
  1(2)
 REMISSVAR 
 Datum Dnr 

 2012-04-23 830 5434-12/112 
   
 

www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se 
Postadress Besöksadress Telefon  Telefax 

 

Box 1050  Esplanaden 1  0771-73 73 00  08-29 26 14  
172 21  SUNDBYBERG  172 67  SUNDBYBERG      

 

 
 
 

Finansdepartementet 
103 33  Stockholm 
 
 
 

Skatteverkets hemställan om lagändring angående 
socialavgifter på inte inkomstbeskattade ersättningar m.m. 

(Fi 2012/415) 
 
Kronofogdemyndigheten (KFM) begränsar sitt yttrande till att avse frågor som rör 
verkställigheten om arbetsgivaravgifterna inte betalas frivilligt. 
 
KFM har inte något att erinra mot att en anställd som ingått ett socialavgiftsavtal 
med sin utländska arbetsgivare inte längre ska betala egenavgifter utan i stället 
fullgöra dennes skyldigheter att varje månad redovisa och betala 
arbetsgivaravgifter. KFM anser emellertid att det behöver tydliggöras hur det ska 
gå till när Skatteverket ska besluta om betalningsansvar för den utländske 
arbetsgivaren (utbetalaren) om en anställd (mottagaren av ersättningen) inte 
betalar de arbetsgivaravgifter som har påförts honom eller henne. Vidare anser 
KFM att solidariskt betalningsansvar ska föreskrivas för arbetsgivaren och den 
anställde. 
 
Med anledning av den nya bestämmelse som föreslås i 5 kap. 5 § tredje stycket 
skatteförfarandelagen (2011:1244) om att arbetsgivaren, med ett i bestämmelsen 
angivet undantag, inte befrias från sina skyldigheter om en anställd inte fullgör 
sina skyldigheter aktualiseras frågan om det krävs ett särskilt beslut för att 
Skatteverket ska kunna kräva arbetsgivaren på betalning. Att det finns en 
exekutionstitel som kan ligga till grund för verkställighet hos KFM enligt 3 kap. 1 
§ punkt 6 och 24 § utsökningsbalken är viktigt. KFM har möjlighet att begära 
handräckning för indrivning av arbetsgivaravgifter i medlemsstaterna med stöd av 
socialtillämpningsförordningen, se artikel 75-86 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om 
tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de 
social trygghetssystemen, ett särskilt avtal med Schweiz och det nordiska 
skattehandräckningsavtalet. 
 
KFM vill också framhålla att det är viktigt att den utländske arbetsgivaren kan 
undvika restföring och en eventuell betalningsanmärkning genom att det står klart 
för denne vid vilken tidpunkt arbetsgivaravgifterna senast måste vara betalda om 
en arbetstagare inte fullgör sina skyldigheter. KFM anser därför att det i ett 
särskilt beslut ska anges vad som är sista betalningsdag för att förhindra att 



   2(2)
 REMISSVAR 
 Datum Dnr 

 2012-04-23 830 5434-12/112 
   
 

 
 
 
Skatteverket begär verkställighet hos KFM. Vidare är det angeläget att den 
information om hur reglerna om socialavgiftsavtal ska fungera som ska lämnas till 
berörda arbetsgivare och arbetstagare innan de nya reglerna börjar gälla (jfr s. 29 i 
Skatteverkets promemoria) får ett sådant innehåll att onödiga restföringar 
förebyggs. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad biträdande rikskronofogde. I den 
slutliga handläggningen har också kanslichefen Karin Berglöf Hedar och 
verksjuristen Ann-Marie Ahlqvist, föredragande, deltagit. 
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