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Fi2021/03722

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) berörs framför allt av bestämmelserna 
om sanktionsavgift och utmätning av PEPP-pensionsförmåner och uttalar sig 
därför inte om övriga förslag i promemorian. Kronofogden har inget att erinra mot 
utformningen av förslagen som rör sanktionsavgift eller utmätning av PEPP-
pensionsförmåner, med undantag för följande synpunkter på utformningen av 
lagtexten i förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). 

I lagförslaget föreslås i 7 kap. 3 § att utmätning av PEPP-pensionsförmåner får 
ske bara i den mån det under något av de senaste tio åren har betalats in belopp 
som är mer än dubbelt så stort som genomsnittet av de årliga inbetalningar som 
har gjorts under den tiden eller den kortare tid under vilken sparandet pågått. 
Liknande regler finns i försäkringsavtalslagen gällande utmätning av 
livförsäkring. I vare sig det regelverket eller nu föreslagen bestämmelse framgår 
det om det enbart är avslutade kalenderår som ska beaktas vid bedömningen om 
utmätning kan ske eller om även året då utmätningen görs ska ingå. Kronofogden 
ser gärna att det klargörs. 

PEPP ska hanteras efter samma principer som pensionsprodukter som faller inom 
försäkringsavtalslagens reglering. Högsta domstolen har i NJA 2013 s. 540 
klargjort att Kronofogden inte med stöd av 9 kap. 11 § utsökningsbalken kan 
begära betalning i förtid av en utmätt pensionsförsäkring. Om inte frågan regleras 
särskilt för PEPP-produkter torde avgörandet få direkt betydelse även för dessa. 
Det vore i många fall till stor fördel för borgenärerna om Kronofogden kan begära 
utbetalning i förtid. Det skulle även förhindra att PEPP-sparande används för att 
undandra medel från borgenärerna vid till exempel ekonomisk brottslighet. Det 
vore därför önskvärt med en reglering som innebär att det utmätta beloppet kan 
betalas ut i och med utmätningen oavsett vilka villkor som gäller mellan PEPP-
spararen och sparinstitutet.

Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg. 
Verksjurist Andreas Bäckbro har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen 
har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef 
Ulrika Lindén deltagit. Beslutet har godkänts digitalt och saknar därför 
underskrift. 
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