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Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) tillstyrker att den så kallade 

brottskatalogen i 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande 

verksamhet utökas till att omfatta de brott som föreslås i promemorian. Vidare 

anser Kronofogden under förutsättning att Skatteverket får utbetalningsansvaret 

för lönegarantin att denna bestämmelse behöver utvidgas så att även 

lönegarantibedrägerier kommer att omfattas. 

 

Kronofogden tillstyrker också att uppgifter inom Skatteverket ska få lämnas till 

och från skattebrottsenheten i större utsträckning än vad som idag är tillåtet. 

 

Lönegarantibedrägerier (jfr s. 21-24 i promemorian) 

 

Kronofogden, som har till uppgift att utöva tillsyn i konkurser, vill särskilt 

framhålla att en av flera åtgärder som krävs för att de brottsliga angrepp som 

lönegarantisystemet är utsatt för ska kunna stävjas är ett effektivt 

underrättelsearbete. Med den utformning som lagen om Skatteverkets 

brottsbekämpande verksamhet föreslås få ges skattebrottsenheten goda 

förutsättningar att åstadkomma detta. 

 

Skatteverket har i egenskap av företrädare för staten som borgenär i konkurser och 

vid företagsrekonstruktion de särskilda kunskaper och den insyn som är en 

grundläggande förutsättning för att en viss typ av brott ska kunna utredas av 

skattebrottsenheten. Vidare begås lönegarantibedrägerier och försök till sådana 

bedrägerier med hjälp av bland annat osanna kontrolluppgifter och falska eller 

osanna anställningsavtal och lönespecifikationer. Då de många brottstyper som 

kan hänga ihop med denna typ av brottslighet ska omfattas av Skatteverkets 

brottsbekämpande verksamhet anser Kronofogden att det skulle bidra till att 

förebygga, förhindra, upptäcka och beivra brott avseende lönegaranti om 

underrättelseverksamheten hos skattebrottsenheten kommer att omfatta 

lönegarantibedrägerier. Kronofogden har i sitt remissvar avseende SOU 2017:37, 

dnr 840 12516-17/112, tillstyrkt att utbetalningsansvaret för lönegarantin överförs 

från länsstyrelserna till Skatteverket. 
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde efter 

föredragning av verksjurist Ann-Marie Ahlqvist. I den slutliga handläggningen 

har också biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef 

Ulrika Lindén deltagit. 

 

 

 

 
Christina Gellerbrant Hagberg  

 Ann-Marie Ahlqvist 

 

 


