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Kronofogdemyndigheten (KFM) är positiv till att Fiscalisprogrammet 2013 får en 
fortsättning. För KFM, som verkställande myndighet av indrivningsuppdrag inom 
tull- och skatteområdet, är det naturligt att det införs ett gemensamt 
åtgärdsprogram för de båda områdena. KFM anser att förutsättningarna för ett 
enhetligt genomförande av programmets olika punkter ökar när 
åtgärdsprogrammet fastställs i en förordning.    
 
KFM deltar i dagens Fiscalisprogram parallellt med Skatteverket. KFM utgår 
ifrån att myndigheten även fortsättningsvis kommer att vara aktiv aktör inom 
”Fiscus”. KFM vill i detta sammanhang lyfta fram myndighetens bidrag inom 
Fiscalisprogrammet som förutom verkställighetsområdet även inkluderar 
kompetensutveckling och metodfrågor.   
 
KFM lämnar följande synpunkter på förslaget till förordning:  
 
Kapitel I artikel 5 punkt 2 
För att uppföljningen av åtgärdsprogrammet ska få effekt är det av vikt att det 
råder samsyn mellan medlemsländerna kring de ”indikatorer” som ska gälla vid 
uppföljning. I rutinerna kring åtgärdsprogrammet (punkten 5.1.2 kapitel II) bör 
det tydliggöras hur uppföljningen ska genomföras.   
 
Kapitel II artikel 6 punkt 2  
KFM är positiv till inrättande av styrgrupper för skatteområdet. Kriterierna för 
gruppens mål och arbetssätt bör dock förtydligas.   
 
Kapitel II artikel 9  
KFM är positiv till att det i förordningstexten fastställs behovet av   
”e-lärande- moduler” och ”gemensamt utvecklade utbildningsprogram ”. KFM 
vill dock framhålla att all utveckling som rör IT-området innebär ökade kostnader 
för den enskilda myndigheten.     
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KFM vill även understryka vikten av att det nuvarande gemensamma IT-stödet 
inom EU, där t.ex. de elektroniska formulären (UIPE och UNF se bilaga II punkt 
3 (B)) finns lagrade, behålls samt utvecklas.  

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har bitr. rikskronofogden Erica Wass, kanslichefen Karin Berglöf 
Hedar och verksjuristen Barbro Marcus, föredragande, deltagit. 
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