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Justitiedepartementet 
Enheten för familjerätt och allmän 
förmögenhetsrätt 
103 33 Stockholm 
 
 
 

Yttrande över Departementspromemorian (Ds 2013:17) - 
Straffavgift vid bristande kreditprövning  
(Ju2013/2085/L2)  
 
Kronofogdemyndigheten (KFM) tillstyrker förslaget med följande synpunkter.  
 
Straffavgiftens storlek 
 
I 52 § i förslaget regleras storleken på straffavgiften som bl.a. inte får överstiga tio 
procent av näringsidkarens omsättning föregående räkenskapsår. Om 
överträdelsen sker under en näringsidkares första verksamhetsår, får 
årsomsättningen uppskattas med stöd av tillgängliga uppgifter. Omsättningen får 
även uppskattas i andra fall, om uppgifter om omsättningen saknas eller är 
bristfälliga. Då det är en sanktion som påverkar näringsidkaren ekonomiskt bör ett 
förtydligande göras hur denna uppskattning ska gå till och vilket underlag som 
kan vara av betydelse.   
 
Indrivning och preskription 
 
I 53 § i förslaget ska bl.a. straffavgiften preskriberas om verkställighet inte sker 
inom fem år från det att beslutet om avgift vann laga kraft.  
 
Bestämmelsen torde vara utformad efter förebild av vad som bl.a. föreskrivs i 15 
kap. 14 § lagen om bank och finansieringsrörelse (se även 3 kap. 23 § 
konkurrenslagen och  30 kap. 8 § miljöbalken) och innebär att fullgörande av 
betalningsskyldighet inte kan krävas efter det att fem år gått från det att beslutet 
vann laga kraft.  
 
Vad som ska gälla när verkställighet sker inom tidsfristen, dvs. om t.ex. ny 
preskriptionstid ska löpa eller om det är fråga om absolut preskription, framgår 
inte. Därutöver är det oklart vad som avses med ordvalet ”...verkställighet sker”, 
dvs. om det avser själva begäran om indrivning och fordringens överlämnande till 
KFM eller att faktiska verkställighetsåtgärder sker, t.ex. utmätning av lön. Avses 
själva begäran om indrivning bör det framgå av ordalydelsen.    
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För att undvika oklarheter och tillämpningsproblem behöver förslaget bearbetas 
och förtydligas även i denna del. Ytterligare övervägningar behöver därvid göras 
vad gäller skrivningarna till författningskommentaren och/eller skälen till 
förslaget.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad biträdande rikskronofogde. Vid 
den slutliga beredningen av ärendet har också deltagit verksjuristen Susan 
Höglund Westermark, föredragande. 
 
 
Erica Wass 
    

Susan Höglund Westermark 


