
Skatteutskottets betänkande 

1978179: 13 

med anledning av propositionen 1978179:28 med förslag till lag om 
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, m. m. 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i propositionen 1978179:28 att 
riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om betalningssäkring för skatter. tullar och avgifter. 
2. lag om säkerhet för skattefordringar m. m., 
3. lag om ändring i förmånsrättslllgen (1970:979), 
4. lag om ändring i jordabalken, 

5. lag om iindring i lagen (1955:227) om inskrivning av riitt till luftfar-
tyg, 

6. lag om iindring i sjölagen 11891:35 s. l), 
7. lag om ändring i utsökningslagen (1877:31 s. Il. 
8. lag om ändring i lagen (1971:494) om exekutiv forsiiljning av fast 

egendom, 
9. lag om iindring i lagen (1970:500) om exekutiv försiiljning av luft fartyg 

m. m., 

10. lag om ändring i lagen ll973:1130) om exekutiv försiiljning av 
registrerat skepp m. m., 

11. lag om ändring i konkurslagen { 1921 :225), 
12. lag om ändring i ackordslagen (1970:847), 
13. lag om iindring i brousbalken, 

14. lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skatteford
ringar m. m., 

15. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272), 
16. lag 0111 iindring i lagen { 1971 :52) om skatterätt, fastighetstaxeringsriitt 

och länsrätt, 
17. lag om iindring i lagen (l 977: !035) om ansvar på tryckfrihetsförord

ningens område för brott mot tystnadsplikt, 
18. lag om iindring i lagen (1927:77) om försiikringsavtal, 
19. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262). 

I propositionen liiggs fram förslag till lagstiftning om processuella säker

hctsåtgiirdcr avsedda att gälla för i stort sett samtliga skatter, tullar och 
avgifter. Förslagen innefattar två nya lagar, lag om betalningssiikring för 
skatter, tullar och avgifter och lag om säkerhet för skattefordringar m. m., 
samt innebär vidare ändringar i vissa författningar inom i huvudsak civil- och 
utsökningsriittcn. 

I Riksdagen 1978179. 6 sam/. Nr 13 
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Förslaget till betalningssiikringslag tillför skatte- och avgiftsprocessen en 

siikerhetsåtgiird, betalningssäkring, som är avsedd att stiirka det allmiinnas 

stiillning som borgeniir vid uppbörd och indrivning av fordran på skatt, tull 

eller avgift. Syftet med betalningssäkring iir att i eil risksituation tillfälligt 

trygga det allmiinnas fordringsanspråk till dess att fordringen betalas på 

sedvanligt siitt under förfallotiden eller kan bli föremål för indrivning. 

Fiirutsiittningarna för beslut om betalningssiikring motsvarar i princip vad 
som giiller för kvarstad och skingringsförbud inom civil- och straffprocessen. 

De riittsverkningar som har knutits till betalningssäkring går emellertid 
liingre iin de som följer på nu förekommande tvångsmedel av motsvarande 

karaktär. 
Enligt förslaget till lag om siikerhet för skattefordringar m. m. skall det 

allmänna i samband med indrivning kunna ta emot säkerhet för betalning av 

fordran på skatt, tull eller avgift samt vid utebliven betalning kl!nna ta 

säkerheten i anspråk. 

De föreslagna ändringarna i vissa författningar är huvudsakligen betingade 
av elen föreslagna siikerhetsåtgärclen och att till denna har knutits särskilda 

riittsverkningar. 
Förslaget till bctalningssäkringslag innebär i huvudsak följande. 

Två grundliiggancle villkor skall vara uppfyllda för att beslut om betal

ningssäkring skall få fattas. 

Det första villkoret hänför sig till fordringen. Det allmänna skall ha en 
fordran på skatt, tull eller avgift mot gäldenären. Vidare skall elen tidsperiod 

till vilken fordringen iir att hänföra ha gått till ända eller fordringen 
dessförinnan ha förfallit till betalning. Slutligen skall fordringen i princip 
uppgå till betydande belopp. 

Det andra villkoret hänför sig till gäldenären. Enligt detta skall det föreligga 
en påtaglig risk för att gäldenären inte kommer att betala fordringen. Det kan 
cliirvicl vara fråga om befarat betalningssabotage, men även påtaglig fara för 

att giildeniiren kommer att sakna förmåga att betala sin skuld vid ett 
kommande uppbörclstillfålle iir tillräckligt för att riskvillkoret skall vara 
uppfyllt. 

Uinsskatteriitt beslutar om betalningssäkring. I brådskande fall får gransk
ningsleclare som avses i 2 ~ bevissiikringslagen (1975: I 027) för skatte- och 

avgiftsprocessen i avvaktan på riittens beslut om betalningssiikring ta lös 

egendom i förvar. 
Kronofogdemyndighet verkställer beslut om hetalningssäkring. Verkstäl

ligheten sker i huvudsak enligt samma regler som giiller för utmiitning med 

det undantaget att försiiljning av egendomen eller betalning av fordringen i 

princip inte får iiga rum. 
Verkstiillt beslut om betalningssäkring innebiir att· giilcleniiren inte får 

överlåta egendomen eller till skada för det allmänna förfoga över elen på annat 
sätt. Förbudet föreslås straffäanktionerat. Verkställigheten medför vidare att 

förmånsrätt uppkommer i den egendom som omfattas av åtgiirden. Förmåns-
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riitten får göras giillande vid efterföljande utmiitning eller i giildeniirens 
konkurs. Förmånsriitten kan dock i vissa fall gå åter vid konkurs. 

Även i samband med betalningssiikring får giildeniiren ställa säkerhet. 
Detta kan ske for att hindra såviil att beslut om hetalningssäkring fattas som 
att ett redan fattat beslut verkstiills. 

De nya lagarna föreslås triida i kraft den I januari 1979. 

Utskottet har inhämtat yttrande över propositionen från lagutskottet. 

Författningsforslagen har följande lydelse. 



\ 
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I Förslag till 
Lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 

Hiirigenom föreskrivs följande. 

/11/ecla11de bes1ä111111e/ser 

t § För att siikerstiilla betalning av fordran på skatt, tull eller avgift får enligt 

bestiimmclserna i denna lag genom betalningssiikring tas i anspråk så mycket 

av giildeniirens egendom som svarar mot fordringen. 

2 § Betalningssiikring får anviindas i fråga om fordran på 

I. skatt, tull eller avgift som avses i I ~ första stycket lagen ( 1971: I 072) om 

förmånsberiittigade skattefordringar m. m., 

2. skatt enligt lagen ( 1941:416) om arvsskatt och gåvoskatL 

3. skatte- eller avgiftstilliigg eller förseningsavgift, 

4. riinta eller avgift som utgår i samband med uppbörd eller indrivning av 

l()rdran enligt l, 2 eller 3. 

5. skattebelopp jiimte restavgift eller riinla som företriidare för juridisk 

person iir skyldig att betala enligt 77 a ~ uppbördslagen ( l 95:1·:n1 1. 48 a ~ 

lagen (J 968:430) om mcrviirdeskatt, 27 a ~ lagen (1959:92) om förfarandet vid 

viss konsumtionsbcskattning eller 17 ~ I mom. lagen (1958:295) om sjö

mansskatt. 

Hes/111 

3 § Fräga om hctalningssiikring prövas av liinsskattcriitl på framstiillning av 

allmiint ombud som har förordnats att föra det allmiinnas talan i mål enligt 
denna lag. 

4 § Beslut om betalningssiikring får fattas om påtaglig risk föreligger att 
giildcniiren inte kommer att betala fordringen och denna eller. om nera 

fordringar f(:ircligger mot samma giildeniir. de tillhopa uppgår till betydande 

belopp. Ar fordringen att hiinföra till viss tidsperiod fftr bctalningssiikring 

beslutas endast om perioden har gått till iinda eller fordringen dessförinnan 

har förfallit till betalning. 

5 § Är fordringen ej fastsUlld. l?tr beslut om betalningssiikring avse det 

belopp till vilket fordringen med hiinsyn till omstiindighcterna kan antas bli 
faststiilld. 

6 § I mål om betalningssäkring får rätten. om fara är i dröjsmål. omedelbart 

bevilja åtgärden att gälla till dess annorlunda förordnas. 
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7 § Beslut om betalningssäkring skall hUvas i den mån skäl för beslutet inte 
längre föreligger eller beslutet av annan anledning inte liingre bör kvarstå. 

8 § Beslut om betalningssiikring skall delges giildeniiren. 
Kan det befaras att genomförandet av beslutet skulle avsevUrt försvåras 

genom att beslutet delges innan förrättning för verkstiillighet äger rum, 
behöver delgivning ej ske före förrUttningen. 

Verkställighet 

9 § Beslut om betalningssiikring får genast verkställas. 
Verkstiillighet begärs hos kronofogdemyndigheten av allmänt ombud som 

avses i 3 ~. 

10 ~ 1 fr~tga om verkstiilligheten g~iller vad som iir föreskrivet om utmiitning 
rör fordringen. Verkstiillighet fftr dock ej iiga rum i avlöning eller annan 

förmån som avses i 67 a och 6 7 d ~~ utsökningslagen (i 877:31 s. I) förriin 
dagen erter det att den har utbetalats. Vid verkstiilligheten ti!Himpas ej 
hestiimmelserna i 91 a ~ 3-5 mom. eller 91 h ~ utsökningslagen och ej heller 
vad 69 ~samma lag och 5 ~ lagen ( 1971 :494) om exekutiv försiiljning av fast 

egendom innehåller om talan vid domstol. 

11 § Verkställigheten fårej omfatta försiiljning av egendom eller betalning av 
fordringen. Bestämmelsen i 183 * 3 mom. utsökningslagen (1877:31 s. 1) om 
försäljning av lös egendom, som är föremål för kvarstad, tilliimpas dock i 
fråga om lös egendom, som har tagits i anspråk genom betalningssiikring. 

12 § I fråga om talan mot beslut som rör verkställigheten giiller i tillUmpliga 
delar bestämmelserna i utsökningslagen (1877:31 s. 1) om klagan över 
utmiitningsmans förfarande och över utslag i utsiikningsm{il. Talan mot 
kronofogdemyndighets beslut iir ej inskriinkt till viss tid. 

Rä1ts\'erka11 

13 § Gäldenären får inte överlåta egendom, som har tagits i anspråk genom 
betalningssäkring, eller till skada för det allmiinna förfoga överegendomen på 

annat sätt. 

14 § Om förmånsrätt på grund av verkställd betalningssäkring föreskrivs i 

förmånsrättslagen (I 970:979). Angående tidpunkten för förmånsrättens 
uppkomst giiller vad därom är föreskrivet i fråga om utmiitning. 
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I fri'tga om fast egendom giiller att inskriven riittighet har l<:irctriide framll.ir 
l(mlran med förmånsriitt pä grund av betalningssiikring, om inskrivning har 

sökts före den dag d[1 verkstiilligheten iigde rum. 

Bc1a/11ingssäkringsed 

15 § I !ar vid förriittning för verkställighet tillgång för att siikerstiilla betalning 

av fordran ej antriilfats eller är uppgiven tillgång tvistig, skall giildeniircn på 

begäran av kronofogdemyndigheten uppriitta förteckning över sina tillgångar 

samt med cd bckriifta förteckningens riktighet (betalningssäkringsecl). 

Därvid giiller bestiimmelserna i lagen (I 921 :244) om utmiitningsed i tilliimp
liga delar. 

Taga11clc m· (!!,e11</0111 i /iirrnr 

16 § .i\r fora att lös egendom. som kan bli fiirem[li liir betalningssiikring. 

undanskaffas, l~'\r i avvaktan p<'1 riittens beslut granskningsledare som avses i 

2 ~ bevissiikringslagen ( 1975: 1027) för skatte- och avgiftsprocessen ta egen

domen i förvar. 

17 § Har egendom tagits i förvar enligt 16 ~-skall anmiilan diirom omedelbart 

göras till allmänt ombud som avses i 3 ~- Det allmiinna ombudet prövar 

genast om egendomen skall bli kvar i förvar. Beslutar det allmänna ombudet 

att egendomen skall bli kvar i förvar, skall han snarast göra framstiillning om 
bctalningssiikring hos liinsskatteriitten. Görs ej sädan framställning eller 

liimnas framstiillningen utan bifall. skall egendomen omedelbart återstiillas. 

Meddelas beslut om hetalningssiikring skall, om inte riitten bestiimmer annat. 
egendomen bli kvar i !Orvar till dess beslutet verks@ls. 

S1ä/la11de m· säkerhcl 

18 § Har beslut om betalningssiikring överliimnats till kronofogdemyndighet 

för verkstiillighet. får myndigheten i stället för att genast verkstiilla beslutet ta 

emot siikerhet som gäldenären eller, där giildenären kan antas medge det. 
annan erbjuder sig att ställa. 

Är i annat fall fråga om betalningssäkring. får kronofogdemyndighet som 

anvisas av allmiint ombud som avses i 3 * ta emot säkerhet. 
Säkerhet får tas i anspråk när fordringen har förfallit till betalning eller vid 

den senare tidpunkt som har medgivits. 

I övrigt skall bestämmelserna i lagen (0000:00) om säkerhet för skatteford
ringar m. m. tillämpas. 
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Öl'figa bcs1ii11111wlsN 

19 ~ Allm:int ombud som avses i 3 ~förordnas av regeringen eller myndighet 
snm regeringen best:im mer. 

20 § Mål om betalningsslikring prövas av den !Unsskatterlitt som är behörig i 
fråga om gUldenUrens taxering till skatt enligt lagen (1947:576) om statlig 
inkomstskatt för det år, då framstiillning om betalningssäkring görs. Finns 
inte behörig domstol enligt vad som nu har sagts. prövas målet av 
länsskatterätten i det liin, diir verkställigheten kan äga rum. 

21 ~ Den som har tagit befattning med mål eller :irende enligt denna lag får ej 
obehörigen yppa vad han dHrvid har erfarit. 

Denna lag tr:ider i kraft den I januari 1979. 
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2 Förslag till 
Lag om säkerhet för skattefordringar m. m. 

Hiirigenom tOreskrivs följande. 

I !i Vid indrivning av fordran i allmänt mål får kronofogdemyndighet i 
samband med att uppskov beviljas m'ed betalning eller med viss indrivnings
åtgärd ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas 
medge det, annan erbjuder sig att stiilla. 

Med allmänt mål avses i denna lag mål hos kronofogdemyndighet om 
uttagande av skatt eller tulL staten tillkommande avgift eller liknande medel 
som får tas ut genom utmiitning utan föregående dom, böter eller annat som 
indrivs i samma ordning som böter, avgift till statsverket enligt vattenlagen 
( 1918:523) eller belopp som har erlagts av allmiinna medel och enligt domstols 

beslut skall återbetalas till statsverket. 

2 !i Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagsinteckning. 
Borgen skall srntlas såsom för egen skuld. Om den stiills av två eller flera 

personer gemensamt skall den vara solidarisk. 

3 * Kronofogdemyndigheten skall vid mottagande av siikerhet besluta under 
\'ilka förutsiittningar säkerheten fr'tr tas i anspråk. Beslutet rnr iindras, niir 
omstiindigheterna föranleder diirtill. 

Kronofogdemyndigheten får utan hinder av att siikerhet har mottagits 
vidta indrivningstltgiird, niir anledning diirtill förekommer. 

4 § Pant mr tillgodogöras i den ordning som giiller för utmiitt egendom. 
Borgen ffir genast utsökas. Diirvicl giiller i tilliimpliga delar bestiimmelserna 

i uppbördslagen ( 1953:272) om indrivning av rt:stförd skatt. Införsel ff1r iiga 
rum om det iir medgivet betrMfandc den fordran som siikt:rheten avser. 

Om företagsinteckning utgör siikerhct, får utmiitning genast ske i den 
egendom som omfattas av inteckningen, iiven niir den g:ilkr i annan 
niiringsverksamhet iin giildeniircns. 

5 § Kronofogdemyndighetens beslut att viigra ta emot erbjuden siikerhet 
eller beslut i fri1ga som avses i 3 ~ rnr inte överklagas. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1979. 



SkU 1978/79: 13 9 

3 Förslag till 
Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) 

I llirigenom föreskrivs att 8 od1 9 ~~ förmånsriittslagen ( 1970:979)1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

/V11mra11dc lrdd~e Fiirnlagcn lvclcf.1·e 

8 ~ 
Utmiitning ger förm{msriitt i den Utmiitning ger formänsriitt i den 

utmiitta egendomen. utmiitta egendomen. Beta/11i11gssii/.:.

ri11g ger .fiir111d11sriill i den egendom 

som har tagits i anspråk. 

9 ~ 

Siirskilda förm[msriitter giiller inbördes efter paragrafernas följd och efter 

den i 4-7 ~~angivna numreringen. 
Förmänsriitt enligt 4 ~ 3 har dock företriide framför frirmtmsriitt enligt 4 ~ 2 

på grund av annan retentionsriitt iin som avses i 247 ~sjölagen ( 1891 :35 s. 
!). 

Förmånsrätt på grund av utmiitning har företriide framför förmånsriill på 

grund av inteckning. vilken sökts samma dag som utmiitningen verkstiilldes 

eller senare. 
Utmiitning ger foretriide framför senare utmlitning av samma egendom. 

Utmiitning för flera fordringar på en gäng ger lika riilt. Om det inbördes 
förclriidet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmänsriitt finns för 

vissa fall siirskilda bestiimmclser. 
Vad i clc1111a f'aragra(!iircskrirc.1 nm 

fiimllinsriill f'tl gmncl ar 11t111iit11i11g 

1illii11111as iirl'n i /i-liga om /iim1ci11.1rii11 

f'll gmnd ar IJc'ta/11i11gs.1iikri11g. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1979. 

1 L1gcn omtryckt J97'i:J248. 
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4 Fiirslag till 
Lag om ändring i jordabalken 

Hiirigenom llireskrivs att 19 kap. 21~, 21 kap. 'i~ och 22 kap. 3~ 
.iordahalkenl skall ha nedan ~mgivna lydelse. 

Nu\'arandr (rdclw Förrs/agen (rde/se 

19 kap. 

21 ~ 

Ilar fast egendom eller tomträtt 
utmiitts eller har beträffande fast 
egendom eller tomtriitt som ingår i 
konkursbo beg:ins försiiljning i den 
ordning som giiller för utmiilt sådan 
egendom eller har utmUtningen upp
hiivts eller frågan om egendomens 
försiiljning av annat skäl förfallit, 
skall anteckning diirom göras i 
fastighetsboken eller tomtriittsbo
ken. Allleckning att egendomen 
försålts utmätningsvis skall ske när 
handling som visar köpeskillingens 
fördelning inkommit. 

Har fast egendom eller tomtriitt 
utmiitts eller tagits i an.\p/"(lk genom 

heta/11i11gssäkri11g eller har betriiffan
de fast egendom eller tomträtt som 
ingår i konkursbo begärts försiiljning 
i den ordning som gäller för utmätt 

sådan egendom eller har utmät
ningen upphävts eller frågan om 
egendomens försäljning av annat 
skäl förfallit eller har beta/11i11gssäk

ri11gr11 upphört att gälla. skall anteck
ning därom göras i fastighetsboken 
eller tomträttsboken. Anteckning att 
egendomen försålts utmätningsvis 
skall ske niir handling som visar 
köpeskillingens fördelning inkom
mit. 

Om inverkan på inteckning eller inskriven rättighet av exekutiv försäljning 
eller av expropriation eller liknande tvångsförvärv eller av myndighets 
fördelning av medel skall anteckning göras i fastighetsboken eller tomtrUtts
boken niir anmälan, bevis eller fördelningsHingd som utvisar förhållandet 
inkommit. 

Förekommer i övrigt i lag eller annan författning bcstiimmelse om att visst 
förhållande skall alllecknas i fastighetsbok eller tomtrUttsbok, gäller bestäm

melsen. 

21 kap. 

Ansökan om inskrivning av avtal om s<ldan iindring i tomträttens innehäll 
som avses i 13 kap. 21 ~far göras av l~tstighetsiigaren eller tomtriittshavaren 
sedan tomtriitten inskrivits. Om sådan inskrivning giiller i tifömpliga delar 

2-4 ~~ med f'iiliande ~1vvikelser . 
. \r inteL·kning i'iirut heviljad eller Ar inteckning förut beviljad eller 

siikt i tomtriitten eller :ir inskrivning sökt i tomtriitten eller iir inskrivning 

1 Omtryckt I '171: 12119. 
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S1m1ra11de lrdcl.lt' 

<tv nyttjanderiitt. servitut eller r:itt till 

ekktrisk kraft förut heviljad clkr 
siik1 i denna eller .siil-:es s{1dan 

inskrivning samma dag, f[ir ansökan 

nm in.skrivning av avtal som avses i 

l<irsl:I stycket hifallas endast om 

riillighetshavaren medgivit inskriv

ning av :indringsavtalel eller della iir 

dsentligen utan hetydl'ise för rii11ig

he1sha\·arens siikerhet. Om fostig

he1cn eller tnmtriillen u1m:i11s före 

den dag d{1 inskrirning sökes. giiller 

v~1d som sagls nu om riillighetsha

\·aren iiven ut miiln i ngssiil-:anden. 

Il 

Fiires/ugl'll zrdc/sc 

av nyltjandcriitt, servilllt eller r:i11 till 

clek1risk kran . förut heviljad eller 
siik t i denna eller .siikes s[1dan 

inskrivning samma dag. rnr ansiikan 

om inskrivning av avtal som avses i 

första s1ycke1 hil';.tllas endast om 

riill ighetshavaren medg:i vit inskriv

ning av :indringsa\'talet eller detta iir 

viisentligen utan hetydelse !lir riittig

hetshavarens siikcrhcl. Om fastig

heten eller tomtriillen utmiills eller 

tagits i 11//Sfl/'dk ,t.:1'110111 h1•tu/11i11gssiik

ri11g före den dag dä inskrivning 

siikes. giiller vad som sagts nu nm 

riillighetshavaren iiven utmiitnings

siikanden <'111'1' drn h111:i;1·111ir fiir rnrs 

fi1rdra11 !1t'ta/11i11gssiikri11g iigt mm. 

,:\r avtal som avses i l(irsta stycket heroende av alt faslighctshildning :iger 

rum, ffir ansökan hit:t11as endast om n:imnda ätgiird kommit till .•nfö1d. 

I avvaktan p[t alt hinder som anges i andra eller tredje stycket undanröjes 

.skall ansökan frirklaras \·ilande. 

22 kap . 

.1 ~ 

Ansökan om inteckning skall avslås, om 
I. föreskrif1crna i 2 ~ il'kc iakltagits, 
2. på grund av sUrskilcl föreskrift eller enligt anteckning i fastighetsboken 

inteckning ej rnr beviljas i fastigheten, 
3. inskrivning av 1om1riit1 i fastigheten iir beviljad eller sökt, 
-1. 1:.1stigheten frC11ll!<itt sökanden pa grund ;1\ exduli\ f(ir.<ilining eller 

genom expropriation eller liknande t dng.sl!in jrv, 
:'i. si.ikamkn iir i k\lnkur.s L'ller tl.ir<i1tes i i\trnkurs den dag d{1 inteclrningen 

sökes sam! Ltsiighelen hi1r till knnkursbt_lel. 
6. del av 1·~1-;tii;helen :ir utm;itt eller utm;ite-; den d<tg d:1 inteckningen 

sökes, 

7. iirende ang[1ende anteckning 

enligt 7 ~ l'\irkiipsbgen ( \ % 7:R68 l all 

kommun be.slutat utiiva l(irkiipsriitl i 

7. de'! m /i11·1igh1·1c·11 har 1a.t:i11 i 

tlll.\/>/'i)k gc'/111111 h1·tci/11i11t:11iihri11g clla 

rat:c'.1 i 1111111/'iik d1·11 dag clu 111/c'ch-

11i11'-!c'11 1iih1'\. 

S. iirende ang[1ende anteckning 

enlig! 7 ~ fiirkiipslagcn (I 96 7:868) at 1 

kommun heslulal utii\'<t fiirkiipsriill i 
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fr[1ga om egendomen upptagits pä 

inskrivningsdag och ansökningen 

giires av den som överlätit egen

domen. 

12 

friiga om egendomen upptagits p{1 

inskrivningslfag och ansökningen 

.!..'.iirL'S ;1\ den stirn ii\c:r!;11i1 egen

dome 11. 

lbr :iremlt.:: .1ng•1ende la~:f.1n li.\r siibnden ll!'Jl.skjutits till scn~ir.: inskri\·

nin!:!sdag. sk•dl beh;rndlingen av· ;111-..:;i..,111 <.'111i11:c'li--11i1;~11pp<i\iut:.1s till sam

ma dag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1979. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring 
luftfartyg 

lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till 

1-Hirigenom föreskrivs att 12 och 41 ~~ lagen ( 1955:227) om inskrivning av 

riill till luftfartyg skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lrdclsc 

Upplyses att före den dag inteck

ning sökes eller ock samma dag 

ansökningen göres den egendom 

som ansökningen avser tagits i miil, 

och visas ej att utmiitningen upphört 

att giilla, skall ansökningen avslås. 

Föreslagen lrdelse 

lH 
Upplyses att före den dag inteck

ning sökes eller ock samma dag 

ansökningen göres den egendom 

som ansökningen avser tagits i miit 

eller tagils i a11s11råk genom be1al-

11i11gssäkri11g. och visas ej att utmiit

ningen el/i'/' bewlningssäkringen upp

hört att giilla, skall ansökningen 

avslås. 

41 ~I 

Dii utmiitning skett av luftfartyg Då utmiitning skett av luftfartyg 

eller lott diiri eller till sädant fartyg eller lott diiri eller till sådant fartyg 

hörande. intecknade reservdelar. el-

ler då jiimlikt 71 ~ konkurslagen 

iiskats att luft fartyg eller intecknade 

reservdelar till sådant fartyg må 

utmiitningsvis siiljas, skall. sedan 

bevis hiirom inkommit till inskriv-
ningsdomaren, å niista inskrivnings

dag göras anteckning om förhål

landet i inskrivningsboken. Visas att 
utmiitningen upphävts eller att frä

gan om egendomens försiiljning 

eljest mrfallit. varde ock det i boken 

antecknat. 

hörande, intecknade reservdelare/Il'/' 

då sddan egendom liar 1agi1s i an.111rdk 

genom heta/11i11gssiikri11g eller då jiim

likt 71 ~konkurslagen iiskatsatt luft

fartyg eller intecknade reservdelar 

till sådant fartyg må utmiitningsvis 
siiljas, skall, sedan bevis hiirnm 

inkommit till inskrivningsdomaren. 

å niista inskrivningsdag göras an

teckning om forhållandet i inskriv

ningsboken. Visas att utmiitningen 

upphiivts eller att frågan om egen
domens försiiljning eljest förfallit 

elll'I' all hc1a/11i11gssäkri11grn 111111hiir1 

all giilla. varde ock det i boken 

antecknat. 

Har egendom blivit såld i den ordning som iir stadgad betriiffande 

försiiljning av utmiitt luft fartyg och av utmiitta. intecknade reservdelar. varde 

anteckning diimm efter vad i första stycket siigs införd i inskrivningsboken, 

niir handling som visar köpeskillingens fördelning inkommer till inskriv

ningsdomaren. Var egendomen intecknad, skall i inskrivningshoken tillika 

antecknas den verkan som försiiljningen enligt vad i 25 ~ stadgas meclfl:ir 

I Senaste lydelse 1970:986. 
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.V11rnra11cle /\'cll'lse Fiires/agen lrdels<' 

betriiffonde inteckningen. Skedde ej försiiljning. men skola lindock enligt vad 
diirom iir siirskilt stadgat medel fördelas mellan riittsiigare i egendomen. skall 
motsvarande anteckning göras niir fördelningsliingclen inkommer. 

Har domstol hetriiffande inteckning i luftfartyg meddelat förklaring som i 
26 ~ siigs. åligger det domstolen att diirom översiimla bevis till inskrivnings
domaren. som har att å niista inskrivningsdag göra anteckning om förhål
landet i inskrivningshoken. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1979. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i sjölagen (1891 :35 s. 1) 

Hiirigenom föreskrivs att 33. 38 och 283 ~~ sjölagen! 1891 :35 s. I )1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Numrmlll<' lrt!e/se Fiires/agen (rt!else 

3H 
J\nmiilan av skepp eller skeppshygge för registrering eller ansökan om 

inskrivning av fårviirv av sådan egendom skall avslås, om 

I. hest:immelsen i 30 ~ första stycket ej iakttagits: 

2. egendomen ej kan registrer<L~ enligt 11 ~: 

3. sökanden ej styrker sitt förv1irv: 
4. fi'mgesmannens r1itt ej iir inskriven i registret, ehuru den hade kunnat 

inskrivas d1ir, och sökandens forviirv icke grundas på exekutiv försiiljning: 

5. åberopad överlåtelse står i strid med en mot överlåtaren p{t grund av 

förv1irvsvillkor giillande inskriinkning i hans riitt att förfoga över egendomen 

och iiverltitarens i'1t kom st icke var in skri ven niir överlåtelsen iigde rum el ler, 

om så var fallet, villkoret iir infört i registret eller införes d1iri samma 

inskrivningsdag som ansökningen göres: 

6. egendomen av överlåtaren tidigare överlåtits til I annan och överlåtarens 
åtkomst e.i var inskriven n~ir sökandens förviirv iigde rum eller, om si'1 var 

fallet, inskrivning samma inskrivningsdag sökes för det tidigare förvärvet: 

7. före utgången av den inskriv

ningsdag då anm1ilningen eller an
sökningen göres egendomen blivit 

föremål för kvarstad eller skingrings

fiirhud till s1ikerhet tar anspråk mot 
överlåtaren eller denne fOrsatts i 

konkurs: 

7. före utgången av den inskriv

ningsdag då anmälningen eller an
sökningen göres egendomen blivit 

föremål för kvarstad, skingrings
förbud eller he1alni11gssäkri11g till 
siikerhet för anspråk mot överlåtaren 
eller denne försatts i konkurs: 

8. egendomen sålts exekutivt till annan iin sökanden: eller 
9. det 1ir uppenbart att förvlirvet av annan grund iir ogiltigt eller icke kan 

göras giillande. 
första stycket 5-7 utgör ej hinder mot inskrivning av förviirv, om 

inskrivning av villkorlig äganderätt redan har beviljats på grund av samma 
förviirv. 

38 ~ 
I skepps- eller skeppsbyggnadsregistret skall antecknas. n1ir 

I. talan viickts om hiivning eller återgång av förviirv av registrerat skepp 

eller skeppsbygge eller om biittre riitt till sådan egendom eller eljest i fri\ga, 

som angår inskrivning: 
2. mål som avses under I avgjorts genom dom eller slutligt beslut som 

vunnit laga kraft: 

I Lagen omtryckt 1975: 1284. 
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/li11rnra11dc lrde!.>c fiircslage11 frdclse 

3. iigarc av registrerat skepp eller skeppsbygge försatts i konkurs: 

4. registrerat skepp eller skepps- 4. registrerat skepp eller skepps-

bygge eller inskriven riitt till sådan 

egendom blivit föremål för kvarstad, 

skingringsfiirbud eller utmätning, 

konkursförvaltare hegiirt att regi

strerat skepp eller skeppsbygge skall 

siiljas exekutivt. iigaren enligt 10 ~ 

andra stycket begärt att registrerat 

skepp skall siiljas exekutivt eller 

egendomen sålts exekutivt; 

5. beslut som avses under 3 eller 4 

om konkurs, kvarstad, skingrings

förbud eller utmiitning upphiivts 

eller [1terg(1tt eller fräga om exekutiv 

rörsiiljning av registrerat skepp eller 

skeppsbygge eller inskriven riitt till 

sc'\dan egendom eljest förrallit: 

bygge eller inskriven rätt till såuan 

egendom blivit föremål för kvarstaLI. 

skingringsförbuLI. hetal11i11gssäkri11g 

eller utmiitning. konkursförvaltare 

begärt att registrerat skepp el ler 

skeppsbygge skall siiljas exekutivt. 

iigaren enligt 10 ~ andra stycket 

bcgiirt att registrerat skepp skall 

siiljas exekutivt eller egendomen 

sålts exekutivt: 

5. be.~lut som avses under 3 eller 4 

om konkurs. kvarstad, skingrings

förbud, beta/ningssäkring cl ler ut miit

ni ng upphävts eller återgått eller 

fråga om exekutiv försiiljning av 

registrerat skepp eller skeppsbygge 

eller inskriven riitt till sådan egen-

dom eljest förfallit: 

6. skepp eller skeppsbygge skall avregistreras enligt någon i 16 ~ angiven 

grund men hinder mot avregistreringen möter enligt 17 ~: 

7. enligt 35 ~beslut meddelats att skepp eller skeppsbygge skall avföras ur 
registret den dag registrering Uger rum utomlands . 

. :\r eljest i lag eller annan författning föreskrivet att visst förhållande skall 

antecknas i skepps- eller skeppsbyggnaLlsregistret. skall det giilla. 

Anteckning i skeppsbyggnadsregistret skall överföras till skeppsregistret. 

om hygget överföres dit såsom skepp. Registeranteckning skall avföras, om 

den uppenbarligen ej liingre kan vara av betydelse. 

283 ~ 

Ansökan om inteckning skall avslås, om 

I. bestiimmelserna i 282 ~ forsla s!ycket ej iak ttagils: 

2. ansökningen strider mot 261 ~: 

3. ansökningen strider mot sädan pä grund av förviirvsvillkor mot 

sökanden giillande inskriinkning i hans riitt att förfoga över egendomen. som 

införts i skepps- eller skeppsbyg)!nadsregistret eller införes diiri samma 

inskrivningsdag som inteck ningcn sökes, och ansökningen icke medgivits av 

elen till vars förmttn inskriinkningen giiller: 

4. skeppet eller skeppsbyggct skall avregistreras: 
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Nu\'ara11de (rdelse Fiirn"/agc11 ll'llclse 

5. sökanden eller, nm skeppet eller bygget iiges av flera, n{1gon av 

sökandena iir i konkurs eller försiittes i konkurs samma inskrivningsdag som 

inteckningen sökes och det icke visas, att skeppet, bygget eller amiden ej hör 

till konkursboet: 

6. skeppet. hygget eller andel diiri 

eller villkorlig iiganderiitt diirtill iir 

föremål for kvarstad. skingrings

mrhud eller utmiitning eller blir 

föremäl för s{1dan {ltgiird samma 

inskrivningsdag som inteckningen 

sökes: eller 

6. skq1pet, hygget elll?r andel diiri 

dler villkorlig iiganderiitl diirtill iir 

föremål l<ir k varslad, sk i ngri ngsfiir

bud. hc1a/11i11gssiikri11g eller utmiil

ning eller blir fore111{1l för sädan 

åtgiird samma inskrivningsdag som 

inteckningen sökes: eller 

7. skeppet. bygget eller andel diiri eller villkorlig iiganderiitt diirtill frt111gålt 

siikanden genom exekutiv IOrsiiljning. 

Har iirende angående inskrivning av sökandens förviirv uppskjutits, skall 

behandlingen av inteekningsansökningen uppskjutas pä motsvarande siitt. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1979. 

2 Riksdagrn J'J7817'1. n sum/. Nr 13 
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7 förslag till 
Lag om ändrin~ i utsökningslagen (1877:31 s. I) 

1-liirigenom föreskrivs att 139 och 151 ~~ utsökningslagcn (1877:31 s. I) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'(lrancle ~rclels<' Fiireslagen lrdclse 
,; 

139 ~I 

Niir fartyg, som ej iir infört i skeppsregistret eller motsvarande utbndska 
register. eller gods i fartyg eller i luftfartyg sålts, har borgeniir, som h<ide sjö
eller luftpantriitt i egendomen, riitt att rn betalning ur köpeskillingen enligt 
vad som anges nedan, såvida han framstiillt yrkande diirom före auktionen 

eller. om egendomen sålts under hand, före köpeskillingsfordelningen. 
Svarar utmiitt egendom för foretagsinteckning. iiger inteckningshavaren 

erh[1lla betalning ur köpeskillingen, om han framstiillt yrkande diirom inom 
tid som nyss angivits. Vad nu sagts giiller drn.:k ej i den mån sådan betalning 
måste anses obehövlig för att trygga inteckningshavarens och efterfoljande 
inteckningshavares riitt. Vid prövningen hiirav skall hiinsyn tagas iiven till 
sådan egendom som giildeniiren på annat sätt iin genom företagsinteckningen 
stiillt som siikerhet för inteckningshavarens fordran. 

Ar 111111ä11 liis cgendom .f(jre111ål .fiir 

hetalningssiikring. har h0t:i:cnär .fiir 

rars _/imlran lwtalningssiikringen ägt 

ru111 rätt till heralning ur kiipeskil

lingen. i den 111ån .fimlringen är eller 
blir fasrsrällcl och .fi_iru1sii1111i11gar .fiir 

indril'f1ing inträda. 0111 rä/I till hctal

ning ur registrerar skepp. 111/ijärrvg 

eller intecknade rcscrwldar rill luf;. 

fartvg giillcr l'ad so111förcskril'cs i lagen 

( 1973:1130) 0111 cxek111il'./iirsäli11ing a1• 

registr<'ral skepp 111. 111. och lagen 

( 19 71 :500) 11111 cxekutil' .fiirsäli11i11g m· 

lufUä rtyg 111. 111. 

Skall under konkurs fartyg, som ej iir infört i skeppsregistret eller i 

motsvarande utllindska register, eller gods i fartyg eller i luftfartyg säljas 
utmiitningsvis. iiger iiven borgeniir som för sin fordran har förmånsriitt enligt 
10 ~ förm{insriittslagen ( 1970:979) riitt att erhålla betalning ur köpeskillingen. 

om han yrkat det frire auktionen eller, om egendomen sålts under hand. före 
köpeskillingsfördcl ningen. 

1 Senaste lydelse 1975: 1254. 
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N11rnra11de ~vdelse Fiireslagen lvdel1·e 

151 *2 

i\.r fr{1ga om fordrans eller intecknings giltighet beroende på siirskild 
prövning eller avgjord genom beslut. som ej vunnit laga kraft, eller iir 

inteckning sökt men ej beviljad. varde vad enligt f<.irmånsriittslagen 

( 1970:979)å fordringen eller inteckningen belöpa kan vid fördelningen avsatt. 

intill dess frågan om borgeniirens ditt blivit slutligt avgjord. 
Finnes eljest fordran tvistig, skall borgeniiren. om annat ej följer av J mom., 

föreWggas att inom en månad efter det att föreliiggandet delgivits honom 

viicka talan mot sakiigare, som medlen skola tili°falla om borgeniirens anspn'tk 

bortfaller. vid den domstol till vilken utmiitningsmannens tjiinstgöringsom
räde hör eller, niir frågan om fördelning iir omedelbart anhiingig hos 

överexekutor,domstolen i den ort diir överexekutor iir. Medlen skola avsiittas 

i avvaktan på att nyssniimnda tid gär till iinda eller, om talan viickes. tvisten 

blir slutligt avgjord. Efterkommer ej borgeniiren föreliiggamlet och iirej talan i 

saken väckt av motparten, har han förlorat sin riitt till medlen. 

Niir frågan om fördelning iir omedelbart anhiingig hos överexekutor och 

fördelningen ej kan utan betydande olägenhet för parterna avslutas utan att 
tvisten avgjorts. skall överexekutor, om det linnes iindamålsenligt, sjiilv 

upptaga tvisten och efter muntlig förhandling prhva den i utslaget om 

medlens fördelning. Talan anses väckt. niir part framstiillde sitt yrkande. Om 
bevisning giiller vad som i riittegångsbalken föreskrives för tvistemål. Uteblir 
part från f<:irhandling, utgör det ej hinder för handläggning och avgörande av 

tvisten. 

Är fordran beroende av villkor, skall avsiittning ske. intill dess villkoret 
uppfyllts eller förfallit. 

Vad som belii11er 11<1.fimlran som är 

Jiircnad med/iirm<imrärr pd grund av 

bctal11i11gssäkri11g skall avsättas till 

dess att.fimlringen blil'itfastställd och 

.fiirutsärtningarf(ir indrirning inträ/f. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. 

2 Senaste lydelse 1973:1131. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:494) om exekutiv försäljning a\· fast 
egendom 

I-liirigcnom föreskrivs all 25 ~lagen ( 1971 :494) om exekutiv försiiljning av 
fast egendom skall ha nedan angivna lydelse. 

N11ramnr!C' lrdcl.1<' Fiircslagcn ~1 ·cldl"<' 

25 ~I 

I sakiigarforteck ningen upptages. f(irulnm exeku tionsfon.Jringen. 

I. fordran som skall utgi1 med formc'rnsriill enligt 6 ~ I eller 7 ~ I eller 2 
förmänsriittslagen ( 1970:979) och soni förfaller till betalning senast den 

tilltriidesdag som anges i 36 ~. 

2. fordran som iir förenad med 2. fordran som Ur förenad med 

pantriitt i fastigheten, pantriitt i fastigheten eller med 

/iirmd11srii11 i /ilsf~l!,heu•11 pd gru11tl al' 

b<·1al11i11gssiikri11g. 

3. nyttjanderätt, servitut eller rföt till elektrisk kraft som besviirar 
fastigheten, om riittigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling 
som iir tillgiinglig, dock ej riit!ighet av beskaffenhet att skola bestå oavsett 
fastighetens försiiljning, 

4. kostnaden för förfarandet. 

Om fastigheten hör till konkursbo, upptages iiven arvode nch annan 

kostnad för fastighetens förvaltning under konkursen. 

Denna lag triidcr i kr<tft den I januari ! 979. 

I Senaste lydelse 1971:1044. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring lagen (1971 :500) om exekutiv försäljning a,· 
luftfartyg m. m. 

Härigenom föreskrivs att 7 och 10 ~~ lagen (1971:500) om exekutiv 
försiiljning av luftfartyg m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande ~vdelsc 

Minst en månad före auktionen 
skall underrättelserom försäljningen 
siindas i rekommenderade brev till 
sökanden och ägaren samt till kända 
borgenärer som har luftpanträtt, 
inteckning eller retentionsriill. Blir 
sådan borgenär kiind senare, skall 
underrättelse genast sändas till ho

nom. Innehåller inskrivningsboken 
uppgift om adress. skall den använ

das. Underrättelse till utrikes ort 
skall om möjligt sändas med tlyg

post. 

H 

Föreslagen ~rdelse 

Minst en månad före auktionen 
skall underrättelserom försiiljningen 
sändas i rekommenderade brev till 
sökanden och ägaren samt till kiinda 
borgenärer som har luftpanträtt, 
inteckning, retentionsriitt eller .frjr

månsräf/ på grund m• beralningssä/.:.

ring. Blir sådan borgeniir kiind sena
re. skall underrättelse genast siindas 
till honom. Innehåller inskrivnings
boken uppgift om adress. skall den 
användas. Underrättelse till utrikes 
ort skall om möjligt siindas med 
flygpost. 

10 ~I 

I sakiigarforteckningen upptages. 
förutom cxekutionsfordringen. ford
ran för vilken egendomen svarar på 
grund av luftpantriill, inteckning 
eller retentionsrätt samt kostnaden 
för förfarandet. 

I sakägarförteckningen upptages. 
förutom cxekutionsfordringen, ford
ran för vilken egendomen svarar på 
grund av luftpanträtt, inteckning 
eller retentionsrätt ochfordran som iir 
.fiirenad med jörmånsrärr i egen-
domen på grund av betalningssä/.:.ring 
samt kostnaden för förfarandet. 

Om egendomen hör till konkursbo, upptages även arvode och annan 
kostnad för egendomens förvaltning under konkursen. Är egendomen 
därjämte utmätt, upptages fordran som skall utgå med förmånsriill enligt IO ~ 
förmånsriittslagen ( 1970:979). 

Med fordran avses iiven rätt till betalning på grund av ägarhypotek. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1979. 

1 Senaste lydelse 1975: 1252. 

3 Riksclagc11 1978179. 6 sam/. Nr /J 
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10 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:1130) om exekutiv försäljning av 
registrerat skepp m. m. 

lfarigenom föreskrivs att 7 och JO~~ lagen ( 1973: 1130) om exekutiv 
försiiljning av registrerat skepp rn. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~rde!se 

Minst trettio dagar före auktionen 
skall underrättelser om försäljningen 
siindas till sökanden och iigaren samt 
till ki~nda borgeniirer som har sjö
pantriitt, pantriitt på grund av inteck
ning eller retentionsrätt. Blir sådan 
borgenär känd senare, skall under
riillclse gem1st sändas till honom. 
Har registermyndigheten uppgift om 
adress. skall den användas. Under
rättelse till utrikes ort skall om 
möjligt sändas med Oygpost. 

I sakiigarfcirteckningen upptages, 
förutom exekutionsfordringen, ford
ran som är förenad med sjöpanträtt, 
pantriitt på grund av inteckning eller 

retentionsriitt samt kostnaden för 
förfarandet. 

H 

Föreslagen ~wielse 

Minst trettio dagar före auktionen 
skall underrättelser om försäljningen 
sändas till sökanden och ägaren samt 
till kiimla horgcniirer som har sjii

pantriitt. pantriitt pä grund av inteck
ning. reten t ionsriitt l'fler/iirmclnsrii// 

11d gr1111d m· lwral11i11gsslikri11g. Rlir 

s<'1dan horgeniir kiind senare. skall 
unclerriittelse genast siindas till ho
nom. 1 lar registermyndigheten upp

girt om adress, skall den anviimlas. 
Umlerriittelse till utrikes ort skall om 
möjligt siindas med llygpnst. 

I sakägarförteckningen upptages, 
förutom exekutionsfordringen. ford
ran som är förenad med sjöpanträtt, 
pantr:itt på grund av inteckning, 
retentionsriitt eller .formånsrätr på 

grund al' betalningssäkring samt kost-
naden för förfarandet. 

Om skeppet hör till konkursbo, upptages även arvode och annan kostnad 
för skeppets förvaltning under konkursen. Är skeppet diirjiimte utmätt, 
upptages fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 10 ~ förmånsrälts
lagen ( 1970:979). 

Med fordran som iir förenad med panträtt på grund av inteckning avses 

även fordran för vilken skepp tagits i anspråk enligt 91 a ~ 3 mom. 
utsökningslagen ( 1877:31 s. I) samt riitt till betalning på grund av ägarhypo-

tck. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1979. 

I Senaste lydelse 1975: 1253. 
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11 Förslag till 
Lag om ändrin~ i konkurslagen (1921 :225) 

Härigenom föreskrivs att 38, 40 b och 195 §§ konkurslagen ( 1921 :225) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N11mra11de ~rdd\e Fiirn1agl'll lrdel.1·e 

38 ~I 

Förm{msriitt eller betalning som horgeniir vunnit genom utmiitning går 
äter, om egendomen tagits i ·miit senare Un tre månader före fristdagen. Har 
utmätningen skett till formån för giildeniiren niirstöende, gär förm[111sriitten 
eller betalningen ocksä åter. oh1 egendomen tagits i miit dessförinnan men 
senare än två år före fristdagen och det icke visas all giildeniiren varken var 
eller genom ätgiirden blev insolvent. 

Fiin11d11sriir1 11d gm11cl m· bcral-

11i11gssiikri11g gdr dtl'I" o;n egc11domc11 

ragits i a11swdk senare ii111rc 111d11acler 

.fiire .fi"isrdage11. 

40 b ~ 2 

Återvinning påkallas av förval
taren genom viickande av talan vid 
allmän domstol, genom anmärkning 
mot bevakning eller genom inviind
ning mot annat yrkande som fram
stiilles mot konkursboet. Om förval
taren icke vill påkalla återvinning 
och ej heller ingår förlikning i saken, 
får borgenär som bevakat fordran i 
konkursen påkalla återvinning 
genom väckande av talan vid allmän 
domstol. För återgång av förmåns
riitt som vunnits genom utmiitning 
iir siirskild åtgiird ej behövlig. 

Återvinning påkallas av förval
taren genom väckande av talan vid 
allmän domstol, genom anmärkning 
mot bevakning eller genom inviind
ning mot annat yrkande som fram
ställes mot konkursboet. Om förval
taren icke vill påkalla återvinning 

och ej heller ingår förlikning i saken. 
får borgenär som bevakat fordran i 
konkursen påkalla återvinning 
genom väckande av talan vid allmän 
domstol. För återgång av förmåns
rätt som vunnits genom utmätning 
eller ge11om betalniny,ssäkring iir siir
skild åtgärd ej behövlig. 

Talan vid allmän domstol viickes inom ett år från fristdagen. Dock får talan 
väckas inom tre månader frän det att anledning diirtill blev kiind för 
konkursboet. Har gäldenären avhän\ sig fast egendom eller är fråga om 
återgång av bodelning, kan talan iiven viickas inom tre månader från den dag 
då lagfart söktes eller boclelningshandlingen ingavs till riitten. 

I Senaste lydelse 1975:244. 

2 s~nasll' lydelse 1975:244. 
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A'11n1ra11dc ~\'clC'!se F/ires/ugc11 lrdelsc 

Borgeniir som för talan svarar for riittegt1ngskostnaden men har riitt att få 
crsiittning diirf\ir av boet, i den m[m kostnaden tiii:kes av vad som kommit 
hoet till godo genom riitteg;'mgcn. 

195 ~} 

Med panträtt i fast egendom Med panträtt i fast egendom 
likstiilles vid tillämpning av denna 

lag annan särskild förmånsrätt som 
giiller i egendomen och ej grundas på 

liksliilles vid 1illämpning av denna 

lag annan särskild förmånsrätt som 
gäller i egendomen och ej grundas på 

utmätning. utmätning eller betalningssäkring. 

Vad i denna lag är stadgat beträffande borgenär, som har lös egendom 

såsom pant eller eljest under panträtt i handom. skall äga motsvarande 
tilliimpning i fråga om borgenär, som innehar lös egendom med rätt att den 

till siikerhet för sin fordran kvarhålla. 

Denna lag tr;ilkr i kraft den I januari 1979 . 

.1 Senaste lydelse 1971:-198. 
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12 förslag till 
Lag om ändring i ackordslagen (1970:847) 

l-liirigenom föreskrivs att 14 ~ ackordslagen <I 970:847) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nurnrande ~vde/se Föreslagen ~rdelse 

IH 
Sedan rörhandling om offentligt ackord beslutats. får utmätning för 

dessförinnan uppkommen fordran ej äga rum innan ackordsfrågan blivit 
avgjord. Om det ändå sker, är utmätningen utan verkan. Borgenär som har 
förmånsrätt i viss egendom har dock rätt att få denna egendom utmätt. 

Vad som sägs i .fiirsw styckcr 0111 

111111ii111i11g giiller i rillämpliga eldar 

iil'en i.fi'dga 0111 hes/ur 0111 lw1a/11i11gs

siikri11g och l'Nksrälligher ai· sdcla111 

hes/111. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1979. 
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13 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. I och 3 ~~ samt 17 kap. 13 ~brottsbalken 

skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arandf' ~l'<if'lsf' Föreslagen ~rdelse 

11 kap. 
I ~I 

Giildenär. som förstör eller genom gåva eller annan liknande åtgärd 
avhänder sig egendom av betydenhet och därigenom försätter sig på obestånd 
eller förvärrar sitt obestånd, dömes för vred/igher mor bOJgeniirff till fängelse i 
högst två år. Detsamma skall gälla, om g1ildenär genom sådant förll1rande 
framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obestånd. 

Giildeniir, som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord 
eller i förteckning till utmätningsed 
förtiger tillgång. uppgiver obefintlig 
skuld eller lämnar annan sådan 
oriktig uppgift. skall ock. om ej 
uppgiften rättas innan den beedigas 
eller eljest liigges till grund för förfa
randet. dömas för oredlighet mot 
borgenärer. Detsamma sk~1ll gälla, 
om giildenär i samband med annan 
exekutiv förriittning åberopar oriktig 
handling eller skenavtal och diir
igenom hindrar att erforderlig 
egendom genom förrättningen tages 
i anspråk för att bereda borgenär 
betalning eller siikerhet. 

Giildeniir. som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord 
eller i förteckning till utmätningsed 
eller /il/ hl'la/ningssäkringsed förtiger 
tillgång, uppgiver obefintlig skuld 
eller famnar annan sådan oriktig 
uppgift, skall ock, om ej uppgiften 
riittas innan den beedigas eller eljest 
liigges till grund för förfarandet, 
dömas för oredlighet mot borgenä
rer. Detsamma skall gälla. om gälde
niir i samband med annan exekutiv 
förrättning åberopar oriktig handling 
eller skcnavtal och diirigenom hind
rar att erforderlig egendom genom 
förrättningen tages i anspråk för att 
bereda borgenär betalning eller sä-
kerhet. 

Giildenlir som, då konkurs är förestående. ur riket bortför tillgång av 
betydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen, så ock gäldenär. som i 
konkurs undandrager eller undanhåller konkursförvaltningen tillgång. 
dömes likaledes för oredlighet mot borgenärer. 

H2 
Gäldenär. som fortsiitter riirclse under förbrukande av avseviirda medel 

utan motsvani .• de nytta för Jrelsen eller lever slösaktigt eller inlåter sig på 
äventyrligt föret·· · ;;!ller 1'" .1sinnig ansvars förbindelse eller vidtager annan 

1 Senaste lydelse 1976:56. 
2 Senaste lyd~lse 1976:56. 
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N11rara11de ~vdC'/SC' Fiircs/agc11 ~rde/se 

sådan åtgärd och som cliirigenorn uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

framkallar eller förviirrar oheständ, dömes fiir rårdsliishe111101 b1J1;i_:l'tlärer till 
fängelse i högst två år. 

GH!denär, som vid konkurs eller 

förhandling om offentligt ackord 

eller i förteckning till utmiitningsed 

av grov oaktsamhet förtiger tillgång. 

uppgiver obefintlig skuld eller Him
nar annan sådan oriktig uppgift, 

dömes likaledes. om ej uppgiften 
riittas innan den beedigas eller eljest 
lligges till grund för förfarandet, frir 

vårdslöshet mot borgeniirer. 

Gäldeniir. som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord 

eller i förteckning till utmiitningsed 
elll'r fil/ heta/11i11gssäkri11gsed av grov 

oaktsamhet förtiger tillgång, uppgi

ver obefintlig skuld eller Himnar 

annan sådan oriktig uppgift. dömes 
likaledes. om ej uppgiften riittas 
innan den beedigas eller eljest lägges 

till grund för förfarandet. för vårds
löshet moi horgeniirer. 

17 kap. 

Den som bryter mot förhud att 

siilja eller skingra gods eller att utgiva 
annans gods, rubbar gods som blivit 

satt i kvarstad. utmätt eller beslagta

get. skadar eller borttager myndig
hets anslag eller försegling eller eljest 

olovligen öppnar vad myndighet till

slutit eller ock övertriicler annat 
dylikt av myndighet meddelat för" 
bud, dömes föröver träde Is e av 

myndighets bud till böter eller 
fängelse i högst ett år. 

IH 
Den som bryter mot förbud att 

siilja eller skingra gods eller att utgiva 
annans gods, rubbar gods som blivit 

satt i kvarstad. wgel i anspråk ge110111 

hNa/11i11gssäkring. utmätt eller be
slagtaget, skadar el ler borttager myn

dighets anslag eller försegling eller 
eljest olovligen öppnar vad myndig

het tillslutit eller ock överträder 

annat dylikt av myndighet meddelat 
förbud. dömes för ö ve r t r ä cl e I se 
av m y n cl i g hets hud till böter 
eller fängelse i högst ett år. 

Viigrar någon intriide som förriittningsman iiger fordra. dömes för hi11d-

m11dl' ar.fiirrä1111i11g till höter. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1979. 
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14 Förslag till . 
Lag om ändring i lagen (1971 :i1l72) om förmånsberättigade skatte
fordringar m. m. 

lhirigenom föreskrivs att I ~ lagen (1971: 1072) om förmånsbcriittigadc 
skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnra11dc ~rdelse 

I 'I ~ 

Fiircs/agC'n ~rddse 

Förmånsriitt enligt 11 ~ förmånsrättslagcn (1970:979) följer med fordran 
på 

I. skatt och avgift, som anges i I ~första stycket uppbördslagen ( 1953:272), 
samt skatt enligt lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för siirskilda 
förmåner och rlittigheter, lagen ( 1958:295) om sjömansskatt och kupongskat
tclagen (] 970:624 ), 

2. skatt enligt förordningen (! 959:507) om allmän varuskatt och lagen 
( 1968:430) om mcr\'iirdcskatt, 

3. skatt eller avgift enligt förordningen (! 908: 129) angående en siirskild 
stiimpelavgift vid köp och byte av fondpapper, lagen(! 928:376) om särskild 
skatt å vissa lotterivinster, lagen (1941 :251) om särskild varuskatt, förord
ningen ( 1943:477) om skatt å vissa piilsvaror, förordningen (! 948:85) om 
fiirsiiljningsskatt, förordningen ( 1953:396) om accis å fettemulsion m. m., 
lagen ( 1953:397) om avgift får fettvaror som användas för framstiillning av 
fettemulsion m. m., lagen(! 956:545) om omsiittningsskatt på motorfordon, 

lagen ( 1957:262) om allmlin energiskatt, lagen ( 1960:253) om tillverkning och 
beskattning av malt- och liiskedrycker, lagen ( 1960:2581 om utjiimningsskatt 
pii. vissa varor, lagen (! 961 :372) om bensinskatt, lagen (1961 :394) om 
tobaksskatt, förordningen ( 1961 :653) om briinnoljcskatt, stiimpclskattclagen 
( 1964:308). förordningen ( 1964:352) om gasolskatt, förordningen ( 1966:21) om 
siirsk ild skatt på motorbriinslen. förordningen (1971: 170) om annonsskatt,. 
lagen ( 1972:266) 0111 skatt på annonser och reklam. lagen ( 1972:820) om skatt 
på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen 
( 1973: 1216) om siirskild bcredskapsavgift för oljeprodukter, bilskrotnings
lagcn (1975:343). lagen ( 1977:306) om dryckesskatt. lagen ( 1978:69) 0111 

IC.irsilljningsskatt på motorfordon samt lagen (1978: 144) om skatt p[1 vissa 

resor. 
4. skatt enligt förordningen (1922:260) om automobilskatt. kungörelsen 

(1951:750) om saluvagnsskatt, förordningen (1963:116) om tratikornliigg

ningsskatt. traktorskatteförordningen ( 1969:297), viigtralikskattclagcn 
( 1973:60 I). lagen ( 1973:602) om siirskild vligtrafikskatt, kungörelsen 
( 197 3: 781) om saluvagnsskatt samt lagen (1976:339) om salu vagnsskatt. 

5. tull samt avgift enligt kungö
relsen ( 1960:235) om avgift för viixt
skyddskontroll vid införsel av viixter 

I Scn;1ste l)'delsc 1978: 146. 

5. tull och siirski/d (Jl'gili e11/ig1 39 .11 

11i//agc11 (J973:670j samt avgift enligt 
kungörelsen ( 1960:235) om avgift for 
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.'\i111·c11w1di' lydelse 

rn.:h förordningen ( 1968:361) om 
avgift vid inforsel av vissa bak

verk. 

29 

Föreslagen ~rdelse 

växtskyddskontroll vid införsel av 
v~ixter och förordningen ! 1968:361) 
om avgift vid införsel av vissa 
bakverk. 

6. avgift enligt lagen ( 1967:340) om prisreglering på jordbrukets område 
nch lagen ( 1974:226) om prisrcglering på fiskets område, 

7. avgift. som uppblires med tilliimpning av lagen ( 1959:552) om uppbörd 

av vissa avgif\er enlig\ lagen om allmlin förslikring, m. m .. i den mån avgiften 

icke omfattas av l. 
Förmånsriitten omfattar ej restavgif\ och liknande avgift som utgår vid 

försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller 
a\'giftstilliigg och fiirseningsavgif"t. 

Denna lag triider i kraft den l januari 1979. 

4 Riksdai;en 1978179. 6 sam/. :\"r 13 
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15 flirslag till 
Lag om ändring i up1>hi;rdslagl'l1 (1953:272) 

I l:irigennm frircskri\·s att 58 ~ I mnm. upphiirdslagen t 1953:272)1 skall ha 

ned.in angi\'11a lydelse. 

)8 ~ 

111o111" Ilar skattskyldig eller ;1rbetsgivare som v.:-rkst:illt -;k;1ttea\·drag 

underl{ltit ;1tt inbetala skatt i tid och ordning. so111 i 53 eller 54 ~.:-!ler 56 ~ 3 

111n111. S:ig.s. skall r.:-stavgift utgii. heriiknad .:-rt.:-r fyr;1 lire ft".ir \';11je hel krnn;t av 

tlcn del ;tv skatt.:-n, som s{1lunda icke erlagts. dock ej mindre iin ti11 kronor. 

Oretal som uppkl)111111er \'id denn:_1 heriikning skall iiimnas till niirn1ast hi.i!!re 

hela k rnn Ltl. 

:\r·hetsgi\are. Stl!ll a\·ses i forsla stycket, sbll utii\·er rötaq;irt erliigga 

tillii!!gSa\ gift !lir v;11je p;-1hörjad tidrymd a\· sex mån:tder utö\·er den forsLl 

efter utgiingcn a\· den upphörds111[1nad, under \·ilken skatten riitteligen ;;kolat 

erliigg;1s. intill des.'i skatten inht::t;das eller ock faststiillcs till hctalning a\· elen 

lobl;1 sk1tte111_rndit!hetcn. Tilliiggs;l\·gifl sbll fiir ,·arjc s[1d:111 tidr! rml 

ber:ikn;1s till 1\-ra öre for var_ie hel krnna a\' den del a\· skatten. som iL·ke 

erlat!ts. d11L·k ej 111er iin tnJ,- öre för hel krona. Bestiimmelserna i denna lag 0111 

rest;l\·gift tillii111pas ii,·en i fräga om tilhiggsavgift. 

\'ad i törsta och andra styckena siigs sbll i Ltll. som a\·scs i 56 ~ 3 nw111. 

andr;1 stycket. giilla endast om diir angiven inbetalning icke \·erksUllts sen;1st 

under den upphiirclstermin, som infaller niirmast el'ter utgången a\· den 

m~mad. unden·ilken skatlcavdragct vcrkstiillts.eller. S:1\·itt giiller inhetalning 

fr:m arhetsgi,·are St)l11 a\ ses i 53 ~ 1 1110111. tredje styckc:t. senast elen 18 i den 

111i111ad under \'ilken niimncb upphördstermin infoller. 

Resu,·gift utg{ir iiven i fall dii :trbetsgivare iL·ke bc·hiirigen Eimnat uppgi!'t 

0111 inneh<lllen skall enligt 55 ~eller ~6 ~ 3 c:llcr 4 1110111 . .-\\'giften utg{1r med 

tv[1 öre for \'ar_ie hel kn)lla a\· skattehelopp, f!ir vilket uppgift sölumb icke 

Eimnats. dock e_i med mindre iin tio krnnor. Öret al som uppkommer 'id 

denna heriikning skalljiimnas till n:irmast högre hela kront;\I. I fall som a\·ses i 

56 ~ :> 1110111. ljiirde stycket utgitr nu a\'sedda restavgift endast om uppgifts

'ikyldighetcn icke fullgiorts senast under den upphörclstermin S•ll11 a\'Sö i 

tredje .<;t~·l·ket ovan. 

I 'id 1illii111,-i11i11g m· fwsrii111nrl'lsl'mc1 

i cle11a 1110111e111ic'imsrcills111ecl i11he10/-

11i11g cl\'·''"'" Oil l'('rf.:.,11il!i~/1l'f h11r .\/11·rr 

eller siik.crhet har ragirs emot c11/ig1 

I L1~cn <)llltryd;t Jll72:7'. Scn .. st.: lydcis(· d\ la~c·ns rubrik l'l7-V'"I. 
:' Sen~•o;tc lydelse 19"·+-771. 
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N111·am11dl' lrde/se 

31 

Fiircslagen ~rdcl~c 

lagen (()()0():()()) om hetalningssäkring 

för skatter. 1111/ar och avgifter. 

Denna lag lriidcr i kraft den I januari 1979. 
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16 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971 :52) om skatterätt, fastighetstaxerings
rätt och Iänsrätt 

I Urig:e110111 föreskri\'S att 6 ~lagen ( 1971 :52) om skatteriitt. fastighctstax

cring:sr:itt OL'h liinsriitt 1 skill ha nedan angivna lydelse. 

6 ~' 
Skatteriitt. fastighetstaxeringsriitt och liinsriitt iir domför med ordföranden 

ensam 

I. niir {llgiird som a\·ser endast miils beredande \"icltag:es. 

2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts a\' annan 

skatter:itt. fastig:hetstaxeringsriitt eller Einsriitt samt vid s[\clant fårhör i iirendc 

enligt utliinningslagen ( 1954: 193) som begiirts med stöd av 40 ~ samma 

lag. 

3. \'id beslut som avser endast riittelse av felr:ikning. felskrivning eller 

annat uppenbart förbiseende. 

4. vid beslut. såvitt gjller S\ enskt körkort, trafikkort eller traktorkort. om 

;'ttcrkallelse tills \'idare eller. sävitt g:ilkr utliindskt körkort, om viigran tills 

vidare att godk:inna körkortet, niir det iir uppenbart att sådant beslut bör 

meddelas, 

5. vid annat beslut som ej innefattar slutligt avgörande a\' mål. 

Om det ej iir påkallat av siirskild anledning: all målet prövas av fullsutten 

riitt. :ir skatter:itt. l~istighctstaxcringsriitt och liinsriitt domför med ordför
anden ensam \'id beslut som ej innefattar prövning: av målet i sak. 

Vad som sUgs i andra stycket g:Uller U\'en vid a\'giirande a\ 

I. mål om utdömande av vite. I. mili nm utdiimamlc a\· \"ite. 
2. m[tl enligt bcvissiikringslagen 

(I 975: I 0271 for skatte- och a\'g:ifts

processen. om handlings undanta
gamlc frän ta:-;cringsrevision. skatte

re\·ision eller annan granskning och 

om befrielse fr[111 skyldighet att 

J:imna kontrolluppgiti enligt tax-

eringslagen ( 1956:623). 

2. m<'il enligt bevissiikringslagen 
I 1975: 10271 fijr skatte- och avgifts
processen, rnligl lagen (00110:00! om 

bc1a/11i11gssäkri11g fiir skaller. Il/liar 

och argi/iN. 0111 handlings undanta

gande från taxeringsrevision. skatte

re\'ision eller annan granskning och 

om befrielse från skyldighet att 

l~i111na kontrolluppgift enligt tax-

eringslagen (J9'i6:623), 

3. mål 0111 0111hiindertagande för utredning enlig 30 ~ barnavårclslagen 

( 1960:97), 

..+. mal enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undantag 

av mttl om arbetsgivares ansvarighet !Or arbetstagares skatt. 

1 Sen;1stc lydelse a\ lagens ruhrik l'J73: 1108. 
2 Senaste lyc.klsc 197~:.166. 
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;\'11l'an111dl' lrde/sc f.,.ires/11g1·11 lrrleil"c· 

5. mål om uppdelning av taxeringsv;irde enligt 8 ~ 3 mom. sista stycket 
kommunalskattelagcn ( 1928:370). 

6. mål som avser fodring av taxerad inkomst med högst 500 kronor, 
7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet övcr

ensstiimmer med parternas samstiimmiga mening, 

8. mål i vilket saken iir uppenbar. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1979. 
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17 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1977:1035) om ansvar på tryckfrihetsför
ordningen.<; område för brott mot tystnadsplikt 

1 liirigennm fcireskrivs att I~ lagen ( 1977: 1035) om ansvar p{1 trycHrihets

i'i.irurdningens område !'lir hrott mot tystnadsplikt skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Fiirn/ag1'11 /rde/.1e 

I ~I 

Den .vi111 pa s:itt ~om aYses i 7 kap. 3 ~ första stycket 3 tryckfrihetsrörord

ningen upps;ltligen åsidosiitter tystnadsplikt fär !lillas till ansvar ct:irför endast 

om fr!iga iir nm tystnadsplikt som 

I. l<ireskri\·es i 3 kap. 3 ~ tryckfrihetsf\irnrdningen. l) ~ radioansvarighets

lagen (1%6:756) eller I ~ lagen (1978:480) om ansvarighet i försöksverk

samhet med niirradio. 
2. avser <1d;1nt som 11{1gnn har erfarit i allm:in tj:inst eller under utiivande 

:1v t_i:insteplikt samt friljer av författning sn111 har tillkommit genom samfallt 

besluta\ Knnungen och riksdagen eller av lag som har beslutats efter den 31 

LkL·ember 1974 111en fiirc den I januari 1978. 
J. llilier av i()rnrdnande av do111-

s1nl eller undersiikningskdare i 

brnttmäl eller av myndighets forhc

hiill \·id utl:i111nandc av allmfö1 hand

ling som ej iir tillgiinglig för envar. 

J. friljer av f(irordnande av dum

stol eller undersi.ikningsledare 

hrottmål eller av myndighets fiirbc

håll vid utliimnande av allmiin hand

ling som ej iir tillgiinglig för envar. 
4. fiircskril'l'S i lagen (IJ{)(}IJ:IH)) 11111 

he1alni11gssiikri11g tiir skaucr. 1111/ar 

och argifi!'f". 

Denna lag tr:ider i kraft den januari 1979. 

I Senaste lydchc f'l78:-181. 
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18 Förslag till 
Lag om ändring i lagrn (1927:77) om försäkringsal·tal 

I Lirigcn1Jm l!ircskrivs all 5X ~lagen ( 1927:771 um l!irsiikringsavtal skall ha 

ned:tn angi\'11a lydelse. 

l'ijrn/agcn lrdl'l.\1' 

Giiller llirsiikring t1 g1)ds till lorlllan l!ir nt1gon. som till S:ikerhel fi.ir fordran 

har pantr:itt i godset. iige han, :indä all fordringen ej iir till bet<tlning frirfallrn, 

fra 111 ll"ir :iga ren r:it l all ur u l !'alla ndc ersiil t ni ngsbelnpp u l !It sin frJrdran, si1 \·ida 

iL·ke iigaren genom all avhjiilpa sk:tdan eller pa annat siitt hereder panthavaren 

salllma s:ikerhel som han :igt fi.ire l'l.irS:ikringsfollct. Lag samma vare. LEir 

frirS:ikringen g:illcr till iörmt111 for nitgon. som har riill all kvarhi1lla godsi::t till 

S:ikerhel fiir förfallen fordran. 

1-:rsiittningshdopp ((ir gods, som :ir 

utmiitt. skall. nm horgcn:iren det 

yrkar. utgivas till utmiitningsman

nen. ,.\ vser erS:ittningshchlppct 

gods.som satts i kvarstad eller under 

skingringslörhud. skall beloppet, d:ir 

part del iiskar, utgivas till övercxeku

tur; och har denne att med belnppel 

förfara pä s:itt i 160 ~ utsöknings

lagcn :ir för d:ir avsett fall stadgat. 

Ersiillningsbdopp f1jr gods, som :ir 

u l 111:it l eller har 1agirs i 11111pnik g!'110111 

h1·r,i/11in-.:\\dkri11:~. skall. 0111 horgL'-

11:irc11 det nkar. utgi\as till utn1:·1l

ni ngs111:1 n nen . .-\\·ser er< it t ni ngshe

luppet gods, so111 satts i kvarstad eller 

under skingringsfi_irbud. skall belop

pet. diir part del :iskar. utgivas till 

övercxekutor: och har denne all med 

beloppet llirfara p~t siill i 160 ~ utsi.\k

ningslagen iir for tfö avsett fall stad-

gat. 

I fråga om r:itt for borgeniir. S1)!11 har pantriill i fastighet eller i tomtriilt. att 

njuta betalning ur hrandskadeersiittning giiller. i stiillct for foreskrifkrn<t i 56 

och 57 ~~ samt första <lCh andra styckena i förevarande paragraf, vad .so111 

finnes stadgat i 86-88 ~~samt i siirskild lag. 

Denna lag lriidcr i kn1ft den I januari 1979. 
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19 Förslag till 
Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262) 

Härigenom föreskrivs att 44 ~ förfogandelagen ( 1978:262) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nul'arande (~'delse Föreslagen (vdelse 

44 ~ 
Ersiittning för egendom som iir Ersättning för egendom som iir 

utmiitt skall utges till utmiitnings- utmiitt eller harragirs i anspråk genom 
mannen. Avser ersiittningen egen- beralni11gssiikri11g skall utges till ut-

dom som iir helagd med kvarstad miitningsmannen. Avser ersiittning-

ellcr stiilld under skinwingsliirbud. en egendom som iir belagd med 

skall ersiittningen utges till iivere.x- kvarstad eller stiilld under sking-

ckutor. ringsförbud, skall ersättningen utges 

till övere.xekutor. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1979. 
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Utskottet 

Propositionen innehåller förslag till lagstifuiing om processuella siikerhets
åtgiirder avsedda att giilla för i stort sett samtliga skatter. tullar och avgifter. 

Lagstiftningen innefattar bl. a. en betalningssiikringslag och en lag om 

siikerhet för skattefordringar m. m. 
Betalningssiikringen kan närmast karakteriseras som en processuell siiker

hetsåtgiird och motsvarar i huvudsak k\·arstadsinstitutet inom civil- och 

straffprocessen. Dess syfte iir att stiirka det allmiinnas stiillning som borgeniir 

vid uppcbörd och indrivning av fordran på sk:itl. tull eller avgift. Som 

förutsiittning för beslut om betalningssiikring skall giilla att det allmiinna har 

en fordran mot giildeniiren avseende ett betydande belopp och att den 

tidsperiod till vilken fordringen iir att hiinföra gått till iinda. Vidare skall det 

foreligga en påtaglig risk för att giildeniiren inte vill eller förmår betala 

fordringen, niir elen förfaller till betalning. Betalningssiikring skall få beslutas 

också betriilfande den som eftersiirskild prövning förklaras betalningsskyldig 

för annans skatteskuld. Beslut om betalningssiikring skall meddelas av 

liinsskatteriitt som första instans och verkstiillas av kronofogdemyndighet. 

Betal n ingssiik ringen in nebiir att giildeniiren inte rn r til I skada för det all miin na 

förfoga ö\·er den egendom som omfattas av beslutet och medför Ol'kså att 
staten får förmånsriitt i egendomen. Förmånsriitten giilfer från den dag då 

beslutet om betalningssiikring verkstmldes och får <'1beropas vid efterföljande 

utmiitning nch i giilcleniirens konkurs. 

Förslaget till lag om siikerhet för skattefordringar innebiir bl. a. att såviil 

giildeniiren som tredje man för möjlighet att stiilla siikerhet för betalning av 

fordringen. lliirigenom kan undvikas såviil att beslut um betalningssiikring 

meddelas som att det verkstiills. 

Lagstiftningsarbetet för att motverka skatteundandragande i olika former 

har. siirskilt under senare år. varit mycket omfa ttandc. Åtskil I iga specia I regler 
mnt skallcOykt har införts i kommunalskattelagen. Skattemyndigheternas 

kontrollmöjligheter har successivt forbiittrats genom en utbyggnad och 

förstiirkning av taxeringsorganisationen, och verksamheten på uppbördsom

rådet har effektiviserats. En grundliiggande fi.irutsiittning för att åtgiirder mot 
skallellykt och skattefusk skall få avsedd effekt iir givetvis att det allmiinna 

tillförsiikras möjligheter all siikra sina fordringar på skall, tull och avgift. De 

uppgifter .som Wmnats av utredningen om siikcrhctsåtgiirder m. m. i 
skatteprocessen och som redovisas i propositionen. liksom resultatet av 

remissbehancllingen av utredningens förslag. ger klart stöd for uppfattningen 

att dessa möjligheter f. n. är otillriickliga. Genom den föreslagna betalnings

siikringen kommer det allmiinna - då det föreligger påtaglig risk att 

giildeniircn inte kan eller vill betala fordringen - att kunna trygga sina 

fordringsanspråk under tiden från fordringens uppkomst till dess den kan 

drivas in. Betalningssiikringen kan hiirigenom komma att verksamt bidra till 

att minska det allmiinnas förluster i skatte- och avgiftsprocesser. Genom all 
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det allmiinna p{t ell tidigt stadium kan siikra betalning av skall hos 

skallskyldiga som inte betalar k:illskall iir hetalningssiikringen ocksii iignad 

all skapa stiirre riillvisa mellan olika katl!gmier skallskyldiga. 

Lagutsl\utlel har i sitt yttrande iiver propositionen framhållit all forslagel 

11m l(irlll<lllsriitl p<\ grund av verkstiilld betalningssiikring bl. a. innebiir all 

burgeniir. som mu k\ arstad .:!ler sl\ingringsförbud för sin fordran. kommer 

all fi\ ett siimre sk\'dd l(.ir fordringen iin f. n. Dl!nna dlckt av lagstiftningen 

bn -- menar lagutskn!let ·-synas betiinklig men far accepteras med hiinsyn till 

det allmiinna intresset av alt förbiittra uppbörden och indrin1ingen av 

.skatten. l.agutsl\nttel forutsiiller all frttgorna um lagstiftningens inverkan på 

enskilda bnrgeniirers intresse kommer alt siirskilt beaktas under det fortsatta 

arbetet med ny utsiikningsbalk. 

Skdtteutskiltlel instiimmer i lagutskottet ullalanden och tillstyrker med di.:t 

anförda bil~tll till pn1pnsitinnen. 

lit skottet hemstiiller 

att ril\sdagen med bifall iill propositionen 1978/79:28 antar de i 

propositionen framlagda mrslagen till 

I. lag nm hctalt1ingssiikring for skaller. tullar och avgifter. 

1 lag 11m siil\crhet lör sl\attefonlringar m. m, 

J. lag nm iindring i formånsriittslagen ( 1970:979). 

-1. lag <ll11 iinclring i jordabalken . 

.:i. lag nm iindring i lagen ( 195.:i:227J om inskrirning av riill till 
lurtfanyg. 

6. lag om iindrinf; i sjölagen <I 891:35 s. I), 

7 lag 0111 iindring i utsökningslagcn (1877:31 s. lJ. 

8. lag 0111 iindring i lagen ( 1971:49-1)0111 e.xek utiv fiirsiilj ning av fast 

egendom. 
'). lag om iimlring i lagen (1971:500) om exekutiv forsiiljning av 

luftfartyg m. m .. 

10. lag 0111 iindring i lagen ( 1973: I DOJ om exekutiv försäljning av 

registrerat skepp m. m .. 

11. la)! 0111 iinclring i konkurslagen <1921:225). 

12. lag 0111 iindring i ackordslagen (1970:847!. 

Li. lag nrn ~indring i brottsbalken. 

1-1. lag 0111 iindring: i lagen (1971: 1072) om förm<lnsberiittigade 

skattefordringar m. m .. 

15. lag orn :indring i uppbördslagen ( 1953:272). 

16. lag 0111 :indring i lagen ( 1971 :52) om skaueriitt, fastighetstax

eringsr:itt och l:insriitl. 

17. lag lim ;indring i lagen <1977:1035) om ansvar på tryckfrihets

l"iirordningcns område for brott mot tystnadsplikt, 

Il\. lag 0111 iinclring i lagen <1927:77) om il.irsiikringsavtal. 

I 9. lag om ;imlring i fiirfugandclagen (I 978:262). 
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Stockholm Jen 5 december 1978 

Pä skal teu tskot tets viignar 
ERIK WÄRNBERG 

39 

Närvarande: Erik Wiirnberg (s). andre vice talmannen Tage Magnusson !m). 
Alvar Andersson (c). Valter Kristcnson (s), Stig ~;hefom !cl. Tage Johansson 
(S). Nils Hörberg (fp), Rune Carlstcin* !sl, Olle Westbcrg i I lofors \sl. Johan 
Olsson (c). Holger Bergqvist (fp), Margit Odclsparr* le). Bo Lundgren (m). Bo 
Forslund* (s) och Eric Marcusson (SJ. 

*Ei n:in aramk vid hctiinkandcts jLl'itcring. 
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Lagutskottets yttrande 

1978/79: I y 

40 

/Ji/uga 

iin•r propositionen 1978/79:28 med förslag till lag om betalningssäk
ring för skatll'r. tullar och ~n·gifll'r, m. m. 

Till skalfcurskoner 

Sk:1tteutslrnttet har berett lagutskottet tilll:ille att yttra sig över proposi

tionen 1978179:28 med tl-irslag till lag 11m betalningsS:ikring frir sl\atter. tullar 

och avgifter. 111. m. jiimte e,·entuella nllltil.llk'L 

Propositionen har ej föranlett 11{1gr:1 111ulioner. 

Lagutsl\ottet f':'ir anfora friljande. 

I propositionen foresl;is lagstiftning om p1\ll'e.-;suella <i1'erhetsätgiirder. 

som avses giilla för i stort sell samtliga skatter. tullar och avgifter. 

Lagstiftningen innefattar tv[1 ny:1 lagar. en lag om betalningsS:ikring fiir 

skatter.tull ar och a,·gifter och en lag 0111 siikerhet for skattefordringar rn. 111. I 

anslutning hiirtill lliresl{1s iindringar i andra fiirfottningar inom i hu\'uclsak 

ei,·il- och utsiil\ningsriitten. Syftet med elen föreslagna nya siil\erhelsålgiirclen 

hetalningssiikring iir atl tillfalligl trvgga det allmiinnas fordringsanspr~k. niir 

det föreligger p{11:1glig ris!\ all giildeniiren inte l\ommer att betala fordringen. 

Beslut om bet:tl11i11gssiikring sbll meddelas a\' liinssb1lerii1te11 och 'erl\

stiillas av honof1.1gdemyndigheten. 1-iir ,·erl\st;illigheten skall i princip giilla 

samma regler som fiir utmiitning. Verl\stiillt beslut 0111 betalningssiikring 

skall innehiira att giildeniiren inte ft1r iiverl?tt:l ckn egendom som tagits i 
ansprttk genom betalningssiikring eller eljest förfoga hiiröver till sbda för det 

allmiinna. Vidare skall \'erl\stiilligheten medföra att förmånsriitt uppl\ommer 

i elen egendom som har tagits i anspri\k. h.irmtmsriitten skall f~1 göras giillancie 

vid efterf<:iljanc!e utmiitning eller i g:ilcleniirens konkurs. 

Ltsl\nttet \'il! till en hiirjan pcl\a pt1 att det sedan liinge bedrivits ett 

omfattande reformarbete innm e.\el\utionsr:ittens område. Lagberedningen 

lade s~tlumb <'ir 1973 fram !'i1rslag till en ny utsökningsbalk !SOL ]Cl7J:22). 

Regeringen har i mars 1978 pt1 förslag av chefen för justitiedepartementet 

beslutat inhiimta lagdde1s yttrande iiver ell frirslag till utsökningsbalk. Det 

remiuerade fiirslaget.vim hyggeq1t1 lagberedningens förslag. inneht1llerhl. a. 

bestiimrnelser om ett nytt l\varstadsinstitut som i fr:iga nm riitts\erl\ningar 

delvis avvil\er frt1n giillancle regler 0111 siikerheh{1tgiirder. fnligt li'irslaget skall 

bl. a. giilla att svaranden inte får överk1ta b·arstadsbelagd egendom eller till 

skada för sökanden flirfliga ö,·er elen pä annat siitt om inte krnnofogdemyn

cl igheten efter hörande av si·ikanden medger det a\· sLirsl\ i Ida skiil. K varstaclen 

skall emellertid inte utgöra nt1got hinder mot utm:itning eller h arstad for 

annan fordran. Finns annan egendom att tillgä skall lknna dock tas i anspräl\ i 

första hand. om inte den fordran för vilken utmiitning eller l\v:irstacl si.il\s iir 
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rnrenad med <irskild förm{rnsriilt i den kvars1:1dshelagda egendomen. 

l 1t miits egenJom som har belagts med kvarstad rnr annan limlran som inte iir 

förenad med S:irskild llirn1trnsr:itt i egendomen skall denna ansö '>amtidigt 

utmiill fiir k\·arstadshorgen:irens fordran. 
Chefen för budgetdepartementet anför i prnpositioncn l t)78/74:2R (S. I 23J 

att det i den nya utsökningshalkcn riireslagna kvarsudsinslilutct.om det hlcv 

til!Hmpligl pi\ skattefordringar. enligt hans mening inte skulle medföra all 

skyddet for en skattefordran i tillr:il'klig mtrn forst:irktes gentemot enskild 

utmiit ni ngshnrgen:irs npriori terade lord ran under den lid d<l sk:lttcforcl ringc'n 

iinnu inte :ir indri\'ningshar. Enligt departements1:hefen m~lste m.1n i de 

sammanhang Ll:ir bet:1lningssiikring aktualiseras riikn:1 med rörekomsten a\· 

konstruerade ci\·ila fordringar för vilka 11tmiitning siiks. Försl:'tr inte giilde

niirens egendom till :lit t:id:a båda rordringarna åsamkas, anfiir departe

mentsd1efen vidare. det allmtinna forluster vid indrivningen. \fot den 

bakgrunden iir det enligt hans mening niidviindigt att betalningssiikringen 

utrustas med samma fiirm:0111sriit t som giiller vid ut miit ni ng. 

I lagrådsremissen med l"örslag till utsökningsbalk erinrar chefen frir 

justitiedepartementet om förslaget till betalningssiikringslag som vid tiden 

för remissbeslutct överviigdes i budgetdepartementet. I-Ian anför att l'ör~laget 

om det genomfors bör beaktas vid utformningen av utsiikningsbalkens regler 

om kvarstad. Bl. a. biir det enligt departcmentschefen tillses att k\·ar<;t:1ds

borgeniiren inte kommer i siimre stiillning iin om utmiitning hade iigt rum för 

det allmiinnas fordran. Förslaget till utsökningshalk beriiknas bli l(irelagt 

riksdagen tidigast under \"Clren l 979. 

Enligt lagutskottets mening iir det som l'11efen för hudgetdepartemcntet 

också anfrir angel:iget att skapa ett verkningsfullt institut snm dels hindrar 

giildeniiren rrån all vidta olik:! {1tgiirder med sin egendom i avsikt att giira .-;ig 

egendomslös. dels frirstiirker skyddet for det allmiinnas fordringar gentemot 

giildenärens ci\·il:J fordringar under den tid dä den offent\igriitls\iga ford

ringen iinnu inte iir inclri\"11ingsbar. 

Hirslaget om förn1fosriitt p;i grunda\' \·erkstiillcl betalningssiikring innebiir 

bl. a. att enskild horgen:ir, S<-'111 har fått kvarstad eller skingringsfrirhud för sin 

fordran, kommer att fo ett siimre skydd for fordringen iin f. n. En Ut\·eckling i 

samma riktning mot en försiimrad st:illning för enskild<\ borgeniirer kommer 

att iiga rum om rik<;dagen hifoller den nyligen framlagda propositionen I (l7R/ 

7ll:40 med förslag t il! lag om bötesverkstiillighet m. m. <.ifr prop. l 976/77: I 04. 

LU 1976177:2 y och JuL J<l77/78:25l. Den angivna effekten a\· den nu 

aktuella lagstiftningen kan synas betiinklig men fr\r enligt utskottets mening 

accepteras med hiinsyn till det allmiinna intresset av att forbiittra upphiirden 

och indri\·ningen a\· skatter oL·h andra avgifter till det allmiinna. Utskottet 

forutsiitter bctriilfonde lagstil'tningens inwrkan på enskilda bmgcniircrs 

intresse att frågorna hiirom. S:1som förutskickats i l:1grådsre111isscn riirande ny 

utsökningsbalk, kommer all siirskilt beakt:1s under det f'ortsatta arbetet med 

denna balk. 
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Pnwnsitioncn i iivrigt fiiranlcder rrån de synpunkter som utskottet har att 
beakta inga siirskilda uttalanden. 

Stockholm den 30 november 1978 

1'[1 lagutskottets dgnar 

IVAN SV.·\NSTRÖ\1 

.\!iinwwrt!c: Ivan Svanström (cl. Lennart Andersson (s). Inger Lindquist (m), 
Martin Olsson (c)*. Flvy Nilsson (s). :\rne Andersson i Gamleby (s)*. Sonja 
Frcclg:irdh (cl. Akc Gillström (sl. I ngcmar Knnradsson (s), Marianne Karlsson 
(c). Annc-f'v1arie Gustafsson kl. Bengt Silfverstrand (s), Joakim Ollen (m)*. 

Birgitta Joh;insson (s) och Margot Håkansson (fp)*. 

* Fi n~irvarandc \ icl yttrandets justering. 




