grund för verkställighet (3 kap 1 § punkt 7 UB). Frågan om 
exekutionstitel vunnit laga kraft eller inte har även betydelse för när beslut kan 
överlämnas för verkställighet, jmf t. ex 3 kap 20§ UB.    
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har bitr. rikskronofogden Erica Wass, verksamhetschefen Maria 
Mindhammar och verksjuristen Barbro Marcus, föredragande, deltagit. 

 
 
 
Eva Liedström Adler   

Barbro Marcus 
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