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Yttrande över promemorian Viss kreditgivning till konsumenter 
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Kronofogdemyndigheten (KFM) tillstyrker promemorians förslag. KFM har vissa 

synpunkter av lagtekniskt natur som redovisas nedan. 

 

 

KFM anser att det vore önskvärt med ett förtydligande i 31 § i förslaget till lag om 

viss verksamhet med konsumentkrediter angående utsökningsbalkens 

tillämplighet. En mening med följande lydelse bör läggas till sist i nämnda 

lagrum: ”Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.” 

 

I lagförslaget i 32 § första stycket finns en hänvisning till 29 §. Hänvisningen 

torde rätteligen vara till 31 §. 

 

Formuleringen i 33 § i förslaget till lag om viss verksamhet med 

konsumentkrediter är inte helt tydlig enligt KFM:s uppfattning. Av kommentaren, 

på sidan 85 i promemorian, framgår att paragrafen avser att reglera när 

preskription av fordran inträder. KFM uppfattar inte att paragrafen på ett 

tillräckligt tydligt sätt klargör att det avser preskription. KFM anser att termen 

preskriberas (faller bort) bör användas.  

 

KFM anser vidare att det är otydligt vad som avses med formuleringen i den 

utsträckning verkställighet inte har skett. I formuleringen inryms en 

tolkningsmöjlighet som innebär att preskription inträder fem år från att beslutet 

vunnit laga kraft, detta oberoende av om den överlämnats för verkställighet. Det 

avgörande blir istället om fordran blivit indriven inom fem år. Det är vidare 

otydligt om regleringen avser att innefatta verkställighet som vidtagits, likt 

effekten av 10 § lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m., eller 

om det ska avse en annan reglering där detta inte omfattas. Det blir främst otydligt 

i det fall då egendom säkerställts för en fordran men inte realiserats vid tidpunkten 
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för preskription. KFM:s anser att detta behöver klargöras. Detta bl.a. mot 

bakgrund av att KFM tycker det är viktigt att staten, i sin egenskap av borgenär, i 

möjligaste mån behandlar sina fordringar avseende preskription på ett enhetligt 

och förutsägbart sätt. 

 

Vidare bedömer KFM att det är lämpligt att ett preskriptionsavbrott inträder då 

fordran överlämnas för verkställighet hos KFM. I annat fall är det lämpligt att 

endast delar av fordran kan preskriberas, de delar som inte redan har verkställts.     

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. Vid den slutliga 

handläggningen har också deltagit biträdande rikskronofogden Erica Wass, 

verksamhetschefen Lena Bäcker och verksjuristen Stefan Berglund, föredragande. 
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