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Propositionens huvudsak.liga innehåll 

I propositionen föreslås en utvidgning av det allmännas möjligheter att ta 

i anspråk återbetalningar av skatter och avgifter för betalning av fordringar 

som det allmänna har på den återbetalningsberättigade. Enligt nuvarande 

bestämmelser kan en sådan avräkning göras i stort sett bara beträffande 

fordringar på skatt eller avgift av samma slag som den skatt eller avgift som 

skall återbetalas. Enligt förslaget skall avräkning kunna ske mot så gott 

som alla fordringar på skatter, avgifter och böter som överlämnats till 

kronofogdemyndigheten för indrivning. 

Reformen innebär således att det allmänna i princip inte skall behöva 

betala ut skatte- eller avgiftsbelopp till någon som står i skuld för skatter 

eller avgifter. Reformen skall ses mot bakgrund av de växande svårigheter

na att få fordringar betalda genom exekutiva åtgärder och den utgör ett 

viktigt led i strävandena att effektivisera kronofogdemyndigheternas arbe

te. 

Bestämmelserna om det utvidgade avräkningsförfarandet har tagits in i 

en särskild Jag. benämnd lag om avräkning vid återbetalning av skatter och 

avgifter. Beslut om avräkning skall enligt lagen meddelas av kronofogde

myndigheten. Reformen föreslås träda i kraft den I maj 1985. 

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i skatteregisterlagen 

(1980: 343). Bl. a. föreslås på grundval av betänkandet (Ds Ju 1983: 14) 

Kontroll av leverantörer, som har lämnats av kommissionen mot ekono

.misk brottslighet, att enskilda skall ha möjlighet att få uppgift från skattere

gistret angående arbetsgivares registrering för inbetalning av källskatt och 

arbetsgivaravgifter. 

I RiksdaRell 1984185. I sam/. Nr /08 



Prop. J 984/85: J08 

Alla utom c:tt av lagförslagen i denna proposition har granskats av 

lagri1dc:t. Propositionen innehåller därför tre huvuddelar: lagrild~rc

mi~sc:n (s. 19), lagriidcts ytlrande (s. 10~) samt föredragandens ställ

ningstaganden till lagrädets synpunkter och skiil för dc:t Ltgförslag 

som inte har granskats av lagriidet (s. 113). 

Den som vill "1 del av samtliga skäl för lagförslagen m[i~.te därför 

liisa alht tre delarna. 
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1 Förslag till 

Lag om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter 

Hiirigcnom föreskrivs följande. 

1 § Avriikning enligt denna la~ skall göras från belopp som återbetalas 
eller annars utbetalas på grund av bestämmelse i 

I. uppbördslagen ( 1953: 272), 
2. lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. 
3. lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt med undantag av 76a §. 
4. tullagen (1973: 670). tullförordningen !1973: 979) eller lagen (1973: 981) 

om frihet friin införselavgift, 
5. lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och uppgiflsskyldighet beträffande 

vissa uppdragsersättningar, 
6. lagen ( 1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691) 

om socialavgifter eller lagen ( 1984: 668! om uppbörd av socialavgifter från 
arbetsgivare. 

7. lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter eller för
fattning som anges i I kap. I § första stycket samma lag, i de fall då 
utbetalningen ankommer på riksskatteverket, eller 

8. lagen ( 1974: 992) om nedsättning av allmän energiskatt. 
Vad som sagts i första stycket 7 gäller inte utbetalning enligt 27 § lagen 

(1957: 262) om allmän energiskatt, 6 §lagen (1961: 372) om bensinskatt och 
13 § lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon. 

2 § Tillkommer ett belopp som avses i 1 § någon mot vilken det allmänna 
har en fordran. som är för indrivning registrerad i utsökningsregistret och 
drivs in enligt bestämmelserna i uppbördslagen (1953: 272), tullagen 
(1973: 670) eller bötesverkställighetslagen ( 1979: 189), skall från beloppet, 
om inte annat följer av vad nedan sägs, avräknas så mycket som kan gå till 
betalning av fordringen. Endast vad som överstiger det allmännas fordran 
får utbetalas. 

3 § Fråga om avräkning prövas av kronofogdemyndighet. 
Den kronofogdemyndighet är behörig som enligt registreringen i utsök

ningsregistret är tilldelad fordringen. 

4 § En myndighet som har att utbetala ett belopp som avses i I § skall 
undersöka om det allmänna har någon sådan fordran som avses i 2 §. 
Undersökning får dock underlåtas, om en tillämpning av avräkningsförfar
andet inte är försvarlig med hänsyn till kostnaderna för detta. 

Visar en undersökning att det allmänna har en sådan fordran som avses i 
2 §,skall kronofogdemyndi~heten beredas tillfälle att göra avräkning. Det
ta behövs dock inte om anstånd med betalning av fordringen beviljats med 
anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse. 

5 § Kronofogdemyndigheten får underlåta avräkning 
I. om anstånd med betalningen av det allmännas fordran beviljats med 

anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse. 
2. om en tillämpning av avräkningsförfarandet inte är försvarlig med 

hänsyn till kostnaderna för detta eller 
3. om det i annat fall föreligger särskilda skäl att avstå från avräkning. 
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6 § A vriikning f:lr inte göras till betalning av en fordran som är preskri
berad. 

7 § Till den mot vilken det allmiinna har en fordran som avs::s i 2 § skall 
kronofogdemyndigheten sända underrättelse om all avräkning för bc:tal
ning av fordringen efter viss angiven dag kan komma all göras fdtn stidana 
belopp som avses i 1 §. Ett bc.:slut om avräkning får inte.: mc.:ddelas innan 
den angivna dagen löpt ut. 

Underriittelse behövs inte, om den mot vilken det allmiinna har sin 
fordran saknar för kronofogdemyndigheten känd adrc:ss. 

8 § Om beslut som kronofogdemyndighc:ten meddelar enligt denna lag 
skall myndigheten sända underrättelsi;: till den som beslukt gilller. 

9 § Den omstiindigheten att ett beslut om avräkning medddats utan att 
be~Uimmelserna i 7 §första stycke! iakttagits är inre grund för att upphäva 
beslutet. 

10 § Finner kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i anspråk ge
nom avräkning på grund av att en före avräkningen gjord betalning av det 
allmännas fordran inre beaktats eller fordringen av annan orsak varit 
upptagen till ett för stort belopp, skall kronofogdemyndigheten besluta om 
rättelse. 

Den som på grund av rättelsen skall fä tillbaka ett belopp skall även 
erhålla ränta frim utgängen av dc:n månad då beloppet kom kronofogde
myndigheten till handa till och med den månad då beloppet utbetalas. 
Räntan beräknas enligt en räntesats som motsvarar del av riksbanken 
fastställda, vid varje tid gällande diskontot. Öretal som uppkommer vid 
ränteberäkningen bortfalkr. Riinta som understiger femtio kronor skall 
inte utbetalas. 

Utbetalning med anledning av rättelse görs av kronofogdemyndighetc:n. 

11 § Kronofogdemyndighetens beslut får inte överklagas i den mån det 
innebäratt avräkning inte skall ske. I övrigt 1illämpas i fråga om kronofog
demyndighetens beslut enligt denna lag bestämmelserna i utsökningsbal
ken om besvär över utmätning i allmänhet, i den mån inte annat följer av 
12 §. 

I mål som avses i första stycket förs det allmännas talan <1v riksskatte
verket. 

12 § Kronofogdem~!Jldighetens beslut enligt denna lag gäller utan hinder 
av att det inte har vunnit laga kraft. Hovrättens beslut gäller först sedan det 
har vunnit laga kraft. 

13 § Bestämmelserna i 10 § andra och tredje styckena skal! tillämpas på 
belopp, som överförts till kronofogdemyndigheten men på grund av beslut 
av kronofogdemyndigheten i andra fall än som avses i 10 § första stycket 
eller av hovrätten eller högsta domstolen inte skall tas i anspråk genom 
avräkning. 

14 § Skall ett avräkriat belopp enligt beslut av kronofogde~11yndigheten, 
hovrätten eller högsta domstolen inte tas i anspråk genom avräkning, skall 
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den som fått sin fordran helt eller delvis betald genom avriikningen över
föra beloppet till kronofogdemyndigheten. 

IS * Kan för betalning av en i utsökningsregistret registrerad fordran 
avräkning från helopp som avses i I *göras hi'1de enligt denna lag och enligt 
annan författning. skall denna lag till:impas. 

Kan en myndighet enligt annan författning göra avräkning Mm helopp. 
som avses i I*· för hetalning av en fordran. som inte iir registrerad i 
utsökningsregistret. får myndigheten göra avriikningen utan hinder av att 
förutsättningar föreligger för avriikning enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den I maj 198~. 
Har det allmännas fordran registrerats i utsökningsregistret före lagens 

ikraftträdande. skall med underriittelse som avses i 7 ~ första stycket 
jämställas av kronofogdemyndigheten utsiind anmaning att betala fordring
en. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt 

Härigenom föreskrivs att 49 * lagen ( 1968: 430) om merviirdeskatt 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N11Farandc lvddse 

49 ~~ 

Överstiger ingf1ende avdragsgill skatt enligt deklaration den utgt1endc 
skatten. f\.tc::rbctalar hinsstyrclscn det överskjutande hcloppel i den mrrn 
kvittning icke skclt enligt 17 ~ ållondc stycket. 

Överstiger skatt som skallskyldig hetalat för viss redovis,1ingspcriod 
skatt som fastställts eller anses faststiilld. åtcrht:talar l~insstyrclsen del 
överskjutande heloppet. 

Den sorn i annat fall får ncdsiittning i eller befrielse från skall som 
avkrävts honom. f1terfftr av liinsstyrelscn vad han hctalat för mycket. 

Står den skattskyldige i skuld för 
mervärdeskatt, har han vid återbe
talning enligt första, andra eller 
tredje stycket rätt att återfå bara 
vad som överstiger skulden och av
gifter som belöper pt1 denna. \/ad 
som har sagts nu gäller också niir 
den ska11skyldig1' hc:finns ha till hc
talning .fi'irfallen skuld som ana 

I. skatt enligt upphiJrds/agen 
(1953:272>. 

2. arhctsgil'(lral'g(ft enligt lagen 
( 1981 :691) om socialm·g(fier eller, 

3. m·Rift enliRI lagen (1982:423) 
om allmiin liinem·g(ft. 

Står den skattskyldige: i skuld för 
mervärdeskatt. har han vid åtcrhe
talning enligt först<1. andra eller 
tredje stycket rätt att :°1terfft bara 
vad som överstiger skulden och av
gifter som belöper på denna. I la
gen ( 1985:000) om a1Tiik11ing rid 
äterhetalning m· sk/1111'1" och ar
g(fter finns ock.1·ä .fi>reskr(fiff som 
hegriin.rnr riittt'n till 1/11•,,·hetalning. 

Fordran p;°1 överskjutande ing;'tcnde skatt för ej särskilt överl<°1tas eller 
utmätas. 

I övrigt gäller upphördslagens be
stämmelser om restitution av skatt i 
tillämpliga delar heträffandc [1terhe
talning av mervärdeskatt. 

I övrigt giiller uppbördslagens 
( 1953: 272) bestämmelser om resti
tution av skatt i tillämpliga delar 
betriiffande återbetalning av mcr
viirdeskatt. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 

1 Lagen omtryckt 1979: 304. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 885. 
~Senaste lydelse 19~4: 357. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189) 

Härigenom föreskrivs i fd1ga om hötesverkstiillighetslagen ( 1979: 189) 
cMs att 8 § skall upphöra att giilla. 
dels att 9 * skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrandc lydelse 

I den mån betalning c:i kan erh<°1l
las med tillämpning av 7 eller 8 ~. 
sker indrivning genom utmiitning 
eller införsel enligt vad som är före
skrivet diirom. 

Fiircs/af.:C/1 lydelse 

I den mån hetalning i11tc kan er
hållas med tillämpning av 7 * eller 
/af.:l'll ( 1985:000) 11111 111Tiik11i11R l'id 
1/tcrhct11/11i11R m· skaTTcr oclr m·
Rificr. sker indrivning genom ut
mätning eller införsel enligt vad 
som är siirskilt föreskrivet. 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i upphiirdslagcn (1953:272) 

Hiirigenom föreskrivs att 68 ~ 5 mom. och 75 a ~ uppbönlslagen ( 1953: 
272) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arande lw/cl.l'I' 

S mom. 2 Vadi3och4mom. 
sägs äger motsvarande ti!Himpning, 
då den som iir beriittigad att återbe
komma skatt har att erlligga sjö
mansskatt eller hevillningsavgift för 
siirskilda förmf111er och rättigheter 
eller kupongskatt. Om tilliimpning 
m• 4 1110111. l'id indril'l1ing m· hiiter. 
viten o'cl1 helopp somfiirklaratsfiir
Ferkat är fiireskrit•et i hö11'.1·1·erk
stiillighcts/agen ( 1979: 189). 

Fiircs/agcn lyddw• 

5 mom. Vad i 3 c·ch 4 mom. 
sägs äger motsvarande tillämpning, 
då den som är berättigad att föerbe
komma skatt har att erHigga sjö
mansskatt eller hevillningsavgift för 
särskilda förm{rner och rättigheter 
eller kupongskatt. 

I lagen ( 1985:000) om aFriikning 
l'id cltcrheta/ning m· skatter och lll'
g(fter finns också fiire.1kr(ftcr som 
hegriin.rnr riittcn till clterhelalning. 

75 a *' 
Har betalningsskyldighet enligt 75 ~ l'1lagts både arbetsgivare och arbets

tagare och vistas arhetstagaren p;1 kiind ort inom riket. får arhetsgivaren 
krävas endast om det kan antagas att arbetstagaren har underriittats om sin 
skyldighet att betala skattebeloppet. 

Efterkommer arbetsgivaren inte anmodan att betala beloppet. fiir det 
uttagas i den ordning som stadgas i fråga om indrivning av skatt. Införsel 
får dock ej beviljas. 

Arbetsgivare eller arbetstagare, som är skyldig att betala mot underlåtet 
skatteavdrag svarande belopp. skall också betala restavgift på beloppet. 

Om arbetsgivare efter besvär 
över lokal skattemyndighets beslut 
har funnits inte vara ansvarig för 
arbe1stagares skatt. skall länssty
relsen till arbetsgivaren återbetala 
skatt, som han har betalat för ar
betstagaren, samt betald restavgift. 
På skattebeloppet beräknas restitu
tionsränta. Står arbetsgivare i skuld 
för restförd skatt eller arbetstagares 
skatt, för vilken betalningsskyldig
het har ftlagts honom, har han dock 
rätt att få ut endast vad som över-

1 Lagen omtryckt 1972: 75. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771. 
~ Senaste lvdelse 1979: 196. 
~Senaste l}·delse 1979: 489. 

Om arbetsgivare efter besvär 
över lokal skattemyndighets beslut 
har funnits inte vara ansvarig för 
arbetstagares skatt, skall länssty
relsen till arbetsgivaren återbetala 
skatt. som han har betalat för ar
betstagaren, samt betald restavgift. 
På skattebeloppet beräknas restitu
tionsränta. I fråga om ränteberäk
ningen gäller i tillämpliga delar be
stämmelserna i 69 § 2 mom. 

Står arbetsgivare i skuld för rest
förd skatt eller arbetstagares skatt. 
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stiger det obetalda skattebeloppet 
och restavgift. I fråga om räntebe
räkningen gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i 69 § 2 mom. 

9 

för vilken betalningsskyldighet har 
ålagts honom, har han dock rätt att 
få ut endast vad som överstiger det 
obetalda skattebeloppet och restav
gift. I lagen ( 1985:000) om avräk
ning rid återheta/11ing m· skatter 
och m·g(fterfinns också föreskrifter 
som begriinsar rätten till tlterhetal
nini;:. 

Har arbetstagares skatt uttagits hos arbetsgivare. skall. om indrivnings
kvitto överlämnas till arbetsgivaren. nämnda förhållande anmärkas p{1 

indrivningskvittot. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt 

Härigenom föreskrivs att i lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt 1 skall 
införas ett nytt moment. 36 * 5 mom., av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 mom. I /af.?en (1985:000) om 
al'riikning l'ic/ årerhetn/11i11g m· 
skatter och m·g(fter finns .fi"ireskr!f
ter som hegränsar riitten .ril/ å1ahc
ta!t1ing enligt 1-3 1110111. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 

1 Lagen omtryckt 1970: 933. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 777. 
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6 F i.irslag till 

Lag om ändring i tullagen (1973: 670) 

Härigenom föreskrivs att 22 § tullagen ( 1973: 670) skall ha nedan angivna 
lydelse. 

N111··aramlc lydelse FiJrcslagen lydelse 

2H 1 

Har tullskyldig inbetalat tull eller annan införselavgift med högre belopp 
än han rätteligen har att erlägga. återbetalas överskjutande belopp. Mot
svarande gäller niir han inbetalat tull eller annan införselavgift trots att 
avgift ej skall utgå. Har med stöd av 5 ~ tullförordningen ( 1973: 979) med
delats förordnande att tull inte skall utgå för vara av visst slag återbetalas 
inbetalat tullbelopp. Belopp. som den tullskyldige kan dra av enligt lagen 
( 1968: 430) om mervärdcskatt. återbetalas dock ej. 

P:°1 belopp som f1tcrbetalas utgi'1r riinta. Ränta utgf1r även på riinta enligt 
20 § som fttcrbetalas. Vid riintchcräkningcn tillämpas bestämmelserna i 
20 a § första stycket. Räntan skall dock beräknas utan tillägg av diir an
givna procentenheter. Ränta utgår från utgången av den månad under 
vilken beloppet erlagts till och med den månad då beloppet utbetalats. 

Har beslut. som föranlett ränta enligt andra stycket. ändrats på sådant 
sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre belopp. 
skall den tullskyldige återbetala vad han sålunda uppburit för mycket. 
Bestämmelserna i denna lag om tull och annan införselavgift gäller därvid i 
tillämpliga delar. 

Vid återbetalning till den tullskyl
dige får avdrag göras för till betal
ning förfallen tull eller avgift som 
den tullskyldige har att erlägga till 
tullverket. 

Vid återbetalning till den tullskyl
dige fftr avdrag göras för till betal
ning förfallen tull eller avgift som 
den tullskyldige har att erlägga till 
tullverket. I hiRCll (/985:000) om 
mTiikning l'id ätcrhctalning m· 
skatter och al'gifier.fi1111s ockstl fi"i
reskrifier som begriin.rnr riiltcn till 
åtcrhctalning. 

Denna lag triicler i kraft den I maj 1985. 

1 Senaste lydelse l9l\3: 9l\I. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1982: 1006) om avdrags- och uppJ:ifts
skyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar 

Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (1982: 1006) om avdrag~;- och upp
giftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar skall ha nedan an
givna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

20§ 1 

Om uppdragsgivaren eller den 
uppgiftsskyldige efter besvär fun
nits icke vara ansvarig för ett be
lopp, skall länsstyrelsen återbetala 
det belopp och den avgift som har 
betalats. På det återbetalda belop
pet skall restitutionsränta beräknas 
enligt 69 ~ 2 mom. upphördslagen 
(1953: 272). Om uppdragsgivaren 
eller den uppgiftsskyldige står i 
skuld för skatt enligt uppbördsla
gen. mervärdeskatt, arbetsgivarav
gift enligt lagen ( 1981: 691) om so
cialavgifter eller avgift enligt Jagen 
(1982: 423) om allmän löneavgift, 
har denne dock rätt att återfå bara 
vad som överstiger de obetalda 
skatterna eller avgifterna och de 
räntor eller avgifter som belöper på 
dessa. 

Om uppdragsgivaren eller den 
uppgiftsskyldige efter besvär fun
nits icke vara ansvarig för ett be
lopp, skall länsstyrelsen återbetala 
det belopp och den avgift som har 
betalats. På det återbetalda belop
pet skall restitutionsränta beräknas 
enligt 69 § 2 mom. uppbördslagen 
(1953: 272). Om uppdragsgivaren 
eller den uppgiftsskyldige står i 
skuld för skatt enligt uppbördsla
gen, mervärdeskatt, arbetsgivarav
gift enligt lagen ( 1981: 691) om so
cialavgifter eller avgift enligt lagen 
(1982: 423) om allmän löneavgift. 
har denne dock rätt att återfå bara 
vad som överstiger de obetalda 
skatterna eller avgifterna och de 
räntor eller avgifter som belöper på 
dessa. I lagen ( 1985:000) om m'riik
ninf.{ vid återbetalning GI' skatter 
och avgifter finns ocksåföreskr{f/er 
som begränsar rätten till clterhetal
ning. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 

1 Senaste lydelse 1983: 856. 
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8 forslag till 

Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och 

prisregleringsavgifter 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 7§ lagen ( 1984: 151) om punktskatter 
och prisregleringsavgifter skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'(mlflde /ydt•lse Föreslagen lydelse 

5 kap. 

7§ 

Från överskjutande helopp enligt 
6 § skall före utbetalning avräknas 
skatt för vilken den skattskyldige 
står i skuld hos beskattningsmyn
digheten. Skattebelopp som den 
skattskyldige har fått anstånd med 
att betala enligt 5 § skall dock inte 
avräknas. 

Från överskjutande belopp enligt 
6 § l'ller annat belopp som utheta
las på grund m· bestämmelse i den
na lag skall före utbetalning avräk
nas skatt för vilken den skattskyldi
ge star i skuld hos beskattnings
myndighcten. Skattebelopp som 
den skattskyldige har fått anstånd 
med att betala enligt 5 § skall dock 
inte avräknas. 

I lagen (/985:000) om al'räkning 
vid återbetalning ar skatter och lll'
gijier finns ocksä föreskr(fia som 
bewiin.rnr riitten till uthetalning. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från 
arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs att 25 § lagen (1984: 668) om uppbörd av socialav
gifter från arbetsgivare skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•arande lydelse Föreslagen lydelse 

25 § 

Om en arbetsgivare står i skuld för arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift 
enligt I§ lagen (1982: 423) om allmän löneavgift, skatt enligt uppbördslagen 
( 1953: 272) eller mervärdeskatt. har denne rätt att av det belopp som skall 
restitueras enligt denna lag återfå bara vad som överstiger de obetalda 
avgifterna eller skatterna och de räntor eller avgifter som belöper på dessa. 

/lagen (1985:000) om avräkning 
vid återbetal11i11g Q\' skatter och av
gifter fln11s också föreskrifter som 
begränsar rätten till restitution. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 

I 
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10 Förslag till 

Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980: 3-'31 

Härigenom föreskrivs att I, 7, I 0 och 12 §* skatteregisterlagen ( 1980: 
343) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11\"{/r111ulc lydelse Fiires/11ye11 lydelse 

I *" 
För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hj;ilp av automa

tisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket och ett 
n:gionalt skatteregister för varje liin. 

Registren skall anviindas vid beskattning för 
I. samordnad registerföring av identifieringsuppgitkr betr;itfande fysis

ka och juridiska personer. 
2. planering. samordning och uppföljning av revisions- och annan kon

trollverksamhet, 
3. inkomst- och förmögenhetstaxering samt bestämmande av pensions

grundandc inkomst. 
4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953: 272) 

och lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt samt avgift enligt lagen ( 1982: 423) 
om allmän löneavgift och lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter 
från arbelsgi vare. 

Registren s/.:111/ dessutom 11m·ii11-
d11s fi'ir mTiikning enligt lagen 
( 1985:0001 om mTiikni11g 1·id tlter
hc111/11i11g m· sA.1111er och lll',r.:(fier. 

Det centrala skatteregistret skall ocks<t anviindas för utredningar i kro
nofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet och för riksskattcverkets 
tillsyn enligt lagen ( 1974: 174) om identitetsbeteckning för juridiska perso
ner m.11. 

7 §1 

För fysisk och juridisk person för. utöver de uppgifter som anges i 5 och 
6 **·del centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter. 

I. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag som avses i 
25 § 8) taxeringslagen ( 1956: 623). 

2. Uppgifter angående avslutad revision. verkställt taxerings- eller mcr
värdeskallebesök eller annat sammanträffande enligt 31 ~ '.! mom. tredje 
stycket taxeringslagen eller 26a § lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. För 
varje sädan åtgärd får anges tid. art. beskattningsperiod. skatteslag, myn
dighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för 
skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyl
dighet har fullgjorts. 

1 Lagen omtryckt 1983: 143. 
~ Senaste lvdelse 1984: 860. 
·' Senaste lydelse 1984: 1058. 
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3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgifter som 
behövs för att bestämma skatt enligt uppbördslagen I 1953: 272) och lagen 
om mervärdeskatt eller avgift enligt lagen ( 1982: 423) om allmän löneavgift 
och lagen (] 984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt 
uppgifter om redovisning, inbetalning och återbetalning av sådana skatter 
eller avgifter. 

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till sådant beslut som enligt 
lag eller förordning skall antecknas i skattelängd. 

5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och med 
betalning av skatt, dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att laga 
förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet. 

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för be~;kattningen. 
7. Uppgifter som skall lämnas i självdeklaration i sammanställningarna 

för statlig och kommunal inkomstskatt samt i förmögcnhetsredovisningen 
om skattepliktig förmögenhet. 

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, samt 
uppgift om utmätning enligt 68 * 6 mom. uppbördslagen. 

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogdemyn
dighet, uppgift om indrivningsresultat. uppgift om beslut om ackord, likvi
dation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse. 

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer. 

11. Uppgift om telefonnummer 11. Uppgift om telefonnummer, 
samt särskild adress för skattse- särskild adress för skattsedelsför-
delsförsändelse. sändelse samt namn, adress och te

/ej(>111111mmerför ombud. 

12. Uppgift från kontrolluppgift enligt 3H I mom. 1-3, 3h·-H, 4 och 8 
samt 42 S I mom. och 3 mom. första stycket taxeringslagen samt från sådan 
särskild uppgift som avses i 3 §lagen ( 1959: 551 J om beräkning av pensions
grundande inkomst enligt lagen 11962: 381) om allmän för!>äkring. 

13. Uppgift om beteckning, tax- 13. Uppgift om bete:ckning, kii-
eringsvärde. delvärde och beskatt- pes/.:i/lin1.:. taxeringsvärde, del-
ningsnatur för fastighet som ägs el- värde, beskattningsnarnr, typ m' 
ler innehas av personen, andelens fång och tidpunkt .fi"irfdnget för fas-
storlek om fastigheten har flera tighet som ägs eller innehas av per-
ägare samt sådan uppgift om fas- sonen, andelens storlek om fastig-
tigheten som behövs för bedömning heten har flera ägare, sådan uppgift 
huruvida inkomst av fastigheten om fastigheten som behövs för bc-
skall beräknas med tillämpning av dömning huruvida inkomst av fas-
24 ~ 2 mom. kommunal skattelagen tigheten skall beräknas med 
( 1928: 370) och uppgift om intäkt tillämpning av 24 § 2 mom. kom-
som har beräknats med tillämpning munalskattelagen ( 19::8: 370) och 
av nämnda lagrum samt övriga upp- uppgift om intäkt som har beräk-
gifter som behövs for beräkning av nats med tillämpning av nämnda 
statlig fastighetsskatt. lagrum. övriga uppgifter som be

hövs för beräkning av statlig 
fastighetsskatt samt uppgiji som 
hehii1·s för 1•iirderi11g l.T bostad på 
fastighet. 

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt 
beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid for 
planerat taxerings- eller mervän.leskattebesök eller annat sammanträffan-
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de enligt 31 § 2 mom. tn:dje stycket taxeringslagen eller 26 a § lagen om 
mervardeskatt. 

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är niirings
idkare. 

16. Uppgift om brutcointäkt av tjänst och dennas fördelning pi1 olika 
kategorier av tjänst samt summan av avdrag från intäkten och dennas 
fördelning på kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats ii ena sidan 
och övriga kostnader å andra sidan. 

17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet. 
18. Uppgift angående varulager. resultat av bruttovinstberiikning. annan 

beräkning av relationstal eller liknande. nettointäkt eller underskott av 
förvärvskälla med angivande av den del därav som belöper pi't deliigare, 
skönsmässig beräkning. belopp som under beskattningsiiret har stiill till 
förfogande för levnadskostnader, varuuttag, totala bilkostnader samt pri
vat andel därav, bilförmån, bostadsförmiin eller annan siidan förm{in. 
avsättning till fond, investeringsreserv eller liknande, insättning pfi skogs
konto eller liknande, nedskrivning av fordringar samt av- och nedskrivning 
med högsta möjliga belopp, dock endast uppgift om att hiir angivet förhiil
lande föreligger och om belopp, procenttal eller årtal. 

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om 
fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell. 

20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift. 

2 I. Uppgifi om bosiittnin~.liand 
och tidpunkt för byte m· hosiitr
nin~s/and. 

10§4 

Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag för finnas endast 
för de ändamål som anges i I § och i den utsträckning i övrigt som anges i 
andra-femte styckena. 

Länsstyrelse och lokal skattemyndighet får ha terminalåtkomst till upp
gifter som avses i 5 och 6§§. 7§ 1-6. 9, 13. 15 och 17 samt de uppgifter 
därutöver som behövs för utl'ärdandc av skattsedel och dubblettskattsedel. 

Länsstyrelse och lokal skatte
myndighet får vidare ha terminalåt
komst till uppgifter som avses i 7 § 
7, 8, 10-12, 14, 18 och 20 och som 
hänför sig till länet. 

Riksskatteverket får ha terminal
åtkomst till uppgifter som avses i 5 
och 6§§ samt 7§ 1-15, 17. 18 och 
20. 

Länsstyrelse och lokal skatte
myndighet får vidare ha terminalåt
komst till uppgifter som avses i 7 § 
7. 8, 10-12, 14. 18, 20 och 21 och 
som hänför sig till länet eller giiller 
skattskyldix som taxeras i länet. 

Riksskatteverket får ha terminal
åtkomst till uppgifter som avses i 5 
och 6§§ samt 7§ 1-15, 17, 18, 20 
och 21. 

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det centrala skattere
gistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 §§ samt 7 § I, 3 och 4. Kronofog
demyndighet i det län där ett mål är registrerat för exekutiva åtgärder får 
vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 § 7, 8, 12 och 

4 Senaste lydelse 1984: 1057. 

2 Riksda11en 1984185. I sam/. Nr 108 
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13. Terminal~ltkomsh:n far a\'se den som iir registrerad Slllll giildeni1r hos 
kronofogdemyndighet clkr make till giildeniiren eller annan ~om sambe
skattas med giildeniircn. I friiga om uppgifh:r enligt 7 * I far terminal;il
komsten avse ocksil den som iir dcli1gare i famansforctag dii1· niigon som 
avses i tredje meningen iir ddiigare. 

Utan hindl'I" 111· n1d ,,·0111 lirfi'irl'
skri1·e1 i t11111t111 lag .fi/r.fi"i/11 rl'gistl'r 
enligt denna lag llfJpgifi so111111'.H'.I' i 
5 ~ .fi"irstt1 stycket I. 2 och 7 och 6 * 
.f("ir.l'lll stycket I och 2 .\l/111/ 11ppgifi 
0111 sla1-: m· 11iiri11g.1·1·erks11111il<'I c1cli 
0111 beslut 0111 likl'idation dlcr f..1111-
kurs /ii1111111s 111 till enskild c1111 det 
i11te m· siirskild C111/ed11i11g kC111 a11-
/lls att dt•n regi.1·trermll' dia 111lgo11 
lw110111 11iirstcle11de lida 11/t'll 0111 
11pp~(fie11 riijs. 

Från rl'gi.l'fl'I" l'nligt dc1111C1 lllg .fi/r 
11/l/11 hi11cll'r m· rad .10111 iir .fi'irl'.\f..ri-
1·1•1 i lllllll/// lag til/ l'llSf..ilc/ Jiilllllll.\' 
1111wdC1111111gil'llC1 llJ>fJ.~i/il'r. c1111 det 
i11tl' l/I' siirsf..ild a11!t·d11i11g kan a11-
IC1S alt ci<'ll registrerc1<I·" elll'r 11ligc111 
hc111c1111 11iirstc'it'11de lider 111e11 c1111 
11ppg!fic•11 riiis. 

De 1111pgifia sc1111 ,1;1r lc'i11111C1.1· 111 
iir 

I. 11ppg(fi sc1111 1/1'.l'l'.1· i 5 * .f('irsta 
stycf..l't I, 2 dia 7. 

2. 11ppgifi so111 lll'.\CS i 6 .~ .f("1rsta 
styckl't I dl('/' 2. 

3. 1111pgifi 0111 slag 111· 11iiri11g.\-
1·erk.rn111il<'t dia 0111 heslut 0111 lik-
1·idatio11 elll'I" ko11/,,1//'s swnt 

..J. 11ppgifi 0111 regi.1trl'ri11g 111· 

skyldig/il'/ att i11hew/a i1111ehilll<'11 
prdi111i11iir A-skatt c'/l('I' arhetsgi-
1·ar111",i.:(li. 

Denna lag träder i kraft. sävitt avser 7. I 0 rn.:h 12 **. l vi! veckor efter den 
dag, dä' lagen enligt uppgift på den har kommit ut fr~ln trycket i Svensk 
fö1fattningssamling, och såvitt avser Is den I maj 1985. 

~ Senaste lydelse 1983: 143. 
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FlNANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

19 

vid regeringssammanträde 

1984-11-01 

Närvarande: statsministern Palme. ordförande, och statsråden I. Carlsson, 

Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Bodström, Görans

son. Dahl, R. Carlsson, Hellström, Thunborg, Wickbom 

Föredragande: statsrådet Fcldt 

Lagrådsremiss om avräkning vid återbetalning av skatt 

I Inledning 

Flertalet författningar på skatte- och avgiftsområdet innehåller bestäm

melser om i vilka fall ett inbetalt skattebelopp skall återbetalas till den 

skattskyldige resp. till den som är avgiftsskyldig. Återbetalning skall bl. a. 

ske om en skattskyldig har betalat preliminär skatt som överstiger den 

slutliga skatten. Återbetalning skall också ske om den skattskyldige eller 

avgiftsskyldige fått sin betalningsskyldighet nedsatt eller befriats från den

na på grund av exempelvis ändrad taxering eller rättelse av felaktig debi

tering eller krcditering. I anslutning till återbetalningsbestammelserna 

finns i regel också föreskrifter om att det belopp som skall återbetalas 

(restitutionsfordringen) skall eller får tas i anspråk (avräknas) för betalning 

av vissa skatte- och avgiftsskuldcr som den återbetalningsberättigade kan 

ha. I några författningar uttrycks detta så att den skattskyldige inte har rätt 

att få ut mer av restitutionsfordringen än som återstår sedan skulden 

betalts. De skatte- och avgiftsfordringar för vilka avräkning på detta sätt 

skall eller får ske är enligt föreskrifterna i huvudsak av samma slag som 

den skatt eller avgift som skall restitueras. Enligt vissa författningar kan 

dock avräkning också ske mellan olika medelsslag. 

Det här angivna avräkningssystemet skall inte förväxlas med det all

männa kvittningsförfarande enligt vilket en gäldenär under vissa förutsätt

ningar får betala en skuld genom att kvitta den mot en fordran som han har 

på borgenären. Avräkning kan sägas vara ett speciellt kvittningsförfarande 

med delvis andra rättsverkningar än kvittningen. Till avräkningens inne

börd återkommer jag i det följande. 

Numera torde den allmänt rådande uppfattningen vara att staten inte kan 
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ta en skatte- eller avgiftsrestitution i ansprak genl>m kvittning och att ett 

avr:ikningsförforande far användas bara i den mån uttryckliga bestämmel

ser medger detta. 

U nJa de senaste ilren har från olika håll förts fram krav p;i att möjlighe

terna att få in skatter och avgifter skall förbättras genom införandet av en 

möjlighet till "generell kvittning". Justitiekanslern (JK) tog för övrigt 

redan år 1973 i en skrivelse till finansdepartementet <Dnr 159/73) upp vissa 

fri!gor om indrivning av skatter och avgifter hos bi:talningssky!dig som har 

tillgodohavande hos statsverket i form av överskjutande prdiminär skatt. 

Frågorna hade aktualiserats i ett av J K prövat ärende. Enligt J K: s mening 

tydde i iirendct inhiimtade yttranden pii att det förclf1g ett inte ringa 

praktiskt behov av vidgad möjlighet till avräkning. Enligt J K hade bl. a. 

den moderna datatekniken accentuerat behovc:t av en översyn av bestäm
melserna. 

En viss utvidgning av möjligh1:terna till avräkning har ocksi[ genomförts 

på senare tid. nämligen när det gäller återbetalningar av mervärdeskatt 

(SFS 1983: 76). I prop. l 982/83: 84 angav jag att denna utvidgning var att se 

som ett steg i avvaktan på resultatet av de överväganden om en generell 

avräkningsrätt på skatte- och avgiftsområdet som pågick inom regerings
kanslie1. 

I en departementspromemoria. ( Ds Fi 1983: 24) Avräkning vid återbetal

ning av skatt m. m., har därefter lagts fram förslag som ;yftar till en 

väsentlig utvidgning av det allmännas möjligheter till avräkiling från be

lopp som skall utbetalas enligt olika skatte- och avgiftsförfattningar. Pro

memorian innehåller förslag till en ny lag om avräkning vid återbetalning 

av skatt m. m. och till följdändringar i en del lagar. Promemorian har 

remissbehandlats. 

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels de i promemor.ian framlagda 

lagförslagen som bilaga I, dels en förteckning över remissinstanscrna som 

bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena har upprättats inom 

finansdepartementet och finns lillgänglig i lagstiftningsiirendet (Dnr 

2982/83). 

Jag avser nu att ta upp frågan om lagstiftning på grund av promemorie

förslaget. I det följande kommer jag först att redogöra f,)r nuvarande 

avräkningsbestämmelscr på skatte- och avgiftsområdet. I anslutning till 

denna redogörelse kommer jag också att redovisa huvuddragen i prome

morians förslag. 

2 Nuvarande avräkningsbestämmelser 

2.1 Uppbördslagens avräkningsbestärnrnelser 

I uppbördslagen (1953: 272, UBL) finns bestämmelser om återbetalning i 

bl. a. 68 § I och 2 mom. Sådan återbetalning ankommer på länsstyrelse. I 
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68 § 3 och 4 mom. ges sedan hest:immclser om att den återhetalningsherät

tigadc endast har riitt att få ut vad som överstiger vissa niirmare angivna 

obetalda skattebelopp. medan {iterstoden skall gottskrivas honom till be

talning av de obetalda skatterna. Enligt 4 mom. skall sf1dan avriikning 

göras också från riinta som den skattskyldige är heriittigad till enligt 69 § I 

mom. (ränta p;'i överskjutande preliminiir skatt). Enligt vad som föreskrivs 

i 68 ~ 5 mom. skall hestämmelserna i 3 och 4 mom. ha motsvarande 

tillämpning då den t1terbetalningsberättigade skall betala sjömansskatt eller 

hevillningsavgift för särskilda förmåner och rättigheter eller kupongskatt. I 

75 a § UBL föreskrivs vidare att en arhetsgivare. som är herättigad att 

ftterfå för arbetstagare erlagd skatt men som samtidigt stftr i skuld för 

restförd skatt eller arbetstagares skatt. för vilken han har blivit ålagd 

betalningsskyldighet. endast har riitt att rn ut vad som överstiger det 

obetalda skattebeloppet. 

Det hör niimnas att avräkning inte skall göras vid alla utbetalningar 

enligt UBL. Fordran p{1 skattebelopp som skall överföras till friimmande 

stat enligt 69 a § första eller andra stycket kan sålunda inte tas i anspr<°1k 

genom avräkning. Överföringen är ett särskilt uppbördstekniskt institut 

och innebär inte någon restitution till den skattskyldige (se prop. 

1983/84: 58 s. 33 0. Sådan restitutionsränta som enligt 69a §tredje stycket 

skall beräknas på det överförda beloppet skall emellertid utbetalas till den 

skattskyldige. Det finns dock inte någon bestiimmelse enligt vilken den 

skattskyldiges fordran på ränta skall tas i anspråk genom avräkning. 

2.2 Avräkningsbestämmelser i andra författningar 

Vid återbetalning av bevillningsavgift. sjömansskatt och kupongskatt 

skall - enligt bestämmelser i 5 ~ I mom. lagen (1908: 128) om bevillnings

avgifter för särskilda förmåner och rättigheter, 36 § I mom. lagen 

( 1958: 295) om sjömansskatt och 27 ~ kupongskattelagen ()970: 624) - de 

nyss nämnda avräkningsbestämmelserna i 68 § 3 och 4 mom. UBL äga 

motsvarande tillämpning. Vid återbetalning av sjömansskatt skall detta 

dock endast gälla i den omfattning riksskatteverket {RSV) bestämmer. 

RSV har i enlighet härmed den 13 mars 1973 beslutat att bestämmelserna i 

68 § 3 och 4 mom. UBL bör äga motsvarande tillämpning vid restitution av 

sjömansskatt överstigande 1 000 kr. 

I 32 § lagen ( 1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen 

{1981:691) om socialavgifter (AVGL), i 8 kap. 76 § studiestödslagen 

( 1973: 349) och i 20 §lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet 

beträffande vissa uppdragsersättningar (A UL) finns avräkningsbestäm

melser som är utformade på ungefär samma sätt som bestämmelserna i 

68 § 3 och 4 mom. UBL. I enlighet med mitt förslag i prop. 1982/83: 84 

(SkU 1982/83: 20 och SFS 1983: 76) finns en liknande avräkningsbestäm

melse numera också i 49 § lagen ( 1968: 430) om mervärde skatt (MU. 
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Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1983/84: 167. SfU 28. rskr 369) att 

AVGL skall upphiivas den I januari 1985 och ersättas a\' en ny lag 

( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare (lJSAL). Den 

nya lagen innehåller en avräkningshestiimmelse (25 § ), som också den är 

utformad ungefär på samma sätt som UBL: s avräkningsbestämmelser. 

Gemensamt för de niimnda avräkningsbestiimmelscrna i UBL och andra 

författningar är att den skatt- eller avgiftsskyldigcs rätt att återfå det 

belopp som skall restitueras - med något varierande ordalag - begränsas 

så att han bara har riitt att ftterfå vad som överstiger de närmare angivna 

obetalda skatterna eller avgifterna. Ett annat gemensamt drag är att avräk

ningen i princip framstiir som obligatorisk. dvs. att restitutionsmyndighc

ten är skyldig att verkställa avriikning. Det finns emellertid ocks{1 avriik

ningsbestiimmclscr som utformats på annat siltt. 

Till en början kan nämnas en avräkningsbestiimmclse som visserligen 

inte tagits in i skattelag men som dock avser avriikning från återbetalning 

av skatt. nämligen 8 § bötcsverkstiillighetslagen (1979: 189). Paragrafen 

avser fall d[1 den bötfällde har fordran enligt 68 § I eller 2 mom. eller 69 § I 

mom. UBL på överskjutande skatt eller riinta pfi s[tdan skatt och anger att 

böterna i sådant fall får avräknas på den bötfälldes fordran i den ordning 

som föreskrivs i 68 § 4 mom. första stycket UBL. Av I § bötesverkstäl

lighetslagen följer att inte bara böter utan även vite och s[1dan särskild 

rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet omfattas av av

räkningsbestämmclscn. I 68 § 5 mom. UBL finns en hänvisning till avriik

ningsbestiimmclscn i bötesverkställighetslngen. Denna avriikriingsbcstiim

melse avviker från de förut nämnda p{1 det siittet att avriikningen inte 

framstår som obligatorisk. 

I tullförfattningarna finns också avräkningsbestämmelser som inte fram

står såsom obligatoriska. Enligt 22 § tullagen ( 1973: 670) får sålunda, vid 

återbetalning till den tullskyldige, avdrag göras för till betalning förfallen 

tull eller avgift som den tullskyldige har att erlägga till tullverket. På 

tullområdet skiljer man mellan sådan återbetalning enligt tullagen och 

tullrestitution enligt tullförordningen (1973: 979). Tullrestitution kan efter 

ansökan medges bl. a. för förtullad vara som har använts för tillverkning av 

exportvara som utförts ur landet. Tullförordningen innehåller inte någon 

avräkningsbestämmelse, men i 19 § tullstadgan ( 1973: 671) föreskrivs att 

avdrag vid tullrestitution får göras för tull, annan avgift, ränta eller restav

gift som sökanden har att erlägga till tullverket. 

I andra författningar finns avräkningsbestämmelser som visserligen 

framstår såsom obligatoriska men som ändå utformats på ett annat sätt än 

det som använts i UBL. Ett exempel på detta är 30 § andra stycket 

vägtrafikskattelagen ( 1973: 601, VSL). Där föreskrivs att vid iiterbetalning 

av skatt skall avräknas endast sådan till betalning förfallen fordonsskatt 

eller kilometerskatt som ej erlagts, restavgift som belöper p~1 sådan skatt 

samt sådan avgift enligt bilregisterkungörelsen ( 1972: 599) som uppbärs i 
samband med uppbörd av vägtrafikskatt. 
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Den av riksdagen nyligen (prop. 1910/84: 71. SkU 22. rskr 145) antagna 

lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter <LPPJ gäller 

för skatter och avgifter som tas ut enligt vissa i lagen närmare angivna 

författningar. som rörs. k. punktskatter samt prisrcgleringsavgifter och en 

del andra avgifter. I 5 kap. 6 § LPP finns bestiimmelser om återbetalning 

och annan utbetalning och enligt 5 kap. 7 § samma lag skall före uthetalning 

avräknas skatt för vilken den skattskyldige står i skuld hos beskattnings

myndigheten. Då LPP trädde i kraft den 1 juli 1984 upphörde lagen 

( 1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbcskattning (LFKl att gälla. 

Enligt LPP: s övergångsbestämmelser skall den upphävda lagen dock fort

farande giilla i vissa hänseenden. bl. a. i fråga om skatt enligt lagen 

( 1983: 219) om tillfällig vinstskatt. LPP: s bestämmelser gäller inte för 

si1dan skatt. I 29 § LFK ges inledningsvis vissa bestämmelser om r1terbetal

ning av skatt och därefter föreskrivs i fjärde stycket. att avdrag vid återbe

talning skall göras för vad den skattskyldige inte erlagt av förfallet skatte

belopp jämte ränta, som beskattningsmyndigheten har att uppbära. 

Det kan tilläggas att det inte bara är skatte- och avgiftsförfattningarna 

som innehåller avräkningsbestämmelser. Jag skall här bara nämna en 

avräkningsbestämmelse som har viss anknytning till avgiftsområdet. Vad 

jag syftar på är avräkning från sådan s. k. skrotningspremie, som enligt 4 § 

hilskrotningslagen ( 1975: 343) i regel utgår om ett fordon avregistreras 

enligt bilregisterkungörelsen på grund av skrotningsintyg. Premien betalas 

till den som vid avregistreringen är antecknad som ägare i bilregistret och 

utbetalningen sker i regel genom automatisk databehandling på grundval 

av uppgifter i bilregistret utan att beslut meddelas. Enligt 21 § bilskrot

ningsförordningen ( 1975: 348) skall vissa skatter och avgifter, som hänför 

sig till den bil för vilken premien utgår. avräknas från premien. Den som 

anser att skatt eller avgift oriktigt avräknats får inom viss tid påkalla beslut 

hos länsstyrelsen om utbetalning av premien. Beträffande de skrotningsav

gifter som skall erläggas enligt 9 § bilskrotningslagcn är LPP: s förut 

nämnda återbetalnings- och avräkningsbestämmelser tillämpliga. 

Jag vill också niimna att det finns skatteförfattningar som helt saknar 

bestämmelser om avräkning. Ett exempel pi1 detta är lagen ( 1976: 339) om 

saluvagnsskatt. Vid återbetalning enligt 5 §denna lag kan n[1gon avräkning 

alltså inte göras. Dessutom innehåller en del punktskatteförfattningar 

regler om särskilda återbetalningar och andra utbetalningar, på vilka 

LPP: s återbetalnings- och avräkningsbestämmelser inte är tillämpliga. I 

regel saknas också särskilda bestämmelser om avräkning frim sådana 

utbetalningar. I 61 ~ lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt före

skrivs att, om dödsbo eller skattskyldig har rätt att återfå betalad skatt, 

skall skattebeloppet återbetalas i den ordning som är föreskriven i URL i 

fråga om restitution av skatt. Återbetalningen ankommer på länsstyrelser
na. Denna hiinvisning till UBL:s restitutionsbestämmdser torde emellertid 

inte inbegripa reglerna om avräkning. Enligt lagen ( 1984: 404) om stämpel-
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skatt vid inskrivningsmyndigheter. som triidde i kraft den 1 juli 1984 och 

som delvi~ ersatte sliimpelskattelagen ( 1964: 308). skall återbetalning av 

skatt ankomma på inskrivningsmyndigheten eller den myndight:t som rege

ringen besliimmer. Lagen innehåller inte några bestämmelser om avräk

ning. Stänipelskattelagen ersattes i övrigt av lagen ( 1984: 405) om stlim

pelskatt p[t aktier. I den lagen finns inte några bestämmelser om återbetal

ning eller :ivriikning. men LPP:s bestämmelser härom är tilHimpliga. 

2.3 Avräkning mellan olika medelsslag 

Som jag inledningsvis nämnt är skatte- och avgiftsförfattningarnas av

räkningsbestämmelser utformade så att avräkning skall - eller får - göras 

i huvudsak endast för fordringar på skatt eller avgift av samma slag som 

den skatt eller avgift som skall restitueras. Som redan fram!_!ått medger 

bestämmelserna dock i viss, skiftande utsträckning även avriikning mellan 

olika medelsslag. Vid återbetalning av skatt enligt UBL görs avräkning 

således inte bara för fordran på skatt enligt UBL utan också för fordringar 

på sjömansskatt, bevillningsavgift och kupongskatt samt för böter. viten 

och sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar hetalningsskyldig

het. I sammanhanget bör också uppmärksammas att begreppe1: skatt enligt 

UBL i si!! innefattar ett nertal olika skatter och avgifter. nämligen (enligt 

I~ första stycket UBL) statlig inkomstskatt, statlig förmög.:::nhetsskatt, 

utskiftningsskatt. ersättningsskatt, kommunal inkomstskatt, skogsvårds

avgift, egenavgifter enligt lagen ( 1981: 691) om socialavgifter, hyreshusav

gift, skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen t 1956: 623) 
samt vinstdelningsskatt. 

I övrigt gäller följande. Vid återbetalning av bevillningsavgift. sjömans

skatt eller kupongskatt görs avräkning inte bara mot skatt av samma slag 

utan också mot skatt enligt UBL. Återbetalning av vägtrafikskatt avräknas 

bara mot fordringar på vägtrafikskatt och på vissa avgifter enligt bilregis

terkungörclsen. Vid återbäring av studiemedclsavgifter enligt 8 kap. 74 

eller 75 § studiestödslagen avräknas bara fordringar på vissa avgifter enligt 

lagen. Vid återbetalning av arbetsgivaravgifter enligt A VG L avräknas 

likaledes endast fordringar på arbetsgivaravgifter. Enligt IJSAL. som 

träder i kraft den I januari 1985. skall avräkning emellertid också göras för 

allmän löneavgift enligt I§ lagen ( 1982: 423) om allmän löncavgift. för skatt 

enligt UBL och för mervärdeskatt. 

Vid återbetalning enligt 20 § AUL eller 49 §ML görs också avräkning för 

fordringar på mervärdeskatt. skatt enligt UBL. arbetsgivaravgift enligt 

lagen om socialavgifter och avgift enligt lagen om allmän löneavgift. 

Vid återbetalningar av punktskatter m. m. enligt LPP görs avräkning för 

skatt för vilken den skattskyldige står i skuld hos beskattningsmyndighe

ten. Detw innebär att avräkning från återbetalning av en vis~; punktskatt 
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kan göras för betalning av fordringar på alla de skatter eller avgifter. som 

den restituerande beskattningsmyndigheten. I. ex. RSV, har att uppbära. 

LPP innefattar således en ganska omfattande möjlighet att avriikna återbe

talning av viss skatt eller avgift mot fordran på annan skatt eller avgift. 

Återbetalning enligt tullagen avser inte bara tull utan ocksf1 skatt och 

annan införselavgift som erlagts till tullmyndighet. Vid återbetalningen får 

avdrag. som redan nämnts. göras för tull och avgift, varmed också förstås 

skatt, som den tullskyldige har att erlägga till tullverket. Vid tullrestitution 

får avdrag ock~å göras för tull eller annan avgift, inklusive skatt, som skall 

erläggas till tullverket. Vid tullverkets utbetalningar får avräkning således 

göras mellan olika slags tullar, skatter och avgifter som tullverket har att 

uppbära. 

Enligt vad nu sagts är avräkning mellan skatter och avgifter av olika slag 

alltså medgiven i viss utsträckning. Därtill kommer att vad som får avräk

nas från olika restitutioner oftast inte bara är vissa särskilt angivna ford

ringar på skatt eller avgift. Dessutom får avräkning i regel ske för betalning 

av räntor, restavgifter och andra avgifter som hänför sig till den fordran 

som skall betalas genom avräkningen. 

2.4 Avräkning innan statens motfordran förfallit till betalning? 

En förutsättning för att statens fordran på skatt eller avgift skall få 

räknas av från ett belopp som skall återbetalas är ofta att statens fordran 

(motfordringen) är förfallen till betalning. Vad nu sagts gäller sålunda i 

fråga om avräkning enligt 29 § LFK, 8 kap. 76 § studiestödslagen, 22 ~ 

tullagen och 30 § VSL. Det gäller också i fråga om avräkning enligt 49 § 

ML från återbetalning av mervärdeskatt mot fordran på skatt enligt UBL. 

arbetsgivaravgift enligt lagen om socialavgifter eller avgift enligt lagen om 

allmän löneavgift. Detsamma gäller vid avräkning enligt 68 § 4 mom. första 

stycket UBL. som avser avräkning mot den skattskyldige påförd skatt som 

inte betalts inom föreskriven tid. 

Enligt några bestämmelser - 75 a § fjärde stycket UBL och 32 § första 

stycket A VGL - skall avräkningen avse restförda motfordringar, vilket 

innebär att motfordringarna inte kan bli betalda genom avräkning så snart 

de förfallit utan först vid en något senare tidpunkt. 

Avräkning enligt 8~ bötesverkställighetslagen av restitution enligt UBL 

mot böter m. m. kan inte ske förrän böterna lämnats för indrivning och 

detta får inte ske innan bötesdomen vunnit laga kraft eller innan strafföre

läggande eller föreläggande av ordningsbot godkänts. 

Enligt åtskilliga avräkningsbestämmelser kan avräkning emellertid göras 

till betalning av motfordringar som ännu inte förfallit till betalning. Till en 

början kan nämnas bestämmelserna i 68 § 4 mom. andra stycket första 

meningen UBL och 32 §andra stycket första meningen A VGL. enligt vilka 

avräkning görs för viss debiterad tillkommande skatt resp. avgift utan 
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något krav på att betalningstiden skall ha inträtt. Enligt 68 * 3 mom. U BL 

skall avr~ikning dessutom göras inte bara för debiterad skatt utan ocksf1 för 

skatt som bör debiteras. Vidare föreskrivs i 49 ~ ML att avräkning för 

betalning av fordran på mervärdeskatt skall göras om den skattskyldige · 

står i skuld för sådan skatt. Uttrycket "stå i skuld för" innefattar fastställd 

skatt även om den inte är förfallen till betalning. 
I nu nämnda fall då avräkning kan göras innan motfordringen är förfallen 

till betalning rör det sig i huvudsak om avräkning mellan samma medels

slag. Det finns emellertid också exempel på avräkning mellan olika medels

slag redan innan motfordringen förfallit till betalning. Vid återbetalning 

enligt 20 § AUL skall således avräkning göras så snart den återhetalnings

bcrättigadc står i skuld för skatt enligt UBL. mervärdeskatt. arbetsgivar

avgift eller allmän löneavgift. Uttrycket "stå i skuld för" anviinds också i 5 

kap. 7 § LPP och i 25 § USAL. 

Enligt vissa bestämmelser får en preliminär avräkning dessutom göras 

redan innan motfordringen ens fastställts. Enligt 68 § 4 mom. andra 

stycket andra meningen UBL får sålunda återbetalning av skar.I i visst fall 

innehållas i avvaktan på att tillkommande skatt påförs. Vidare föreskrivs i 

32 § andra stycket andra meningen AVGL att återbetalning av preliminär 

avgift under vissa förutsättningar får innehållas i avvaktan på att tillkom

mande avgift påförs. 

Det finns vidare bestämmelser som medger avräkning för betalning av 

en motfordran trots att anstånd med betalningen av denna h<~viljats. Så

dana bestämmelser finns i 51 §andra stycket UBL och i 26 §tredje stycket 

A VGL och de innebär alltså att avräkning får ske under ;m;tåndstiden, 

dvs. före den tidpunkt till vilken förfallodagen framflyttats genom an

~tåndsbeslutet. Det kan tilläggas att fordringen inte får drivas in under 

anståndstiden. 

Trots att avräkning enligt nyssnämnda bestämmelse i UBL i princip får 

göras mellan skatt som skall återbetalas och skatt för vilken betalningsan

stånd har medgetts, görs enligt praxis (se anvisningarna i RSV Du 1975: 8) 

inte avräkning mot skatt för vilken anstånd med betalningen har medgetts 

på grund av att taxeringsbesvär m. m. har anförts. Avräkning~;hestämmel

sen i 5 kap. 7 § LPP har utformats i överensstämmelse med denna praxis 

(se prop. 1983/84: 71 s. 102) och innebär alltså att skattebelopp som den 

skattskyldige fått anstånd med att betala skall avräknas. såvida anståndet 

inte beviljats med anledning av den skattskyldiges besvär över beslut om 

skatten. 

2.5 A vräkningsförfarandet 

Enligt de olika avräkningsbestämmelserna i skatte- och avgiftsförfatt

ningarna är det regelmässigt den åtcrbetalande myndigheten som har att 

verkställa avräkningen. som ju är ett led i förfarandet vid återbetalningen. 
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Liinsstyreberna svarar stllcdcs för iitcrbctalning och avriikning enligt 

UHL. ML. AUL och lagen om bcvillningsavgiftcr för särskilda förmåner 

och rättigheter. RSV svarar för avräkningen enligt kupongskattclagen lik

som - i den mån verket är beskattningsmyndighet - enligt LPP. I de fall 

då statens jordbruksnämnd är beskattningsmyndighet svarar nämnden för 

avräkningen vid återbetalning enligt LPP. Riksförsäkringsverket <RFV) 

svarar för avräkningen vid återbetalningen av arbetsgivaravgifter enligt 

A VGL men enligt USAL är det länsstyrelserna som skall ha hand om 

återbetalningen och avräkningen. På tullområdet ombesörjs ftterbetalning 

och därmed också avräkning av gencraltullstyrelsen. Centrala studiestöds

niimnden svarar för återbäring och avräkning enligt studiestödslagen. I 

fri'1ga om vägtrafikskatt är länsstyrelse bcskattningsmyndighct. men åter

betalning vcrkställs av trafiksäkcrhetsverket för bcskattningsmyndighe

lens riikning. Vid sådan återbetalning görs avräkning automatiskt. Liins

styrclse kan emellertid också besluta om avräkning: se närmare RSV: s 

anvisningar tRSV Iv 1983: 2) om återbetalning av vägtrafikskatt samt om 

avräkning av vägtrafikskatt och vissa avgifter. 

Även om det sålunda i princip är den restituerande myndigheten som 

vcrkstiiller avräkningen. förutsätter denna ofta att rcstitutionsmyndigheten 

på ett eller annat sätt kommunicerar med kronofogdemyndigheten. En 

sådan kommunikation kan vara nödvändig för att restitutionsmyndigheten 

skall få kännedom om sådana för indrivning överlämnade avräkningsbara 

motfordringar som avser andra mcdelsslag än det som skall restitueras. 

Även när det giillcr avräkning mot en för indrivning överlämnad fordran 

avseende samma medelsslag som det som skall restitueras. krävs oftast 

kommunikation med kronofogdemyndigheten för att restitutionsmyndig

hcten skall få kännedom om vad som alltjämt är obetalt av den för indriv

ning överlämnade fordringen. På grund av detta finns det i en del författ

ningar föreskrifter om kommunikation mellan restitutionsmyndigheten och 

kronofogdemyndigheten. I 32 ~ tredje stycket A VG L föreskrivs sålunda 

att RFV till kronofogdemyndigheten skall lämna uppgift om arbetsgivare 

som är berättigad att återfå erlagd avgift. Vidare föreskrivs i 44 * första 

stycket uppbördskungörelscn ( 1967: 626) att länsstyrelsen skall lämna 

kronofogdemyndigheten uppgift om överskjutande preliminär skatt enligt 

skattsedel p{1 slutlig skatt för skattskyldig med skuld som skall drivas in av 

kronofogdemyndigheten: i paragrafens andra stycke ges ytterligare före

skrifter om kommunikation mellan myndigheterna. Niir det giiller annan 

restitution enligt UBL iin sådan som avser överskjutande rreliminfö· skatt 

enligt skattsedel på slutlig skatt föreskrivs i 48 * uppbördskungörclscn att 

det i den ordning och omfattning som RSV bestämmer skall undersökas 

om den restitutionsberättigade har skuld som skall drivas in av kronofog

demyndigheten. I av RSV utfiirdadc anvisningar ( RSV Du 1981: 13 och 

1981: 20) finns nlirmarc best[immelser om kommunikationen mellan skatte

myndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Det kan tilläggas att forfa-
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randet vid återbetalning av överskjutande preliminär skatt bygger på an

vändning av automatisk databehandling !ADB). 

I förarbetena till de nuvarande avräkningsbestämmelserm1 i 49 * ML 

(prop. 1982/83: 84 s. 40) förutsattes kommunikation mellan länsstyrelsen 

såsom restitutionsmyndighet och kronofogdemyndigheten. Be~;tämmelser 

härom finns i av RSV utfärdade föreskrifter och anvisningar !RSV lm 

1983: 2). Förfarandet bygger på ADB-användning. 

Utan att det finns författningsbestämmelser härom föregås RSV:s åter

betalningar av kupongskatt och verkets utbetalningar på punktskatteområ

det också av kommunikation med kronofogdemyndigheterna. RSV under

rättar således regelmässigt vederbörande kronofogdemyndighet om utbe

talningar avseende belopp om minst 300 kr. 

I och med att kronofogdemyndigheten underrättas om förestående åter

betalningar eller andra utbetalningar bereds kronofogdemyndigheten inte 

bara tillfälle att till restitutionsmyndigheten anmäla sådana för indrivning 

överlämnade fordringar som skall eller får avräknas från restirutionsford

ringen. Dessutom får kronofogdemyndigheten möjlighet att ta restitutions

fordringen i anspråk genom utmätning till betalning av fordringar i såväl 

allmänna som enskilda mål. Vad som kan omfattas av en utmätning av en 

restitutionsfordran är dock endast vad som eventuellt återstå• efter före
skriven avräkning. Detta innebär med andra ord att staten i den utsträck

ning som avräkningsbestämmelserna medger får företräde framför övriga 

borgenärer till betalning ur den tillgång som en restitutionsfordran utgör 

för den återbetalningsberättigade. Vad som eventuellt återstår efter före

skriven avräkning kan dock inte alltid tas i anspråk genom utmätning. 

Vissa restitutionsfordringar, t. ex. fordran på överskjutande ingående mer

värdeskatt (49 § femte stycket ML), får nämligen inte utmätas. 

Även i sådana fall där kronofogdemyndigheten enligt vad nyss sagts 

medverkar i avräkningsförfarandet är det restitutionsmyndigheten som 

svarar för avräkningen. vilken betraktas som en rent administrativ åtgärd 

(jfr JO:s ämbetsberättelse 1960 s. 288, 1962 s. 461och1974 s. 442). Detta 

har framför allt betydelse om den som utsatts för en avräkning är missnöjd 

och vill överklaga avräkningsåtgärden. Trots att avräkningen <:>fta innebär 

att restitutionsfordringen tas i anspråk för betalning av fordringar som är 

överlämnade till kronofogdemyndigheten för indrivning. är avräkningen 

inte en sådan exekutiv åtgärd som skall överklagas till hovräli: och högsta 

domstolen enligt besvärsreglerna i utsökningsbalken (UB). Avräkningen 

ankommer på restitutionsmyndigheten som ett led i återbetalningen och 

den som är missnöjd med avräkningen kan besvära sig i den ordning som 

gäller för överklagande av myndighetens beslut om återbetalning. Besvär 

över restitutionsmyndigheternas återbetalningsbeslut pröva!; i regel av 

kammarrätt och kammarrättens beslut får överklagas hos rcgcringsrätten. 

En länsstyrelses beslut om återbetalning av mervärdeskatt - och om 

avräkning vid sådan återbetalning - överklagas dock hos RSV och RSV:s 

beslut får inte överklagas. 
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Det kan tilläggas att riksrevisionsverket (RRV) i meddelande 1968-11-05 

nr I: 35 uttalat, att avräkning (kvittning) mot överskjutande preliminär 

skatt är ett led i förfarandet vid restitution av skatt, som det enligt 68 S 
UBL ankommer på länsstyrelsen att verkställa, att besvär över länsstyrel

sens be~lut i restitutionsärenden far föras i sista hand hos regeringsrätten 

samt att RRV ansett att besvär över avräkning mot överskjutande skatt bör 

prövas av länsstyrelsen som en framställning från den skattskyldige om 

restitution av skatt. 

I anslutning till vad i det föregående sagts om kommunikation mellan 

restitutionsmyndigheten och kronofogdemyndigheten vill jag framhålla att 

avräkning enligt de nu gällande avräkningsbestämmelserna görs utan före

gående kommunikation med den restitutionsberättigade, dvs. utan att den

ne fått tillfälle att yttra sig över frågan om avräkning. Ofta har denne inte 

ens fått kännedom om sin restitutionsfordran, när frågan om avräkning 

uppkommer. 

3 Promemorians förslag 

I promemorian föreslås en väsentlig utvidgning av möjligheterna att ta 

skatte- och avgiftsrestitutioner i anspråk genom avräkning. Enligt prome

morian bör den utvidgade avräkningsrätten inte regleras genom särskilda 

bestämmelser i de olika författningar som innehåller restitutionsbestäm

melser. Det föreslås i stället att det utvidgade avräkningsförfarandet regle

ras genom en särskild lag, lagen om avräkning vid återbetalning av skatt 

m. m. Det föreslås att nuvarande avräkningsbestämmelser i princip skall 

stå kvar, vilket medför en i viss mån dubblerad reglering av avräkningsför

farandet. Den föreslagna lagen innefattar därför bestämmelser som regle

rar konkurrensen mellan denna lag och andra avräkningsbestämmelser. 

Enligt det framlagda lagförslaget skall ett flertal restitutioner på skatte

och avgiftsområdet tas i anspråk för avräkning mot sådana det allmännas 

fordringar mot den restitutionsberättigade som avses i I kap. 6 § andra 

stycket UB och som är överlämnade för indrivning. Detta innebär att 

avräkningsfönarandet vad gäller motfordringarna anknutits till det i UB 

reglerade begreppet allmänt mål. Genom användningen av uttrycket "det 

allmänna" kommer inte bara statliga utan också kommunala motfordringar 

att ingå i avräkningsförfarandet. Anknytningen till begreppet allmänt mål 

innebär att avräkningsrätten på motfordringssidan kommer att vidgas ut

över skatte- och avgiftsområdet främst så till vida att den även kommer att 

omfatta dels fordringar på böter, viten och rättsverkansbelopp, dels vissa 

fordringar på rättegångs- och rättshjälpskostnader. 

Enligt promemorian vore det önskvärt om man även vad gäller restitu

tionsfordringarna kunde knyta an till begreppet allmänt mål. så att man 

fick fullständig överensstämmelse mellan restitutionerna och motfordring-
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arna. Med hänsyn till intresset av att det av lagen klart framgår vilka 
restitutioner som skall tas i anspr[tk genom avräkning föreslå~ emellertid 
en annan lösning. Enligt 1 § i den föreslagna lagen skall lagen siilunda vara 
tilliimplig - dvs. avräkning skall göras - vid ilterbetalning eller annan 

utbetalning av skatt. I lagförslaget (2 *) preciseras detta uttryck främst 
genom hänvisning till olika skatte- och avgiftsförfattningar. För:;laget inne
biir att de flesta restitutionerna pf1 skatte- och avgiftsområde1 skall tas i 

ansprilk för avräkning. Utbetalningar av stöd och bidrag av olika slag samt 
andra typer av utbetalningar utanför skatte- och avgiftsområdet föreslås 
däremot inte ingå i avriikningsförfarandet. 

Enligt lagförslaget skall beslut om avräkning inte meddelas av restitu
tionsmyndigheterna utan av kronofogdemyndigheterna och iagförslaget 
innehåller bestämmelser om vilken kronofogdemyndighet som skall vara 
behörig ;itt besluta om avräkning. För att kronofogdemyndigheten skall få 

möjlighet att i förekommande fall besluta om avräkning måste avräknings
förfarandet bygga på en skyldighet för restitutionsmyndigheten att under
rätta kronofogdemyndigheten om förestående utbetalningar. Enligt prome
morian bör fö1farandet emellertid läggas upp så att avräkning inte fram
tvingas när fördelen med avräkningen inte står i rimlig proportion till 
kostnadt:rna för förfarandet. vilket exempelvis kan bli fallet när det är 
fråga om mindre belopp och särskilt om förfarandet inte är automatiserat. 
Enligt promemorieförslaget skall däiför föreskrifter om i vilken ordning 
och omfattning som kronofogdemyndigheterna skall underriitt2.s meddelas 
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 

Enligt promemorieförslaget (3 §)skall kronofogdemyndigheten, efter un

derriittelse från restitutionsmyndigheten. avräkna sä mycket ~.om behövs 
för betalning av det allmännas fordran och endast vad som åten.tär därefter 
får bt:talas ut. Denna avräkningsbestämmelse avses ha samma principiella 
innebörd som UBL:s avräkningsbestämmelse och skall alltså innebära 
dels en begränsning av den skatt- eller avgiftsskyldiges rätt till restitutions

fordringcn, dels att avräkning i princip är obligatorisk i de fall då kronofog
demyndigheten skall underrättas. Lagförslaget innehåller emellertid en 

bestämmelse ('.i§ l enligt vilken avräkning far underlf1tas i vissa fall då 

anstånd med betalningen av dt:t allmännas fordran beviljats. Dessutom 

föreskrivs att avräkning inte får göras för betalning av en preskriberad 

fordran. 
Enligt promemorian torde avriikningsförfarandet, för att det skall bli 

rationellt och lönsamt. i stor utstriickning komma att bedrivas med hjälp av 

ADB. Detta förhållande har emellertid inte ansetts behöva medföra att 
anviindningen av ADB regleras i den föreslagna lagen. De niirmare övervä

gandena rörande användningen av ADB får enligt promemorian göras i ett 
senare skede, l. ex. i samband med behandlingen av skatteindrivnings

utredningens betänkande ( Ds Fi 1983: 4) U tsökningsregisterlag. 
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I promemorian förutsätts att kronofogdemyndighetens handläggning av 

ett avräkningsärende enligt den föreslagna lagen inte kommer att avse 

kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet och att förvaltningslagens 

( 1971: 290) föreskrifter hlir tillämpliga i fråga om förfarandet, om annat inte 

föreskrivs. Beträffande förfarandet föreslås den nya lagen emellertid inne

hålla en särskild bestämmelse (7 §), enligt vilken avräkning skall fä göras 

utan att den restitutionsberiittigade i förväg underrättats om den föreståen

de avräkningen. I anslutning till denna bestämmelse föreslås en bestäm

melse om att underrättelse om verkställd avräkning skall sändas till den 

restitutionsberättigade. Enligt promemorian bör närmare föreskrifter om 

hur sådan underrättelse skall ske och vad den bör innehålla ges i en 

förordning angåemk tifömpningcn av lagen. I en sådan förordning bör 

också ges föreskrifter om vad kronofogdemyndighetens beslut skall inne

hålla. 

Vidare föreslås (8 §)att bestämmelserna i UB om besvär över utmätning 

i allmänhet skall ha motsvarande tillämpning i fråga om besvär över krono

fogdemyndighets beslut om avräkning. Detta innebär hl. a. att avräknings

beslut får överklagas till hovrätt och högsta domstolen. I anslutning därtill 

föreslås aCI det allmännas talan i mål om avräkning i hovrätt och högsta 

domstolen skall föras av RSV. Dessutom föreslas att kronofogdemyndig

hetens beslut om avräkning skall lända till omedelbar efterrättelse. 

Konkurrensen mellan den föreslagna lagen och andra avräkningsbe

stämmelser föresltis reglerad genom två olika bestämmelser. Enligt den 

ena (3 § andra stycket) skall lagens bestämmelser triida i stället for andra 

lagbcstämmdser om avräkning. i den mån de avser avräkning mot ford

ringar som iir övcrbmnade för indrivning. All avräkning mot fordringar 

som är överliimnade för indrivning skall således göras av kronofogdemyn

dighet enligt den nya lagen. Den andra bestiimmelsen (3 § tredje stycket) 

innebär att en restitutionsfordran i första hand skall tas i anspråk för 

avräkning mot fordringar som inte är överlämnade för indrivning, dvs. av 

restitutionsmyndigheten enligt de särskilda lagbestämmelser som medger 

sådan avriikning. Endast om sådan avräkning inte skall göras eller om det 

efter sådan avräkning återstär niigot av restitutionsfordringen. kan avräk

ning enligt dt:n föreslagna lagen komma i fråga. 

I promemorian föreslås ocksii vissa av den nya lagi:n föranledda ändring

ar i ML, bötesverkställight:tslagen. UBL och VSL. 

4 Allmän moth·ering 

4.1 Allmänna utgångspunkter 

Det sammanlagda beloppet att indriva beträffande skatter och avgifter 

har ökat markant under senare år. Bl. a. mot bakgrund hiirav har under de 

senaste åren förts fram önskemål om en "generell kvittningslag''. vilken 
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skulle ge möjlighet att direkt ta olika slags statliga utbetalningar i anspråk 

för betalning av mottagarens skatte- och avgiftsskulder. Del i departt:

mcntspromemorian framlagda förslaget är mer begränsat. D;:t omfattar 

således i princip barn utbetalningar på skatte- och avgiftsområdet. Prome

morieförslaget innefattar emellertid ändå en väsentlig utvidgning av det 

allmännas nuvarande möjligheter att få sina fordringar betalda genom 

avräkning från belopp som skall utbetalas enligt olika skatte- och avgifts

författningar. För det första blir det fler slag av restitutionsfordringar som 

kan bli föremål för avräkning. För det andra ökas kretsen av motfordringar 

som beaktas. Vid avräkning enligt nuvarande bestämmelser :rnn sålunda 

en restitutionsfordran i princip tas i anspråk endast för betalning av fordran 

på skatt eller avgift av samma eller liknande slag som den skatt eller avgift 

som skall restitueras. Enligt den i promemorian föreslagna lagen skall de i 

lagen avsedda restitutionsfordringarna däremot tas i anspråk för avräkning 

mot alla sådana det allmännas fordringar som avses i I kap. 6 § andra 

stycket UB och som är överlämnade för indrivning. 

Såväl promemorians förslag om att de nuvarande avräkningsmöjlighe
terna skall utvidgas som huvudlinjerna i promemorians förslö.g till lag om 

avräkning vid återbetalning av skatt m. m. har tillstyrkts eller lämnats utan 

erinran av flertalet remissinstanser. Endast ett fåtal remissinstanser -

bankinspektionen, Svenska arbetsgivareföreningen (SAFJ, Sveriges indu

striförbund, Svenska bankföreningen och Svenska inkassoföreningen -

har uttryckligen avstyrkt att promemorians förslag läggs till grund för 

lagstiftning. En av dessa remissinstanser - bankinspektionen - har dock 

inte nt1gra principiella invändningar mot en utvidgning av de~! allmännas 

rätt till avräkning utan grundar sitt avstyrkande på att vissa frågor först bör 

bli föremål för ytterligare utredning. Sveriges hantverks- och industrior

ganisation - Familjeföretagen har visserligen tillstyrkt en särskild avräk

ningslag men organisationen är negativ till den föreslagna utvidgningen av 

avräkningsfönarandet och anser att det av principiella skäl är felaktigt att 

staten ytterligare skall förbättra sin position som borgenär \ konkurrens 

med övriga borgenärer. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har också utta

lat sig för en särskild avräkningslag men anser att det föresl:Jgna tillämp

ningsområdet är alltför omfattande och att avräkning endast bör få ske 

mellan fordran och skuld inom skatte- och avgiftsområdet. 

Som jag nyss nämnt har bankinspektionen i och för sig inte någon 

erinran mot promemorians huvudprincip att staten vid utbetalningar skall 

kunna göra avräkning mot fordringar på mottagaren av utbetalningen. 

Enligt inspektionen är det emellertid sannolikt att ett mycket ~tort antal 

helt normala utbetalningar. mångdubbelt fler än dem som kan ifråga

komma för avräkning, fördröjs genom det föreslagna fönarandet. En sådan 

mera allmän fördröjning för avräkningskontroll skulle enligt inspektionens 

mening kunna vålla allvarliga olägenheter för betalningsväsendet. Inspek

tionen pekar vidare bl. a. på de ränteförluster som i vart fall mottagare av 

större statliga utbetalningar skulle göra. 
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Svenska bankföreningcn har i sill remissyttrande instämt i vad bankin

spektionen anfört om att en mer allmän fördröjning för avräkningskontroll 

skulle kunna vålla allvarliga oliigenheter för betalningsväsendcl. Flera 

rcmissinstanser - generaltullstyrelsen. RRV. lokala skattemyndighetcn i 

Malmö, SAF, Sveriges industriförbund och LRF - har ocksä framhållit 

vikten av att restitutionerna sker med skyndsamhet och att avriikningsfor

farandet inte medför fördröjning av utbetalningarna. 

Med anledning av vad bankinspektionen m. Il. remissinstanscr anfört om 

fördröjning av utbetalningarna får jag för egen del framhålla följande. 

Införandet av ett utvidgat avräkningsförfarande bör rimligen inte få medfö

ra att statens utbetalningar till dem. som inte har några skulder för vilka 

avräkning skall göras, blir fördröjda i sådan mån att det mcdför några 

olägenheter för dem. Vad gäller restitutionsfordringar som inte löper med 

ränta. t. ex. fordran på återbetalning av mervärdeskatt, är det givetvis 

särskilt angeläget att utbetalningarna inte fördröjs genom avräkningsförfa
randet. Enligt vad som framgår av RSV:s och skatteindrivningsutredning
ens remissyttranden är det emellertid möjli~t att ordna den för ett avräk

ningsförfarande nödvändiga kommunikationen mellan utbetalningsmyn

digheterna och kronofogdemyndigheterna så att de utbetalningar, som inte 

blir föremål för avräkning, inte behöver bli fördröjda. Om den utbctalandt: 

myndighetens register förs med ADB kan det av kronofogdemyndighe

terna användas. k. REX-systemet nämligen fortlöpande lämna uppgift till 

den utbetalande myndigheten om vilka personer som är gäldenärer. Detta 

innebär att denna myndighets utbetalningar till dem som inte är gäldenärer 

kan ske utan någon som helst fördröjning. Endast i de fall då utbetalning 

skall göras till någon som är gäldenärsmarkerad i myndighetens register 

krävs ytterligare kommunikation med kronofogdemyndigheten för genom

förande av avräkningen. Om denna görs med användning av ADB, kan 

belopp som eventuellt återstår efter avräkningen enligt vad RSV uppger 

utbetalas med endast någon dags fördröjning. Enligt vad jag inhämtat 

används den nu beskrivna metoden sedan någon tid vid avräkning enligt 
49 § ML från återbetalning av mervärdeskatt. 

I den mån kommunikationen mellan de utbetalande myndigheterna och 

kronofogdemyndigheterna ordnas enligt den nyss beskrivna metoden, be

höver avräkningsförfarandet inte medföra de av bankinspektionen befa

rade olägenheterna. Metoden förutsätter dock att utbetalningsmyndighe

tens register förs med ADB. Även på områden där metoden inte kan eller 

bör användas bör det emellertid enligt min mening finnas möjligheter att 

praktiskt ordna en avräkningskontroll på sådant sätt att utbetalningarna till 

dem som inte är gäldenärer inte blir fördröjda i någon nämnvärd grad. 

Jag vill tillägga att redan tillämpningen av de nuvarande avräkningsbe

stämmelserna i stor utsträckning förutsätter att restitutionsmyndigheten 

innan en utbetalning görs undersöker huruvida den betalningsberättigade 

är restförd hos kronofogdemyndigheten för vissa närmare angivna skatter 

3 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 108 
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eller avgifter. I den del prnmemoridörslagct inte inneh:ir annat :in att 

denna kontroll rn:1ste utvidg<1s till att avse iiven andra det allmiinn<ts 

motfordringar medför det f1:iresl<1gna avr:ikningsförfarandet ,!,!ivetvis inte 

n{ignn ytterligare fördröjning av uthetalningarna. Införandet av ett utvidgat 

avriikningsförfarande kan t viirtom tiinkas medföra att utbetalningarna på

skyndas, eftersom Jet p;ibllar en viss öwrsyn av de nu gällande rutinerna 

för komrnunikationen mellan uthetalningsmyndigheterna m:h kronofogde

myndigheterna. Diirvid ges det tillfälle att förbiittra rutinerna. 

Enligt min mening bör det siilcdes i och för sig vara möjligt att införa ett 

utvidgat avräkningsförfaranJe i enlighet m..:J vad som lliresliis i prome

morian Utan att detta h..:höver medföra niigon fördröjning av uthetalning

arm1 till J..:m som inte har nilgra skulder till det allmiinna. 

Vad som i övrigt fritrnst itheropats av de avstyrkande remi~sinstanserna 

är att ett gennmflir<inde av promemoricförslaget skulle inncb:ira ett otill

hörligt gynnande av staten pii hekostnad av övriga horgcniirer som har 

fordringar gen!emot en iiterb.:r;tlning~heräl!igaJ giilden:ir. För egen del far 

jag anföra följande. 

S[bom anförts i promemorian har andra r:ittssuhjekt iin staten i princip 

riitt till kvittning oavsett huruvida motfordringen har något s.1mband med 

huvudfordringen och detta giiller även om den kvittande är en rättssuhjekt 

med många förvaltningsgren;1r och även om motfordringen hänför sig till 

en annan forvaltningsgren än huvudfordringen. Mot bakgrund hi1rav anser 

jag inte <Il! den i promemorian föreslagna utvidgningen av statens riitt till 

avräkning skulle inneh:ira niigot otillhörligt gynnande av ~;taten såsom 

borgen:ir. Förslaget inneb:ir ju i denna del snarast att staten blir mer 

likställd med andra borgen:irer. Såsom ocks<°1 anförts i promemorian - och 

i Svenska bankföreningens remissyttrande - får den nuvarande begräns

ningen av statens avr:ikningsrätt ses mot bakgrund av den rika differentie

ringen på olika medclsslag, vilka administreras av från varandra skilda 

myndigheter. Därmed har det, sä länge de olika myndighetc:rna inte haft 

datorstöd i sin verksamhet, inte funnits praktiska möjligheter att genomfö

ra en mera allmän avräkning mellan fordringar och skulder som hiinför sig 

till skilda skatte- och avgiftsslag. Enligt min mening är frilgan huruvida 

nuvarande avräkningsmöjligheter skall utvidgas således till stor del en 

praktisk fråga. dvs. en fråga huruvida dec finns tekniska möjligheter art 

iistadkornma den erforderliga samordningen mellan å ena sidan återbetal

ningar av skatter och avgifter och å den andra sidan fordringar pil skatter 

och avgifter av andra slag. Genom införandet av REX-systemet, till vilket 

samtliga kronofogdemyndigheter numera är anslutna, har del skapats möj

ligheter till en sådan samordning som medger en utvidgning av möjligheter

na till avräkning vid återbetalningar och andra utbetalningar ;;.v skaller och 

avgifter. 

En samordning av detta slag kan i sak sägas innebära all e:n skatt- eller 

avgiftsskyldigs konton hos myndigheterna i fråga om olika skatter och 
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avgifter ytterligare kopplas samman så att de i princip bildar ett samlings

konto. från ett sådant samlingskonto bör utbetalning göras bara om det 

visar överskott. Ell sådant kan inte föreligga så länge den som kontot 

gäller star i skuld för ett skatte- eller avgiftsbelopp. 

I sammanhanget vill jag °';kså framhålla att en förbällring av statens rätt 

som borgenär måste se~ mot den bakgrunden att statens roll som borgenär 

i fråga om fordringar på skatter och avgifter avsevärt skiljer sig från den 

som föreligger på det civilrättsliga området. Sådana fordringar uppkommer 

nämligen i allmiinhet utan all staten kan pröva gäldenärens kreditvärdighet 

eller ta säkerhet. 
Jag vill också tillägga att en utvidgning av avräkningsförfarandet enligt 

det i promemorian framlagda förslaget i vissa fall kan öka övriga borge

närers möjligheter att genom utmiitning fä betalt för sina fordringar. När 

den utbetalande myndigheten för avräkningsändamål måste underrätta 
kronofogdemyndight:ten får denna nämligen också möjlighet att, i den mån 

avräkning inte skall ske, ta restitutionsfordringen i anspråk genom utmät

ning för betalning av andra borgenärers fordringar, som är under handlägg

ning hos kronofogdemyndigheten. 

Jag har i ett tidigare lagstiftningsärende (prop. 1982/83: 84 s. 38) framhål

lit att det enligt min mening är mycket angeläget att uppbörden och indriv

ningen av skaller och allmänna avgifter förbättras och effektiveras och att 

en åtgärd som borde kunna bidra till detta är en utvidgning av avräknings

möjligheterna. Enligt vad åtskilliga remissinstanser framhållit skulle den i 

promemorian föreslagna utvidgningen av avräkningsförfarandet medföra 

betydande förenklingar och förbättringar när det gäller det allmännas möj

ligheter att få sina fordringar betalda. Flera remissinstanser har också 

framhållit att det för det allmänna rättsmedvetandet måste framstå som 

oförklarligt att staten i vissa fall betalar tillbaka skatter och avgifter till 

enskilda eller företag, medan man samtidigt har fordringar på samma 

person eller företag. Jag delar dessa synpunkter och förordar att avräk

ningsförfarandct utvidgas i huvudsak på det sätt som föreslagits i prome

morian. Detta innebär bl. a. attjag i likhet med remissinstanserna delar den 

i proml!morian framförda uppfattningen att utvidgningen bör regleras ge

nom en särskild lag, trots att detta medför en viss dubbelrcglering som i sin 

tur påkallar särskilda bestämmelser om konkurrensen mellan den nya 

lagen och andra avräkningsbestämmclser. Med hänsyn till vad som har 

framkommit vid remissbehandlingen bör denna konkurrens emellertid reg

leras på ett delvis annat sätt än i promemorieförslaget. Jag återkommer till 

detta i det följande. Även i en del andra hänseenden, särskilt vad gäller 

tillämpningsområdet, finns det bl. a. med hänsyn till vad som framkommit 

vid remissbehandlingen skäl att i viss mån avvika från promemorieförsla

get. 

Sammanfattningsvis förordar jag således att avräkningsförfarandet ut

vidgas i huvudsak på det sätt som föreslagits i promemorian och att de nya 
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bcstiirnmeb.::r som behöv~ för dc!la tas in i en si1rskild lag. ben;imnd lagen 

om avriikning vid iiterbetalning av skaller och avgifter och i det följande 

iiven kallad avriikningslagen. 

4.2 Kronofogdemyndighetens roll i anäkningsförl'arandct 

Enligt de avr;ikningsbestämmelser som nu finns i olika skatte- och 

avgiftsforfattningar iir det den utbetalande myndigheten. res1 itutionsmyn

digheten. som är ansvarig för avräkningen. Den som iir mis:rnöjd med en 

vcrkstiilld avräkning har alltså i första hand att vända sig till restitutions

myndighcten och kan anföra besvär över dess beslut om i1terbetalning. 

Eftersom de nuvarande avriikningsbestämmelserna i regel medger avräk

ning ocksil mot fordringar som iir överlämnade för indrivning. förutsiitt.::r 

avräkningsförfarandet emellertid oftast att restinnionsmyndigheten kom

municerar med kronofogdemyndigheten. Denna medverkar i förl'arandet 

främst genom att till restitutionsmyndigheten lämna uppgifter om storleken 

av de för indrivning överlämnade mot fordringar som kan bli betalda genom 

avräkning. I den män avräkning görs för betalning av st1dana fordringar 

överförs motsvarande belopp till kronofogdemyndigheten, S·Jm krediterar 

beloppet pii de aktuella motfordringarna. Vid avräkning friln föerbetalning 

av överskjutande pn:liminiir skatt cnligt U BL sker kommunikationen med 

hjälp av ADB. Detsamma giiller vid avräkning från ilterbetalning av mer

värdeskatt. 

Eftersom den i promemorian föreslagna lagen uteslutande avser sfalana 

motfordringar som är överlämnade för indrivning. förutsätkr förslaget en 

omfattande kommunikation mellan restitutionsmyndigheterna och krono

fogdemyndigheterna. Trots att avriikning enligt den föreslagna lagen inte 

är en exekutiv {1tgärd. föresl[1s att avräkningen skall göras av kronofogde

myndighet och att talan mot dess beslut om avräkning skall Li föras genom 

besvär till hovrätt och högsta domstolen. I enlighet därmed föreslås också 

bestämmdser om vilken kronofogdemyndighet som skall vara behörig att 

_besluta om avräkning. Förslaget kan sägas innebära att re~;titutionsmyn

digheten skall ställa restitutionsfordringen till kronofogdemyndighetens 

disposition för avräkningsändamål, medan nuvarande bestämmelser om 

avräkning medför att kronofogdemyndigheten till restitutionsmyndighetcn 

skall anmäla sina avräkningsbara motfordringar. Det förhållandet att kro

nofogdemyndigheten skall besluta om avräkning enligt den nya lagen har 

påverkat promemorieförslagets utformning av bestämmelserna om kon

kurrensen mellan denna Jag och andra avräkningsbestämmetser. 

Förslaget att kronofogdemyndigheterna skall svara för avräkningen en

ligt den nya lagen har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av nästan alla 

remissinstanser. Ett par remissinstanser har motsatt sig au besvär skall 

anföras hos hovrätt och förordat att besvär över utbetalningen skall an

föras hos kammarrätt. För egen del får jag anföra följande. 
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Enligt min mening hör den för avriikningslagcns tilliimpning nödviindiga 

kornrnunikaticincn mellan rcstitutionsrnyndighctcrna och kronofogdemyn

digheterna kunna ordnas p:"1 nt1got siitt som i allt viiscntligt övcrcnsstiim

mcr med vad som praktiseras vid tilbmpningen av de nuvarande avriik

ningsbestiirnmclscrna. Jag vill diirmcd ha sagt att jag inte finner n:lgon 

anledning att i enlighet med vad datainspektionen har förordat inriitta 

n{1got siirskilt ADB-register fiir statens [iterbctalningsverksamhct. Jag iitcr

kommer i det följande (avsnitt 4.5) niirmarc till fn°1gan om kommunika

tionen mellan restitutionsmyndigheten och kronofogdemyndigheten och 

vill hiir endast sl[1 fast att avriikningsforl'arandet förutsiitter samverkan 

mellan dessa hf1da myndigheter och hygger rf1 att var och en av dem m;°1stc 

vidta vissa åtgiirder. Beslutsansvarct för avrtikningen m<°1ste emellertid 

liiggas pt1 endera myndigheten. Som skiil för att liigga detta ansvar p<°1 

kronofogdemyndigheten har i promemorian ;°ihcropats friimst att det iir till 

kronofogdemyndigheten som det allmiinnas ohetalda fordringar av olika 

slag kanaliseras och att rcstitutionsmyndigheten endast hchöver kontakta 

en myndighet. dvs. kronofogdemyndigheten. om avriikningen begriinsas 

till motfordringar som iir överlämnade för indrivning. Om avriikningen 

begriinsas till sådana motfordringar. är det emellertid enligt min mening 

uppenbart att restitutionsmyndigheten inte skulle behöva kontakta n[1gon 

annan myndighet än kronofogdemyndigheten iiven om ansvaret för avräk

ningen lades p<°1 restitutionsmyndigheten. 

Frågan vilken myndighet - restitutionsmyndigheten eller kronofogde

myndigheten - som bör besluta om avriikning kan enligt min mening ses 

från både teoretiska och praktiska synpunkter. 

Enligt mitt tidigare redovisade synsätt angående ett samlingskonto skul

le det i och för sig vara följdriktigt att låta den myndighet. från vilken en 

uthetalning skall göras. överföra restitutionsbeloppet till den myndighet 

hos vilken den skatt- eller avgiftsskyldige står i skuld. Har fordringen 

överlämnats för indrivning skulle sistnämnda myndighet återkalla indriv

ningsuppdraget hos kronofogdemyndigheten i den mån skulden blev betald 

genom överföringen (avräkningen). En sådan ordning skulle klart spegla 

vad det i verkligheten är fråga om. nämligen ett clearingförfarande mellan 

den skatt- eller avgiftsskyldiges konton hos de olika myndigheterna. som 

inte kan föranleda utbetalning i den mån ett konto visar brist. Avräkning 

skulle med andra ord verkstiillas av någon av dessa myndigheter. 

En direkt överföring mellan myndigheterna skulle dock i praktiken krä

va medverkan av kronofogdemyndigheten för att den återbetalande myn

digheten skulle få kännedom om den avräkningsbara motfordringen. Det 

framstår då som mest praktiskt att krediteringen på motfordringen görs hos 

kronofogdemyndigheten. 

Vad som kan synas tala för att besluten om avräkning ändå läggs på 

restitutionsmyndigheterna är bl. a. att ansvaret för avräkningen enligt de 

nuvarande avriikningsbestämmelserna ligger på restitutionsmyndigheterna 
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och att denna ordning inte synes ha medfört några särskilda problem. 

Enligt min mening är det ganska klart att kommunikationen mellan restitu

tionsmyndigheten och kronofogdemyndigheten kommer att gestt1lta sig på 

i huvudsak samma sätt oavsett vilkendera myndigheten som åläggs be

slutsansvaret för avräkningen. I båda fallen kommer dock det primära 

ansvaret för att den föreskrivna avräkningen kommer till stånd att ligga på 

restitutionsmyndigheten. som ju mf1ste låta kronofogdemyndigheten få 
kännedom om förestående utbetalningar. Endast i den mån så sker kan 

kronofogdemyndigheten företa nägon åtgärd och denna blir i realiteten att 

underrätta restitutionsmyndigheten om de för indrivning överlämnade 

fordringar som eventuellt finns mot den i'tterbetalningsberättigade. varefter 

restitutionsmyndigheten överför motsvarande belopp till kronofogdemyn

digheten, som beslutar hur det överförda beloppet skall kredi1eras. Sådan 

kreditering görs redan vid dagens avräkning utan att kronofogdemyndighe

ten för den skull anses besluta om n~1gon avriikning. Jag vill tilHigga att 

möjligheterna att ordna det sii att kronofogdemyndigheten fä:: tillfälle att. 

företrädesvis i enskilt mål. utmiita vad som inte tas i ansprf1k genom 

avräkning torde bli desamma vare sig restitutionsmyndigheten eller krono

fogdemyndigheten får beslutsansvaret för avräkningen. 

Enligt promemorian skall avräkning inte betraktas som en exekutiv 

åtgärd. Denna uppfattning överensstämmer med mitt synsätt att det är 

fråga om en clearing mellan olika skatte- eller avgift skonton och att denna 

- om den skatt- eller avgiftsskyldiges skuld är överlämnad för indrivning 

- endast innebär en begränsning av indrivningsuppdraget i motsvarande 

mån. 

Om frågan om vilken myndighet som bör besluta om avräkning ses från 

mer principiella synpunkter iir det sålunda inte kronofogdemyndigheten 

som kommer i förgrunden. Det står emellertid å andra sidan klart att det är 

kronofogdemyndigheten som känner till vilka avräkningsbara motfordring

ar som överlämnats för indrivning och hur dessa bör krediteras vid en 

avräkning. Läggs den formella beslutanderätten i fråga om avräkning på 

restitutionsmyndigheten synes man därför i praktiken få tvf1 avgöranden. 

Ett som gäller restitutionsmyndighetens beslut att restitutionsbeloppet 

skall innehållas för avräkning och ett som gäller kronofogdemyndighetens 

beslut om vilken eller vilka motfordringar som skall gottskrivas. Vad som 

kanske dock främst talar mot att lägga beslutanderätten på restitutions

myndigheten är, att denna då skulle komma att få besvara förfrågningar 

som hänför sig till de motfordringar för vilka avräkning skett. Restitutions

myndigheten saknar emellertid regelmässigt den kännedom om motford

ringarna som kriivs för att besvara förfrågningarna. Man bör beakta att 

avräkningen enligt den föreslagna lagen inte bara avser avräkning av 

restitutionsmyndighetens utbetalning mot fordran på skatt eller avgift av 

samma eller liknande slag utan även mot ett flertal andra slags fordringar 

som tillkommer det allmänna. Eftersom kännedomen om mot fordringarna 
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finns hos kronofogdemyndigheten. skulle restitutionsmyndi[:!hetcn som re

dan niimnts inte heller kunna meddela n{1got sjiilvstiindigt avriikningshcslut 

utan nödgas lita p<°1 kronofogdemyndigheten~ upp[:!ifter. Med hiinsyn hiirtill 

och den niistan enhiilliga rcmissopinionen har jag stannat för den i prome

morian föreslagna lösningen. I mina följande överviigandcn utg<°ir_iag s[ilun

da frfm att det skall ankomma på kronofogdemyndigheten att hesluta om 

avriikning enligt den nya lagen. 

4.3 A Häkningslagens tillämpningsområde 

4.3.l Allmänt 

En av de viktigaste frf11wrna som mftste regleras i den nya avriikningsla

gen är tillämpningsområdet, dvs. frf1gan vilka fordringar som skall omfat

tas av lagens avräkningsförfarande. Av lagen måste således tydligt framgå 

dels vilka restitutionsfordringar - eller statliga utbetalningar - som skall 

fi't tas i anspråk genom avräkning. dels vilka motfordringar som skall få bli 

betalda genom avräkning. Jag har tidigare (prop. 1982/!0: 84 s. 38) uttalat 

att med skatte- och avgiftssystemens allt större integrering hör följa, att 

avräkning ses som ett förfarande i vilket skatter och avgifter utgör en 

helhet både i den del de skall erliiggas och i den del de skall återbetalas p;} 

grund av att rätt till restitution föreligger. I enlighet därmed horde den nya 

lagen principiellt omfatta å ena sidan alla återbetalningar och andra utbe

talningar av skaller och avgifter samt å andra sidan alla fordringar på 

skatter och avgifter. Det i promemorian föreslagna tillämpningsområdet 

avviker emellertid i två hänseenden från denna princip. För det första 

omfattar tillämpningsområdet visserligen flertalet men dock inte alla utbe

talningar på skatte- och avgiftsområdet. För det andra omfattar tillämp

ningsområdet inte bara statens fordringar på skatter och avgifter utan i 

huvudsak alla det allmännas fÖrdringar som överlämnats för indrivning till 

kronofogdemyndighet och som där handläggs som allmänna mål. Prome

morieförslaget innebär därmed också att olika avgränsningsmetoder an

vänds för de utbetalningar resp. de motfordringar som skall omfattas av 

avräkningsförfarandet. De olika slagen av utbetalningar anges genom en 

uppräkning i lagen eller genom en hänvisning till andra lagrum som inne

h:°tller en särskild uppriikning av vissa skatter och avgifter. Motfordring

arna bestäms däremot genom en hänvisning till de fordringar som avses i 

den i I kap. 6 § andra stycket UB intagna definitionen av allmänt mål. 

Flera remissinstanser har funnit det i promemorian föreslagna tillämp

ningsområdet väl avvägt eller har i allt fall inte haft några erinringar mol 

detsamma. En del remissinstanser har emellertid haft synpunkter på den 

lagtekniska utformningen av tillämpningsområdet. Dessutom har flera re

missinstanser förordat att det i promemorian föreslagna tillämpningsområ

det bör utvidgas eller inskränkas i olika hänseenden. Jag återkommer strax 

till sistnämnda remissinstansers synpunkter och kommer därvid först att 
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behandla de synpunkter som hänför sig till statens utbetalningar (avsnitt 
4.3.2) och diirefter de synpunkter som hänför sig till motfordringarna 
(avsnitt 4.3.3). Dessförinnan vill jag emellertid framhålla följande. 

I promemorian har uttalats att det av lagtekniska skäl vore önskvärt om 
man även på restitutionssidan kunde anknyta till begreppet allmänt mål, så 
att man tick gemensamma ramar för utbetalningarna och motfordringarna. 

Enligt promemorian skulle en sådan anknytning även på restitutionssidan 
emellertid bl. a. medföra problem i tillämpningen. De restituerande myn
digheterna skulle sålunda inte sällan få svårigheter att avgöra om ett 

restitutionsbelopp var att hänföra till allmänt mål. Bl. a. på gnmd av detta 
har de utbetalningar som skall ingå i avräkningsförfarandet i promemorie
förslaget angetts genom en uppräkning av olika slags skatter och avgifter. 
Göta hovrätt och kammarrätten i Sundsvall har emellertid i sina remissytt
randen ifrågasatt om inte de tillämpningsproblem som antyds i promemo
rian kan bemästras så att några svårigheter inte behöver uppstå för de 
restituerande myndigheterna. De båda remissinstanserna förordar att av
räkningsförfarandet även vad gäller utbetalningarna anknyts ti.11 begreppet 
allmänt mål, eftersom detta medför en ur lagteknisk synpunkt enklare 
avfattning av lagen. Kammarrätten åberopar dessutom att den i prome
morieförslaget valda metoden medför att vissa avgifter kommer att omfat
tas av lagen i de fall de utgör en fordran på den enskilde men däremot inte 

för det fall att avgiften skall återbetalas, utan att något sakligt skäl för 
denna skillnad föreligger. Med anledning av dessa synpunkter vill jag 

framhålla följande. 
Även enligt min mening vore det av olika skäl önskvärt med gemensam

ma ramar för de fordringar och motfordringar som skall ingå i lagens 
tillämpningsområde. Enligt vad jag funnit är det emellertid inte lämpligt att 
nu genomföra en sådan ordning. Anledningen till detta är följande. 

Genomförandet av avräkningslagen nödvändiggör förändringar i nuva
rande system och nya systemlösningar såväl i REX-systemet som i ADB
system hos myndigheter som svarar för större antal återbeta~ningar. Med 

hänsyn till de inkörningsproblem som regelmässigt uppkommer när nya 
eller förändrade system skall tas i drift är det enligt vad jag har inhämtat 

från RSV olämpligt att ta mer än ett eller ett par system i drift vid ett och 
samma tillfälle. RSV har också i sitt remissyttrande framhållit att det är 

angeläget att övergången till det nya avräkningsförfarandet inte bestäms 

till en fast tidpunkt utan att denna kan anpassas till resursförhållandena vid 

de olika myndigheterna. 

RSV:s önskemål är således att regeringen i avräkningsla,gen skall be

myndigas att bestämma när lagen skall träda i kraft och att regeringen 

därvid skall ges möjlighet att föreskriva olika tidpunkter för ikraftträdandet 

av skilda delar av lagen, dvs. såvitt gäller utbetalningar på olika skatte- och 

avgiftsområden. Ikraftträdandebestämmclser som innebär att frågan över

lämnas till regeringens avgörande bör emellertid enligt vad riksdagen har 
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uttalat (jfr KU 1976/77: 44 s. 21) inte användas annat än i undantagsfall och 

när det är motiverat av alldeles speciella skäl. Jag har därför stannat för att 

lagen bör träda i kraft vid en i Jagen bestämd tidpunkt och att den således 

då skall bli tillämplig på alla skatter och avgifter som ingår i tillämpnings

området. Med hänsyn till vad jag nyss sagt om svårigheterna att ta flera 

nya system i drift samtidigt måste det förslag till avräkningslag som jag nu 

avser att lägga fram därför omfatta färre utbetalningar än vad som föresla

gits i promemorian. Å andra sidan möter det inte några praktiska hinder att 

i enlighet med promemorieförslaget låta lagen omfatta alla sådana det 

allmännas fordringar som handläggs som allmänna mål. Även om jag anser 

att utgångspunkten för övervägandena om ett utvidgat avräkningsförfa

rande i princip bör vara skatte- och avgiftsområdet. ansluter jag mig i 

huvudsak till promemorians förslag i denna del. Jag anser således att 

avräkningsförfarandet bör omfatta inte bara fordringar på skatter och 

avgifter utan också en del andra fordringar av offentligrättslig karaktär, 
främst böter. Enligt min mening bör motfordringarna emellertid definieras 

på ett annat sätt än det som föreslagits i promemorian. Jag återkommer till 

detta (avsnitt 4.3.3) liksom till frågan om vilka utbetalningar som bör ingå i 

avräkningsförfarandet (avsnitt 4.3.2). Vid mina överväganden av sist

nämnda fråga har jag inte bara beaktat huruvida avräkning från olika slags 

utbetalningar kräver ändrade eller nya systemlösningar. Även när det 

gäller sådana utbetalningar som i och för sig kan tas i anspråk genom 

avräkning utan att ADB behöver komma till användning kan det nämligen 

krävas att nya rutiner utarbetas. I den mån sådana utbetalningar inte kan 

antas ha någon större ekonomisk betydelse har jag ansett att utbetalning

arna nu bör lämnas utanför det föreslagna avräkningsförfarandet. 

Av vad jag nu anfört framgår att jag inte anser det lämpligt att nu föreslå 

gemensamma ramar för de restitutionsfordringar och de motfordringar 

som skall ingå i lagens tillämpningsområde. 

4.3.2 Utbetalningarna 

Enligt promemorieförslaget skall den nya lagen vara tillämplig vid åter

betalning och annan utbetalning av vissa närmare angivna skatter och 

avgifter samt tull och vissa räntor och restavgifter m. m. Beträffande den 

närmare innebörden av förslaget i denna del hänvisas till promemorian 

(s. 86 ff). Som jag redan nämnt har flera remissinstanser funnit förslaget i 
denna del väl avvägt eller i allt fall inte haft några erinringar mot det

samma. 
Några remissinstanser anser däremot att i avräkningsförfarandet bör 

ingå även andra statliga utbetalningar än de i promemorian föreslagna. 

Trafiksäkerhetsverket anser sålunda att skrotningspremier samt vissa av

gifter som verket restituerar bör ingå i förfarandet. Kronofogdemyndighe

ten i Uddevalla. lokala skattemyndigheterna i Avesta och Borlänge samt 
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Föreningen Sveriges kronofogdar anser att utbetalningar av olika slags 

stöd och bidrag till företag borde ingå i avräkningsförfarandet. Kammarrät

ten i Sundsvall ifrågasätter om inte återbäring av studiemeddsavgifter 

borde ingå i förfarandet. Centrala studiestödsnämnden har däremot till
styrkt förslaget om att sådan återbäring inte skall tas i anspråk för avräk

ning. RSV har i sitt remissyttrande uttalat att det i promemorieförslaget 

använda begreppet "skatt'' är vagt och framhåller att det på punktskat

teområdet förekommer en hel del utbetalningar till andra än dem som är 

skattskyldiga enligt vederbörande punktskatteförfattning. RSV ifrågasät

ter om sådana mot skatt svarande utbetalningar skall betraktas ~;om skatt i 

den föreslagna lagens mening. 

För egen del får jag anföra följande. 

Eftersom utgångspunkten för den aktuella lagen är skatte- och avgifts

området, bör utbetalningar av stöd och bidrag inte ingå i tillämpningsområ

det. I enlighet med vad som anförts i promemorian och av centrala studie

stödsnämnden bör inte heller återbäring av studiemedelsavgifter ingå i 
lagens tillämpningsområde. 

Med hänsyn till vad jag i det föregående (avsnitt 4.3. l) anlört om att 

avräkningslagens tillämpningsområde t.v. måste begränsas an ser jag vi

dare att jordbruksnämndens återbetalningar av prisregleringsavgifter och 

av avgifter enligt lagen ( 1984: 409) om avgift på gödselmedel nu bör undan

tas från den föreslagna lagens tillämpningsområde. Detsamma bör gälla i 

fråga om alla utbetalningar från trafiksäkerhetsverket. Detta samman

hänger med att verkets utbetalningar är så talrika att ADB-lösningar krävs 

för att kunna ta med dem i avräkningsförfarandet. Tillämpningsområdet 

bör således varken omfatta de av trafiksäkerhetsverket särskilt nämnda 

utbetalningarna eller sådana utbetalningar av vägtrafikskatt och salu

vagnsskatt. som enligt promemorieförslaget skall ingå i förfarandet. Vidare 

bör återbetalningar avseende kupongskatt. bevillningsavgifter och arvs

och gävoskatt undantas från avräkningslagens tillämpningsområde. Åter

betalning av stämpelskatt enligt lagen om stämpelskatt vid inskrivnings

myndigheter ankommer på inskrivningsmyndigheterna och bör lämpligen 

inte heller ingå i avräkningsförfarandet. Enligt min mening bör också 

eventuella återbetalningar av sådana belopp som anges i 2 § punkt 6 i 

promemorians lagförslag - dvs. sådana belopp som företrädue för juri

disk person betalat enligt 77 a § UBL m. Il. lagrum - kunna lämnas 

utanför avräkningslagens tillämpningsområde. 

I övrigt ansluter jag mig till promemorieförslaget i fråga om vilka utbetal

ningar av skatter och avgifter som skall ingå i avräkningsförfarandet. Detta 

kommer då att omfatta skall enligt UBL. sjömansskall, mervärdeskatt. 

skatt eller avgift enligt olika punktskatteförfattningar. tullar. avgift enligt 

lagen (1968: 361) om avgift vid införsel av vissa bakverk. arbetsgivaravgift 

enligt lagen om socialavgifter och avgift enligt lagen om allmän löneavgift. 
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Utbetalningar som avser dessa skatter och avgifter skall således ingå i 

tillämpningsområdet för den lag som jag föreslår. 

Förslaget om vilka utbetalningar som bör ingå i tilliimpningsområdet har 

grundats på överläggningar med företrädare för RSV och generaltullstyrel

sen. Jag har därvid erfarit att det finns möjligheter att med relativt kort 

varsel utveckla de system och utarbeta de rutiner som behövs för att 

ifrågavarande utbetalningar skall kunna ingå i avräkningsförfarandet. Jag 

återkommer i det följande (avsnitt 4.5) till frågan hur den erforderliga 

kommunikationen mellan restitutionsmyndigheterna och kronofogdemyn

digheterna hör ordnas. 
De utbetalningar som skall ingå i avräkningsförfarandet bör definieras på 

ett annat sätt än det som föreslagits i promemorian. Enligt min mening bör 

man lämpligen kunna ange vilka utbetalningar som skall ingå i avräknings

lagens tillämpningsområde genom att hänvisa till de författningar enligt 

vilka de aktuella utbetalningarna görs. I lagen bör sålunda till. en början 

anges att den är tillämplig i fråga om återbetalningar och andra utbetalning

ar som görs på grund av bestämmelser i UBL. lagen om sjömansskatt och 

ML. Av denna teknik följer att man också bör ta med återbetalningar som 

görs på grund av bestämmelse i AUL (20§). Sådana återbetalningar avser 

niimligen skatt enligt UBL eller ML. För att få med de avsedda utbetal

ningarna av tullar m. m. samt tullverkets utbetalningar av skatter och 

andra införselavgifter bör vidare anges att lagen är tillämplig i fråga om 

utbetalningar som görs på grund av bestämmelser i tullagen. tullförord

ningen och lagen (1973:981) om frihet från införselavgift. För att även 

återbetalningar av arbetsgivaravgifter skall ingå i avräkningsförfarandet 

måste i avräkningslagen dessutom anges att den avser återbetalning på 

grund av bestämmelse i USAL, som träderl kraft den l januari 1985. Åter

betalningar av arbetsgivaravgifter kommer emellertid under flera år fram

över även att göras enligt A VGL och därför måste i avräkningslagen också 

anges att den avser utbetalningar på grund av bestämmelse i AVGL. 

Däremot krävs inte någon särskild bestämmelse angående återbetalningar 

av allmän löneavgift. Sådana återbetalningar görs nämligen på grund av 
bestämmelse i UBL och A VGL eller USAL. 

Som nyss sagts bör lagen vara tillämplig på återbetalningar som görs på 

grund av bestämmelser i ML. I 76a §denna lag finns emellertid en speciell 

bestämmelse enligt vilken regeringen eller myndighet som regeringen be

stämmer kan medge återbetalning av mervärdeskatt till utländska diploma

ter m. n. Enligt min mening hör dessa återbetalningar liimnas utanför 

avräkningslagens tillämpningsområde. Ett särskilt undantag bör alltså gö

ras för utbetalningar enligt 76 a § ML. 

Vad gäller återbetalningarna på punktskatteomrf1det kommer dessa i 
huvudsak att ingå i avräkningslagens tillämpningsområde om man i denna 

anger att lagen avser återbetalningar eller andra utbetalningar pf1 gi:und av 

bestämmelse i LPP. Eftersom statensjordbruksniimnds i'tterbetalningar av 
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prisregleringsavgifter m. m. enligt vad jag förut sagt nu skall lämnas utan

för avräkningsförfarandet. bör avräkningslagens hänvisning till LPP dock 

begränsas till Utbetalningar som görs av RSV. rnirmed kommer ocksf1 

statens utsädeskontrolls eventuella återbetalningar av växtförädlingsav

gifter enligt LPP och utsädeslagen ( 1976: 298) att falla utanför avräknings

lagens tillämpningsområde. Detta överensstämmer med promemorieför

slaget och är enligt min mening lämpligt. 

Om man i enlighet med vad jag nyss sagt i avräkningslagen anger att den 

skall tillämpas vid återbetalning eller annan utbetalning som skall göras av 

RSV på grund av bestämmelse i LPP. kommer ytterligare ett antal utbetal

ningar enligt olika punktskatteförfattningar att falla utanför avräkningsla

gens tillämpningsområde. Detta beror på att en del utbetalningar på 

punktskatteområdet endast är reglerade i de särskilda punktskatteförfatt
ningarna och inte är av sådan art att de faller in under LPP:s utbetalnings

regler (jfr 5 kap. 6 § LPP). Detta gäller i fråga om flertalet av de utbetal

ningar till icke skattskyldiga personer som RSV i sitt remissyttrande anfört 

som exempel på utbetalningar som inte är klart reglerade i promemorie

förslaget, nämligen återbetalning av reklamskatt till postorderföretag för 
postorderkatalog enligt 14 § lagen (1972: 266) om skatt på annonser och 

reklam. kompensation enligt 13 § lagen (1982: 691) om skatt på vissa kas
settband, återbetalning av dryckesförpackningsavgift enligt 11 § lagen 

(1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpackningar [numera 9 § lagen 

(1984: 355) om skatt på vissa dryckesförpackningar]. kompensation enligt 

7 § lagen (1941: 251) om särskild varuskatt samt utbetalning enligt 13 § 

lagen (1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon. Som ett ytterligare 

exempel på en utbetalning som inte är klart reglerad i promemorieförslaget 

har RSV nämnt s. k. bensinbidrag enligt lagen (1960: 603) om bidrag till 

vissa handikappade ägare av motorfordon. I fråga om denna lag är LPP 

emellertid inte alls tillämplig. 

I fråga om vissa andra utbetalningar på punktskatteområdet är det mera 

tveksamt huruvida de faller in under utbetalningsbestämmelserna i 5 kap. 

6§ LPP. Det gäller dels återbetalning enligt 3§ lagen (1928: 37&) om skatt 

på lotterivinster (senaste lydelse 1984: 152). dels återbetalning enligt 6 a § 

tredje stycket lagen om särskild varuskatt (senaste lydelse 1984: 153), dels 

vissa återbetalningar enligt 24 § första stycket resp. 25 § lagen om skatt på 

annonser och reklam (senaste lydelse av 24 § 1984: 156). 

Jag anser att utbetalningar av försäljningsskatt till invalidiserade enligt 

lagen om försäljningsskatt på motorfordon och av bensinbidrag enligt lagen 

om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon bör Himnas utan

för avräkningslagens tillämpningsområde. 

Beträffande de andra av mig nämnda utbetalningsfallen. där LPP inte 

kan sägas vara tillämplig eller där det är tveksamt om så är fallet, finns det 

enligt min mening inte skäl att avstå från avräkning. Även dessa utbetal

ningar bör alltså ingå i det nya avräkningsförfarandet och lagtekniskt bör 



Prop. 1984/85: 108 45 

detta lösas sfi att avräkningcn får omfatta inte bara utbetalningar pä grund 

av bestämmdsc i LPP utan också utbetalningar som görs på grund av 

bestämmelse i de punktskatteförfattningar som anges i I kap. I § första 

stycket LPP. Ett särskilt undantag får då göras för utbetalningar enligt 13 § 

lagen om försäljningsskatt på motorfordon. Av praktiska skäl bör även 

utbctalningar p[i grund av bestämmelse i lagen ( 1974: 992) om nedsättning 

av allmän energiskatt ingå i avräkningsförfarandet. Som jag förut nämnt 

bör avräkningslagens tillämplighet på punktskatteområdet begränsas till 

utbetalningar som görs av RSV. 

Beträffande punktskatteområdet vill jag tillägga att jag inte finner skäl 

att i avräkningslagen också hänvisa till LFK. Denna lag upphörde att gälla 

då LPP trädde i kraft dcn I juli 1984 men den upphävda lagen skall dock 

fortfarande giilla i fråga om skatt enligt lagen om tillfällig vinstskatt. Mitt 

förslag innebär att utbetalningar som grundar sig på föreskrifter i sist

nämnda lag inte kommer att ingå i avräkningsförfarandet. 

Jag vill avslutningsvis nämna att jag inte finner anledning att mitt 

lagförslag ta upp någon motsvarighet till de bestämmelser om upphävda 

författningar och om räntor m. m. som finns i promemorians lagförslag (2 § 

första stycket punkterna 2 och 5 samt andra stycket). Enligt mitt förslag 

kommer räntor m. m. att ingå i avräkningsförfarandet i den mån de lagar, 

till vilka hänvisning görs i avräkningslagen, innehåller bestämmelser om 

utbetalning av räntor m. m. 

De av mig nu förordade bestämmelserna om vilka utbetalningar som 

skall ingå i det nya avräkningsförfarandet har i mitt lagförslag tagits in i I§. 

4 .3 .3 Motfordringarna 

De motfordringar som enligt promemorieförslaget skall avräknas mot 

statens restitutioner av skatter och avgifter är sådana det allmännas ford

ringar som vid indrivning skall handläggas som allmänna mål. Innebörden 

av begreppet allmänt mål har utförligt behandlats i promemorian (s. 54 ff). 

Remissinstanserna är i allmänhet positiva till förslaget om vilka matford

ringar som bör omfattas. Det finns dock exempel både på remissinstanser 

som anser att tillämpningsområdet blir för vidsträckt och på sådana som 

anser att det blir för begränsat. 

Jag ansluter mig som jag tidigare har nämnt i huvudsak till promemor

ians förslag om vilka matfordringar som bör ingå i den nya lagens tillämp

ningsområde. Jag anser således att inte bara fordringar på skatter och 

avgifter utan även vissa andra offentligrättsliga fordringar bör ingå i till

lämpningsområdet. Eftersom fordringar på böter o. d. för närvarande får 

avräknas mot skatterestitutioner enligt UBL, anser jag att det är befogat 

att sådana fordringar ingår i den nu föreslagna lagens tillämpningsområde. 

Med den i promemorian föreslagna hänvisningen till definitionen av be

greppet allmänt mål i U B kommer emellertid även en del andra offentlig-
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rättsliga motfordringar - bl. a. diverse domstolskostnader - att ingå i den 

nya lagens tillämpningsområde. 

Den i promemorian föreslagna anknytningen till UB:s definition av 

begreppet allmänt mål har den fördelen att den på ett kortfattat sätt anger 

de avräkningsbara motfordringarna. Det kan emellertid ifrågastittas om det 

är lämpligt att låta frågan om avräkningslagens tillämpning~;område bli 

beroende av frågan huruvida en fordran som är föremål för indrivning skall 

handläggas som allmänt mål hos kronofogdemyndigheten. Därvid bör bl. a. 

beaktas att det i I kap. 6 § andra stycket UB använda uttrycket "annan 

liknande fordran som tillkommer staten eller kommun" är något vagt (jfr 
prop. 1980/81: 8 s.1065) samt att omfattningen av begreppet allmänt mål är 

föremål för utredning av skatteindrivningsutredningen och tämligen snart 

kan komma att ändras. I detta sammanhang bör också beaktas vad några 

remissinstanscr anfört om att det vid eventuella framtida utvidgningar av 
begreppet allmänt mål särskilt måste övervägas om sådana utvidgningar 

skall få återverkan på den föreslagna lagens tillämpningsområde. 

Med hänsyn till vad jag nu sagt bör de avräkningsbara motfordringarna 

lämpligen definieras på något annat sätt än genom en hänvisning till det i 
UB använda begreppet allmänt mål. Enligt min mening bör tillämpnings

området kunna anges i enlighet med vad som föreskrivs i fråga om tillämp

ligheten av lagen ( 1982: 188) om preskription av skattefordringar m. m. 

(LPS). I denna lags I § föreskrivs att den gäller fordringar som tillkommer 

det allmänna och som drivs in enligt bestämmelserna i UBL eller tullagen. 

Den föreslagna avräkningslagen bör dock också omfatta det allmännas 

fordringar som drivs in enligt bestämmelserna i bötesverkställighetslagen. 

Jag förordar att de avräkningsbara motfordringarna definieras på detta 

sätt. 

Med de nu gällande bestämmeberna om vad som avses med allmänt mål 

innebär den av mig förordade definitionen endast ringa avvikelser från vad 

som skulle komma att gälla på grund av den i promemorian föreslagna 

regleringen. Vad som med mitt förslag faller utanför tillämpningsområdet 

är en del fordringar som handläggs som allmänna mål men som inte drivs in 

enligt nyssnämnda bestämmelser. Det rör sig främst om fordringar på en 

del don:istolskostnader som anges i punkterna 2-3 i I kap. 2 ~· utsöknings

förordningen (1981: 981). 

Av vad jag nu anfört följer att jag inte biträder de av ett par kronofogde

myndigheter framförda förslagen om att i tillämpningsområdet också bör 

ingå en del fordringar som nu inte handläggs som allmänna mål. Jag vill 

förutskicka att jag senare (avsnitt 6.1) kommer att närmare ange de olika 

motfordringar som omfattas av tillämpningsområdet. 

Enligt promemorieförslaget skall endast sådana motfordringar som är 

överliimnade för indrivning vara avräkningsbara. Som framgiitt av vad jag 

förut har sagt är denna begränsning en följd av praktiska överväganden, 

enligt vilka restitutionsmyndigheterna bör kunna verkställa sina utbetal-
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ningar utan att behöva kommunicera med mer än en myndighet, nämligen 

kronofogdemyndigheten. och denna myndighet skall i sin tur inte behöva 

gå utanför sina egna register för att undersöka om det finns några avräk

ningsbara motfordringar. Så gott som samtliga remissinstanser har lämnat 

promemorieförslaget i denna del utan erinran. Skatteindrivningsutredning

en anser emellertid att uttrycket "som är överlämnad för indrivning" är 

alltför svävande när det gäller att ange den tidsmässiga avgränsningen av 

lagens tillämpningsområde. Enligt utredningen finns det anledning att i 

stället knyta an till bestämmelsen i 2 kap. 30§ UB om när ansökan skall 

anses gjord i allmänt mål. Enligt utredningen bör det sålunda föreskrivas 

att lagen är tillämplig beträffande fordran som är införd i systemet för 

automatisk databehandling inom exekutionsväsendet (utsökningsregist

ret). Med fordran som iir införd i uhökningsregistret avses enligt utred

ningen givetvis bara fordran beträffande vilken indrivningsuppdraget kvar

sthr och således inte fall där uppdraget har återkallats. Enligt utredningen 

bevaras uppgifter om fordringen i utsökningsregistret under någon tid efter 

det återkallelse har skell. Utredningen anser emellertid att dess förslag till 

formulering inte bör kunna orsaka något missförstånd. RSV och Förening

en Sveriges kronofogdar förordar också att det i lagen anges att det skall 

vara fr{iga om fordringar som har förts in i REX-systemet. 

Med anledning av vad nyssnämnda remissinstanser anfört föreslår jag 

att förutsiittningen för avräkning i stället skall vara att det allmännas 

fordran är för indrivning registrerad i kronofogdemyndigheternas ADB-re

gister. 

De bestämmelser som jag nu har redovisat finns i:!§ i mitt lagförslag. 

4A A\'räkningens innebörd m. m. 

Enligt promemorieförslaget (3 § första stycket) skall kronofogdemyn

digheten, efter underrättelse fr{in den myndighet som skall göra en utbe

talning, avräkna så mycket som behövs för betalning av det allmännas 

fordran och endast vad som därefter i1terstår får betalas ut. Trots att denna 

avriikningsregel utformats på ett annat sätt än UBL:s avräkningsbestiim

melser avses den enligt promemorian (s. 50) ha samma innebörd som 

dessa. Avräkningsinstitutet innebär således att den skattskyldiges rätt att 

få ut en restitutionsfordran begränsas till vad som återstår sedan föreskri

ven avriikning ägt rum. Eftersom tredje man inte kan förvärva en bättre 

rätt till restitutionsfordringen än vad den skattskyldige har, kan avräkning

en sägas ha företräde framför utmätning. Vad som ingår i en restitutions

fordran som utmäts är alltså bara vad som återstår sedan föreskriven 

avräkning ägt rum. Enligt promemorian (s. 30) skall avräkning enligt UBL 

göras även om den restitutionsberättigade försatts i konkurs och en kon

kursgäldenärs restitutionsfordran skall således tillgodoföras konkursboet 

endast i den mån det finns något överskott efter avräkning. 
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Föreningen Sveriges kronofogdar konstaterar i sitt remissyttrande att 

bestämmelsen i förslagets 3 § innebär att kronofogdemyndighden får en 

ovillkorlig skyldighet att avräkna så snart som skatte- eller avgiftsrestitu

tioner uppkommer. Föreningen nämner vidare att det ofta inträffar t. ex. 

att restförda, sysselsättningsintensiva företag med betydande skatteskul

der förhandlar med kronofogdemyndigheten om en avbetalningsplan. En

ligt föreningen bör det finnas en handlingsfrihet i dessa fall och detta bör 

markeras genom att ordet "skall" i paragrafens inledning byts ut mot 

"får". De riktlinjer för kronofogdemyndigheten som härvid bör gälla bör 

enligt föreningens mening lämpligen kunna utformas av RSV. Liknande 

synpunkter har framförts av bl. a. RSV. 

I denna fråga får jag för egen del anföra följande. 

Jag delar den i promemorian framförda uppfattningen om avräkningens 

innebörd. Eftersom avräkningen alltså grundas på att den skatt- eller 

avgiftsskyldiges rätt till en restitutionsfordran är begränsad, måste krono
fogdemyndigheterna - och restitutionsrnyndigheterna - enF1gt min me

ning i princip vara skyldiga att se till att den i lagen föreskrivna avräkning

en kommer till stånd. Jag vill därför inte frångå promemorian~; förslag om 

att kronofogdemyndigheten skall avräkna. Jag vill vidare framhålla att 

kronofogdemyndigheterna enligt nuvarande bestämmelser inte har någon 

möjlighet att påverka frågan huruvida avräkning skall göras vicl restitution. 

Remissinstansernas synpunkter bör emellertid kunna beaktas på så sätt att 

det i avräkningslagen tas in en särskild bestämmelse om att kronofogde

myndigheten får underlåta att göra avräkning om särskilda skäl föreligger. 

Jag förordar att bestämmelser i enlighet med vad jag nu sagt tas in i lagen. 

I anslutning till detta vill jag ta upp den i promemorieförslagets 5 § 

föreslagna bestämmelsen enligt vilken utbetalning får göras utan avräkning 

mot sådana det allmännas fordringar för vilka betalningsanstånd har bevil

jats, om anståndet beviljats med anledning av besvär eller i avvaktan på 

rättelse. Förslaget innebär motsättningsvis att avräkning skall göras utan 

hinder av anstånd som beviljats av andra skäl. Av promemorian (s. 75 ffJ 
framgår att bestämmelsen bygger på bestämmelserna i 51 § U BL, vilka 

innebär att anstånd med betalning av skatt inte utgör hinder mot att skatten 

blir betald genom avräkning. Att avräkning enligt förslaget likväl skall få 
underlåtas i de angivna fallen beror på att förslaget anpassats till den praxis 

(se anvisningarna i RSV Du 1975: 8) som råder vid tillämpningen av UBL 

och som innebär att avräkning inte görs mot skatt för vilken anstånd med 

betalningen har medgetts på grund av att taxeringsbesvär m. m. har an

förts. En liknande anpassning till denna praxis har gjorts i den av riksdagen 

nyligen antagna LPP (se prop. 1983/84: 71 s. !02). 

Den i promemorian föreslagna regleringen av anståndsfa!len har bara 

kommenterats av ett fåtal remissinstanser och dessa har delade meningar 

om förslaget. För egen del kan jag ansluia mig till promemorians förslag. 

Det bör dock uttryckligen framgå att regeringen eller den myndighet som 
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regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter angiiende tilliimr

ningen. I det följande (avsnilt 4.5.1 I återkommer jag till ytterligare elt fall 

då avräkning bör få underlf1tas. 

I anslutning till vad jag nu sagt vill jag framhålla att jag delar den i 

promemorian (s. 77 I) uttalade uppfattningen att avräkning skall göras även 

mot sådana fordringar för vilka kronofogdemyndighet beviljat uppskov 

och att detta inte påkallar några särskilda bestämmelser i den nya lagen. 

Jag vill emellertid erinra om att avräkning i vissa uppskovsfall kan underlå

tas i enlighet med den av mig nyss föreslagna regeln om att avräkning får 

underlåtas om särskilda skäl föreligger. 

Några remissinstanser har anfört att promemorian inte behandlar frl1gan 

i vad mån det som återstår av en restitutionsfordran efter avriikning får 

utmätas. Skatteindrivningsutredningen förutsätter liksom RSV all det be

lopp som återstår efter avräkning får utmätas, om det inte finns nt1got 

särskilt förbud mot utmätning av restitutionsfordringen. För egen del får 

jag anföra följande. 

En gäldenärs restitutionsfordran kan givetvis liksom andra tillgångar bli 

föremål för utmätning, om det inte finns något särskilt förbud mot utmät

ning av fordringen. Som jag förut nämnt innebär bestämmelserna om 

avräkning att den restitutionsberättigades rätt till fordringen är begränsad 

till vad som återstår efter föreskriven avräkning och hans borgeniirer kan 

givetvis inte genom utmätning åtkomma mer än vad han själv har rätt till av 

restitutionsfordringen. Med anledning av vad någon remissinstirns anfört 

vill jag dessutom framhålla att denna begränsning också medför att borge

närerna inte heller genom konkurs kan få ut mer av fordringen än som 

återstår efter avräkning. 

Några remissinstanser har påpekat att promemorieförslaget inte innehål

ler några bestämmelser om i vilken ordning kronofogdemyndigheten skall 

göra en avräkning när det allmänna har flera fordringar och dessa samman

lagt är större än restitutionsfordringen. Det framhålls att denna fråga inte 

heller är lagreglerad beträffande avräkningsförfarandet enligt nu gällande 

bestämmelser. Till ledning för kronofogdemyndigheterna finns emellertid 

vissa av RSV utarbetade rutiner. Några yrkanden om en lagreglering har 

inte framförts. För egen del får jag anföra följande. 

Det av mig nu föreslagna avräkningsförfarandet kommer att till mycket 

stor del ske genom samkörning av olika register. Det är då naturligtvis 

mest effektivt att avräkning så långt som möjligt följer en ordning som är 

inprogrammerad. Detta innebär dock inte att kronofogdemyndigheten blir 

förhindrad att själv hesluta hur avräkning skall göras. Så kan tvärtom 

ibland bli nödvändigt, t. ex. om det visar sig att en gjord avräkning kommit 

att avse en fordran som helt eller delvis blivit betald inom föreskriven tid. I 

sådant fall skall avräkning i stället göras för betalning av annan avräknings

bar skuld som den skatt- eller avgiftsskyldige kan ha. Avräkning bör enligt 

min mening också i fortsättningen kunna ske enligt de principer som ligger 

4 Riksdai:en 1984185. I saml. Nr /08 
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1ill grund fi.lr de av RSV u1arhe1adc nuinerna. fag har diirför inlc ansell mig 

behöva föreslii niignn lagreglering i denna friiga. 

4.5 Kommunikationen mellan restitutionsmyndigheten och 

kronofogdemyndigheten 

./.5./ All111ii111 

Enligt promemorian (s. 49) miiste avriikningsförfarandet i praktiken 

bygga på en skyldighet för de restituerande myndigheterna att underriitta 

kronofogdemyndigheten om förestiiende utbetalningar sii all denna för 

möjlighet att i förekommande fall besluta om avriikning. Vidare u11alas i 

promeml)rian att förfarande! hör vara sä lättilliimpat som möjlig! för de 

olika myndigheterna och liiggas upp sil att avriikning inle framtvingas niir 

fördelen med avräkningen inre s1iir i rimlig propor1ion till kostnaderna för 

förfarande!, niigol som kan bli fallel när det <ir friiga om mindri: belopp och 

förfarandet inle är au1omatisera1. Enligt vad som siigs i promemorian bör 

fön:skrifter om i vilken ordning och omfattning som kronofogdemyndighe

terna skall underrättas dii1i'ör meddelas av regeringen eller den myndighet 

som n:geringen bestämmer. En bestiimmdse om detta har tagils in i 4 § i 

promemorians lagförslag. All förfarandet förutsätter medverbn av restilu

tionsmyndight:terna markeras ocks{1 genom att det i den egentliga avriik

ningsbestämmdsen (3 § första stycket) föreskrivs att kronofogdemyndig

heten skall avräkna, efter underrättelse från den myndighel som skall göra 

utbetalningen. 

All avräkningsförfarandet för att bli rationellt och lönsamt i stor ut

sträckning torde komma att bedrivas med hjälp av ADB behöver enligt 

promemorian (s. 7::!) inte medföra att ADB-användningen ri~gleras i den 

nya lagen utan behövliga bestämmelser hiirom kan tas in i en förordning. 

De närmare överväganden om ADB-användning som krävs bör enligt 

promemorian göras i ett senare skede. t. ex.· i samband med den fortsatta 

beredningen av skatteindrivningsutredningens betänkande (Ds Fi 1983: 4) 

Utsökningsregisterlag. 

Remissinstanserna har inte haft några direkta invändninga1; mot prome

morieförslaget i denna del. Som framgår av vad jag förut sag1 (avsnitt 4.1) 

har 11era remissinstanser dock framhållit vikten av att utbetalningarna sker 

med skyndsamhet och att kommunikationen med kronofogdemyndigheten 

inte får fördröja utbetalningarna till dem som inte har några skulder. Några 

remissinstanser anser att mindre utbetalningar bör kunna göras utan kom

munikation med kronofogdemyndigheten och att det således bör finnas en 

bt:loppsgräns. 

För egen del får jag anföra följande. 

Jag instämmer i synpunkten att avräkning inte bör göras när fördelen 

med avräkningen inte står i rimlig proportion till kostnaderna för förfaran

det. Utbetalning av mindre belopp bör således i vissa fall kunna göras utan 
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föregående kommunikation med kronofogdemyndigheten. Det är emeller

tid inte möjligt all i lagen ange en viss beloppsgräns. Kostnaderna för 

förfarandet blir nämligen beroende av hur den erforderliga kommunika

tionen mellan restitutionsmyndighetcn och kronofogdemyndigheten kan 

ordnas. När avräkningen genomförs helt maskinellt med ADB kan det löna 

sig all ta med även mycket små belopp i avräkningsförfarandet. Enligt min 

mening bör avräkningsförfarandet emellertid inte begränsas till sådana fall 

då avräkningen kan genomföras med ADB. Jag återkommer strax till 

frågan hur den erforderliga kommunikationen mellan restitutionsmyndig

heten och kronofogdemyndigheten bör ordnas när det gäller de olika 

utbetalningar som enligt vad jag förut sagt bör ingå i avräkningsförfaran

det. I de fall då avräkningen inte kan genomföras med ADB är det svårt att 

nu beräkna kostnaderna för förfarandet och kostnaderna kan dessutom 

variera när det gäller utbetalningar av olika slag, beroende på hur förfaran

det i varje särskilt fall kan ordnas. I överensstämmelse med vad som 
föreslagits i promemorian anser jag därför att regeringen, eller den myndig

het som regeringen bestämmer, bör kunna föreskriva i vad mån utbetalning 

skall få göras utan underrättelse till kronofogdemyndigheten. I lagen bör 

enligt min mening anges att avräkning får underlåtas om kostnaderna för 

avräkningsförfarandet kan antas bli större än vad som är förenligt med det 

allmännas ekonomiska intressen. En sådan bestämmelse behöver enligt 

min mening kompletteras med verkställighetsföreskrifler som närmare 

anger förutsättningarna för bestämmelsens tillämpning. För att markera 

detta anser jag det lämpligt att det i lagen också anges att närmare före

skrifter meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer. Jag anser att den av mig förut föreslagna bestämmelsen, enligt vilken 

avräkning får underlåtas i vissa anståndsfall, bör samordnas med den nu 

föreslagna undantagsbestämmelsen. Bestämmelserna om i vilka fall avräk

ning får underlåtas har tagits in i 3 § i mitt lagförslag. 

A vräkningslagens bestämmelser riktar sig givetvis inte bara till krono

fogdemyndigheterna, som skall besluta om avräkning, utan även till de 

utbetalande myndigheterna, som inte får betala ut mer än vad som återstår 

efter föreskriven avräkning. Detta kommer i mitt lagförslag till uttryck 

genom att det i 2 §andra meningen anges, att endast vad som överstiger det 

allmännas fordran får betalas ut. Lagen för'utsätter således att myndighe

ten innan den gör en utbetalning antingen på något sätt undersöker huruvi

da betalningsmottagaren är restförd hos kronofogdemyndigheten eller på 

något sätt underrättar kronofogdemyndigheten om den förestående utbe

talningen. Enligt min mening behöver lagen inte innehålla några bestäm

melser om detta. Det bör vara tillräckligt att regeringen eller den myndig

het regeringen bestämmer genom verkställighetsföreskrifter förordnar om 

hur kommunikationen mellan myndigheterna skall ordnas. Härav följer 

också att jag delar uppfattningen att användningen av ADB inte bör regle

ras i lagen. 
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Ävcn om kommunikationen mcllan myndighctcrna s;lkdcs inte bor rcg

lc.:ra~ i lagen k<lll det vara li1mplig1 all i dclla sammanhang lämna cn 

övcrsiktlig rcdovisning för de förutsiillningar som cnligt min bcdömning 

bör ff1 bc1ydclsc fl>r wrkstiillighctsföreskriflernas utformnin 1~. Av vad jag 

flmll sagt framgiir att jag anscr atc skilda fi.irfaranden kan komma all 

anviindas i thiga om olika slags utbctalningar. Jag kommcr därför i dct 

följande all var för sig bchandla de olika u1betalningar som skall ingå i 

avriikningsfö1i"arandct. Vad jag dilrvid anför grundas bl. a. pa synpunkter 

m:h uppgifter som undcr Jagstiftningsiirendets bercdning framförts av RSV 

och gcncraltullstyrdscn. Innan jag giir in p[1 denna redogörclsc vill jag 

dock först niimna följande. 

Sedan viircn 1984 är samtliga kronofogdemyndighcter an~;lutna till cxc

kutionsväscndets system för automatisk databchandling (REX-systemel). 

I cl! bctiinkande (Os Fi 198J: 4) har skalleindrivningsutredningen lagt fram 

förslag till cn utsökningsrcgisterlag, som innehällcr bestiimm::lser om delta 

personregister. Enligt förslaget skall registret benämnas uts:ikningsregist

ret. Betiinkandd har rcmissbehandlats och det iir min avsikt att bgga fram 

förslag till förfallningsreglering av utsökningsregistret sil all denna kan 

träda i kraft senast när avräkningsbgen skall 1ri1da i kraft. 

I förslaget till utsökningsn:gistcrlag behandlas hl. a. friif:or som gäller 

avriikningsförfarandct. Utsökningsregis1n:1, som förs med hjiilp av ADB. 

kommer bl. a. all innehålla uppgift om de skatte- och avgihslordringar som 

överlämnats till kronofogdcmyndigheterna för indrivning. R1:gistre1 är mcd 

andra ord väl lämpat som ell hjälpmedel i avräkningsforfarandet. antingen 

på så sätt att en restituerande myndighets databand mcd uppgifter om 

förestående utbetalningar samkörs med utsökningsregistn:t eller på det 

sättet att en restituerande myndighet genom terminal:itkomst till utsök

ningsregistret före utbetalningen kan kontrollcra om nägon avriikningsbar 

motfordran finns eller inte. Mitt förslag till forfattningsreglering av utsök

ningsregistret kommer därför att innehålla en bestämmelse om att utsök

ningsregistret får användas i avräkningsförfarandet. Jag utgiir sålunda från 

att de myndigheter som har ADB-registrering och iir inkopplade i terminal

system skall kunna tillämpa avräkningsbestämmelserna me·d dessa hjiilp

medel. Som framgår av min följande redogörelse tär avräkningen i andra 

fall grundas på manuella åtgärder. 

4.5.2 Utbetalningar enligt UBL 

När det gäller dessa utbetalningar bör man skilja mellan återbetalning av 

överskjutande preliminär skatt och andra utbctalningar. Numera iir alla 

kronofogdemyndigheter anslutna till REX-systemet och avräkning enligt 

den nya Jagen från återbetalning av överskjutande preliminär skatt bör 

kunna göras genom samkörning av skattemyndigheternas och kronofogde

myndigheternas register på i princip samma sätt som hittills tillämpats i 
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fr<°tga om kronofogdemyndigheter anslutna till REX-systemet. Skillnaden 

blir främst att ytterligare fordringar skall avriiknas fr<°rn restitutionen. Niir 

det gäller andra utbetalningar enligt UBL siinder liinsstyrelsen. eller i vissa 

fall den lokala skattemyndigheten. nu underriittelse om utbetalningen till 

kronofogdemyndigheten. som undersöker om det finns skuld som skall 

avriiknas. Kronofogdemyndigheten skall meddela resultatet av undersök

ningen till utbetalningsmyndigheten. dvs. liinsstyrelsen. Handliiggningsti

den i detta förfarande kan beriiknas till fem dagar. En S<
0

1dan ordning skulle 

i och för sig kunna tillämpas ocks<°1 i det nya avriikningssystemet. Jag anser 

emellertid att det bör vara möjligt att ändra förfarandet s{1 att utbetalning

arna till dem som inte har niigra skulder inte alls fördröjs. Detta kan ske 

genom att liinsstyrelsen via terminal till utsökningsregistret undersöker om 

den till vilken uthetalningen skall ske har n[igra skulder för vilka avriikning 

skall göras. Endast om så iir fallet hehilver skriftlig underriittelse om 

utbetalningen siindas till vederbörande kronofogdemyndighet. I övriga fall 

kan uthetalning ske omgf1ende. 

4.5.3 Uthetalningar enligt A UL 

Vid utbetalningar enligt AUL bör man enligt min mening också kunna 

tillämpa den av mig nyss förordade metoden med terminalkontroll. så att 

skriftlig underriittelse om utbetalningen endast behöver siindas i fall då 

avräkning är aktuell. 

4.5 .4 Utheta/11i111:ar e11li1:t la1:e11 0111 sjiimansskatt 

Enligt 6 ~ lagen om sjömansskatt behandlas ärenden angående sjömans

skatt av RSV. nämligen av verkets sjömansskattekontor och av en nämnd 

inom verket. sjömansskattenämnden. Utbetalningarna verkställs dock av 

länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän. Vid restitution av sjömansskatt 

överstigande ett belopp om I 000 kr. skall avräkning göras med tillämpning 

av bestämmelserna i 68 ~ 3 och 4 mom. UBL. I sådana fall sänds därför 

underrättelse till kronofogdemyndigheten. Även i dessa fall anser jag att 

man bör kunna tillämpa metoden med terminalkontroll. I ett senare skede 

kan det bli aktuellt att genomföra avräkningen genom samkörning av 

sjömansskatteregistret och utsökningsregistret. 

4.5.5 UthetalninS?ar enliRt LPP 

Nu tillämpas den ordningen vid restitution av punktskatter att RSV 

sänder underrättelse till kronofogdemyndigheten om restitutioner avseen

de 300 kr. eller mer. Om RSV inte mottagit besked inom fem dagar 

utbetalas beloppet till den skattskyldige. Även när det gäller utbetalningar 

enligt LPP anser jag att det vid avräkningslagens införande bör vara möjligt 

att tillämpa metoden med terminalkontroll. 
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4.5.6 Uthcta/11in1-:ar c11li1-:t ML 

Numera är alla kronofogdemyndigheter anslutna till REX- systemet och 

avräkning enligt 49 ~ ML från återbetalning av mervärdeskatt görs f. n. 

maskinellt genom samkörning av centrala skatteregistret och REX-regist

ret enligt en metod som medför att återbetalningar. som inte kan bli 

föremf1I för avräkning. inte fördröjs (jfr avsnitt 4.1 ). När avräkningslagcn 

kan träda i kraft hör sftledes den hittills använda metoden kunna användas 

också vid avriikning enligt den nya lagen. 

4.5.7 Uthetalningar enli1-:t A VGL 

Enligt A VGL svarar RFV för den nuvarande avräkningen vid återbetal

ning av arbetsgivaravgifter. RFV har registeransvaret för det s. k. arbetsgi

varregistret, vilket anviinds för debitering och uppbörd av arbetsgivarav

gifter. Med uppbörd avses även fiterbetalning och avräkning 1!nligt A VGL. 

RSV har ansvaret för utveckling och underhåll av registret men databear

betningarna utförs på länsstyrelsernas dataenheter med IEnsstyrelsen i 

Uppsala liin som registerförare. Avräkning enligt AVGL har hittills. såvitt 

gäller avräkning mot fordringar hos kronofogdemyndigheter som varit 

anslutna till REX-registret. genomförts vid under firet återkommande sam

körningar mellan detta register och arbetsgivarregistret. Alla kronofogde

myndigheter är numera anslutna till REX-systemet och avräkning enligt 

den nya lagen bör därför kunna ske genom samkörning i huvudsak på det 

sätt som nu tillämpas. 

4.5.8 Uthetalningar cnli1-:t den nya lagen om 11ppbiird m· .wciahi1·giftcr 

från arhctsgivare (USAL) 

Lagen, som träder i kraft den I januari 1985. innebär bl. a. att uppbörden 

av arbetsgivaravgifter samordnas med upphörden av källskatt och att 

arbetsgivaravgifterna kommer att registreras i det centrala skatteregistret. 

Med hänsyn härtill torde det i och för sig finnas möjligh~·ter att ordna 

avräkningsförfarandet genom samkörning ungefär pf1 det sätt som jag 

beskrivit när det gäller avräkning från återbetalning av mervärdeskatt. Det 

nya uppbördssystemet för arbetsgivaravgifter antas emellertild medföra att 

antalet restitutioner blir ringa och därför är det enligt RSV inte motiverat 

att utarbeta system för maskinell avräkning. Den av avräkningslagen be

tingade kommunikationen med kronofogdemyndigheterna torde därför få 

ordnas på annat sätt åtminstone tills närmare erfarenheter av det nya 

uppbördssystemet vunnits. Eftersom restitutionerna skall ankomma på 

länsstyrelserna, bör man kunna tillämpa den av mig förut angivna metoden 

med terminalkontroll. 

4 .5. 9 Tullverkets utbetalnin~<ll' 

När det gäller dessa utbetalningar måste man skilja mellan utbetalningar 

till s. k. kreditimportörer och utbetalningar till s. k. kontantb1!talare. Samt-
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liga utbetalningar på tullområdet går genom generaltullstyrclsen. I general

tullstyrelsens ADB-register registreras emellertid bara utbetalningarna till 

kreditimportörerna. Av ett totalt antal utbetalniniwr om ca 22 000/ilr avser 

endast ca 550 utbetalninpr till kontantbetalare. Enligt vad jag erfarit fri'm 

RSV 0ch generaltullstyrclsen bör den för avriikningsförfarandet niidviin

diga kommunikationen mellan generaltullstyrclsen och kronofogdemyn

digheterna vad giiller kreditimportörerna kunna ordnas p[1 det siittet att 

gencraltullstyrelsen till RSV översiindcr band med uppgifter om de hos 

generaltullstyrelsen registrerade kreditimportörernas namn. Genom sam

körning av detta band och utsiikningsregistret tas det diirefter fram en lista 

över de kreditimportörer som förekommer som giildenärer i utsöknin{!src

gistret. Listan behöver inre inneho'1lla uppgifter om skuldbelopp men skall 

ange aktuell kronofogdemyndighets adress och telefonnummer. Listan kan 

ordnas i alfabetisk ordning eller i person- och organisationsnummerord

ning. Listan siinds till generaltullstyrelsen som vid sina kommande utbetal

ningar kontrollerar huruvida bctalningsmottagaren förekommer i listan. 

Om så iir fallet miiste vederbörande kronofogdemyndighet kontaktas för 

att avriikning skall kunna göras. Med denna metod kommer utbetalning

arna till dem. som inte har några skulder. att kunna ske utan n[1gon 

fördröjning. För att denna metod för kollationering mot utsökningsregist

ret skall ge en tillfredsstiillande grund för avriikningslagens tilliimpning 

torde rn förutsättas att gencraltullstyrelsen översiinder sitt band till RSV 

minst tvf1 g<°mger i mänaden. Niir det iir fr;'1ga om utbetalningar av större 

belopp kan det kanske också vara lämpligt att kombinera metoden med 

sådana kontakter som. enligt vad jag strax kommer till. bör kunna anviin

das när det gäller utbetalningar till kontantbetalare. 

Utbetalningarna till kontantbetalare är som jag förut nämnt fä. Kom

munikationen bör diirför kunna ordnas s;1 att man före utbetalning per 

telefon kontaktar en kronofogdemyndighet för besked huruvida betal

ningsmottagaren har avriikni~gsbara skulder hos någon kronofogdemyn

dighet. vilken i så fall rnr kontaktas för genomförande av avräkningen. 

Övriga utbetalningar kan göras utan någon fördröjning. Om generaltull

styrelsen skulle rn terminah
0

1tkomst till utsökningsregistret. kan förfarandet 

givetvis ordnas på ett smidigare sätt. 

4.5.10 R<'1:isterfråf!or 

Mol bakgrund av den av mig nu lämnade redogörelsen skall jag la upp 

frågan om behovet av ändringar i registerförfattningar. 

Om det praktiska avriikningsförfarandet utformas i huvudsaklig över

ensstämmelse med vad som sagts i min tidigare redogörelse krävs det. som 

jag redan antytt. att den kommande författningsregleringen av utsöknings

registret utformas med beaktande av att registret skall användas inte bara 

för verkställighet enligt UB utan också för avräkningsändamål. Till dessa 

frågor får jag anledning att återkomma niir jag anmiilcr förslag till förfall-
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ningsreglering av utsiikningsregistret. Jag skall däremot nu ta upp frågan 

om en iindring i skatteregisterlagen (1980: 343). I denna frt1ga har yttrande 

inhämtats fr;\n datainspektionen. 

Ett avriikningsförfarande, som i enlighet med mitt förslag skall omfatta 

inte bara skatt enligt U BL och mcrvärdeskatt utan också andra skatter och 

avgifter. täcks inte av den ändamålsbeskrivning som f. n. ges i skatteregis

terlagen. För att det av mig föreslagna avriikningsförfarandet skall kunna 

tillämpas med hjälp av skatteregistren krävs sålunda att skatteregisterlagen 

förses med ett tillägg om att registren skall användas också för avräkning 

enligt den nya avräkningslagen. Jag föreslår att en bestämmelse om detta 

tas in i I~ skatteregisterlagen. 

4.6 Förfarandet i övrigt 

De i promemorian (s. 63 fD redovisade övervägandena angiiende förfa

randet vid avräkningen och lagförslagets bestämmelser om detta har läm

nats utan erinran av flertalet remissinstanser. Jag kan också för egen del i 

princip ansluta mig till promemorians förslag i denna del. Jag skall i det 
följande redovisa i vilka avseenden jag anser att vissa iindringar och tillägg 
bör göras. 

4.6. l Behörif? kronofn1:demyndif?her 

I 6 ~ promemorieförslaget föreskrivs att avräkning beslutas av den kro

nofogdemyndighet hos vilken målet om indrivning av det allmännas ford

ran är anhängigt. I ett andra stycke i paragrafen föreskrivs all avräkning, 

om flera kronofogdemyndigheter är behöriga enligt nyssnämnda regel, 

skall beslutas av den kronofogdemyndighet som myndigheterna i samråd 

bestämmer eller som utses av den kronofogdemyndighet i vars distrikt den 

har sitt hemvist mot vilken indrivning skall verkställas. R·~gleringen i 

paragrafens andra stycke syftar således på det fallet att mål om indrivning 

av det allmännas fordringar mot en och samma gäldenär är anhängiga hos 

två eller flera kronofogdemyndigheter. 

RSV har i sitt remissyttrande framhållit att samtliga kronofogdemyn

digheter kommer att vara anslutna till utsökningsregistret när den nya 

lagen kan träda i kraft samt att - så som registersystemet är kC1nstruerat -

samtliga allmänna mål mot en och samma gäldenär alltid finns registrerade 

hos en enda kronofogdemyndighet. RSV föreslår att det föreskrivs att 

avräkning beslutas av den kronofogdemyndighet hos vilken målet om 

indrivning av det allmännas fordran är registrerat. 

För egen del får jag anföra följande. 

Det väsentliga är att bestämmelsen klart anger vilken kronofogdemyn

dighet som har ansvaret för avräkningsbestämmelsernas tillämpning i det 

särskilda fallet. Såvitt jag har kunnat finna uppkommer det med hänsyn till 

vad RSV upplyst ingen oklarhet, om behörigheten alt besluta om avräk-
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ning ges den kronofogdemyndighet som enligt registreringen i utsöknings

registret är tilldelad målet om indrivning av det allmännas fordran. Jag 

föreslår att behörighetsregeln utformas i enlighet med detta. Den har tagits 

in i lagförslagets 5 *. 
Fråga är slutligen huruvida det krävs några särskilda bestämmelser som 

svarar mot dem som tagits upp i 6 § andra stycket promemorieförslaget. 

Dessa bestämmelser har enligt promemorian (s. 95) föranletts av att all

männa mål mot en och samma gäldenär enligt nu gällande bestämmelser i 

UB (se 4 kap. 8 * UB) kan vara anhängiga hos olika kronofogdemyndig

heter. Eftersom det trots detta i praktiken förhåller sig så att samtliga 

allmänna mål mot en och samma gäldenär alltid är registrerade som tillde

lade en och samma kronofogdemyndighet, anser jag att det inte behövs 

någon motsvarighet till de i 6 ~ andra stycket promemorieförslaget upp

tagna bestämmelserna. 

4.6.2 Underrättelse innan avräkning görs 

I promemorian (s. 67 ff) diskuteras bestämmelserna i 15 § förvaltningsla

gen om underrättelse och deras tillämplighet i fråga om avräkningsförfa

randet. Enligt promemorian bör emellertid avräkning få göras utan att den 

som åtgärden avser har hörts och i promemorieförslaget finns en bestäm

melse om detta i 7 § första meningen. Denna bestämmelse har bara kom

menterats av ett fåtal remissinstanser. Några av dessa ifrågasätter om inte 

den restitutionsberättigade på något sätt borde underrättas om att avräk

ning kan komma att ske, åtminstone då det gäller väsentliga belopp. Det 

framhålls bl. a. att det är otillfredsställande om avräkning sker för eventu

ellt felaktigt restförda skatter eller för skatter som är föremål för besvär. 

Genom en underrättelse skulle den skatt- eller avgiftsskyldige få möjlighet 

att reagera om någon felaktighet föreligger. 

För egen del får jag anföra följande. 

Det är naturligtvis önskvärt att eventuella felaktigheter i fråga om det 

allmännas i utsökningsregistret registrerade motfordringar kan rättas till 

genom att de skatt- eller avgiftsskyldiga så långt som möjligt får tillfälle att 

komma med påpekanden innan ett beslut om avräkning meddelas. Redan 

av UB: s bestämmelser följer emellertid att de skatt- eller avgiftsskyldiga 

regelmässigt kommer att få tillfälle att komma med påpekanden angående 
skuldbeloppet innan avräkning görs. I 4 kap. 12 § första stycket UB före

skrivs nämligen att underrättelse om målet skall sändas till gäldenären med 

posten eller lämnas på annat lämpligt sätt innan utmätning sker samt att 

underrättelsen skall ske så tidigt att gäldenären kan beräknas få tillräcklig 

tid att bevaka sin rätt. Enligt 4 kap. 12 § andra stycket UB behöver 

gäldenären dock inte underrättas. om det föreligger risk att han skaffar 

undan eller förstör egendom eller saken eljest är brådskande. Underrättel

se behövs inte heller om gäldenären saknar känt hemvist och det inte har 

kunnat klarläggas var han uppehåller sig. 
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De i 4 kap. IH UB givna föreskrifterna avser både allmänna och 

enskilda mål. I underrättelser avseende allmänna mål anges den fordran 

som det allmänna anser sig ha. Underrättelserna innehåller också uppgift 

om att överskjutande skattebelopp kan tas i anspråk för betalning av det 

allmiinnas fordran inte bara genom utmätning utan också genom "kvitt

ning". 

Så snart ett allmänt mål registrerats i kronofogdemyndighetc:rnas ADB

system skrivs underrättelse om målet i regel ut automatiskt och expedieras 

till gäldenären. Underrättelse sänds därför regelmässigt också i de fall då 

underrättelse inte behövs på grund av att saken är brådskande. 

Det i UB föreskrivna underrättelseförfarandet medför således att den 

skatt- eller avgiftsskyldige i regel kommer att bli underrättad om de mot

fordringar som kan komma att bli betalda genom avräkning och han ges 

därmed tillfälle att framföra erinringar mot dessa. Det förh{1llandet att 

underrättelse enligt UB inte behövs om gäldenären saknar känt hemvist 

har ingen betydelse. eftersom särskild underrättelse med anle-dning av en 

förestående avräkning då inte heller skulle kunna sändas. Det bör vidare 

märkas att en avräkning inte kan leda till n<lgon bestående födust för den 

skatt- eller avgiftsskyldige. Det belopp som avräknats finns alltid tillgäng

ligt hos det allmänna. Så snart en felaktighet upptäcks kan dä1för vad som 

avräknats för mycket återbetalas. Som framgår av de förslag som jag 

lägger fram i det följande skall kronofogdemyndigheten rätta fel som är till 

den skatt- eller avgiftsskyldiges nackdel och återbetala vad som avräknats 

för mycket jämte ränta. 

Det sagda kan synas tala för att det inte behövs några speciella bestäm

melser om underrättelse i fråga om avräkningsförfarandet. Att texten på de 

blanketter som f. n. används för underrättelse enligt UB bör kunna förbätt

ras och förtydligas med tanke på avräkningsförfarandet är en sak för sig. 

Det bör emellertid uppmärksammas att det i UB föreskrivm1 underrättel

seförfarandet avser utmätning. Detta medför att underrättelse inte sänds 

till den som är i konkurs eftersom utmätning då vanligen inte kan komma i 

fråga. Underrättelse sänds inte heller till den som meddelats anstånd med 

betalningen av det allmännas fordran redan innan den registrerats hos 

kronofogdemyndigheten. Till detta kommer att reglerna i UB inte hindrar 

att avräkning kan göras innan den dag löpt ut. då den skatt- eller avgifts

skyldige enligt underrättelsen senast kan betala för att undvika utmätning. 

Detta talar enligt min mening för att bestämmelser om underrättelse tas in i 

den föreslagna lagen så att alla skatt- eller avgiftsskyldiga, som har en för 

kronofogdemyndigheten känd adress. blir tillsända underrättelse om ford

ringar som kan komma att bli betalda genom avräkning. Be~.tämmelserna 

bör också innebära att ett beslut om avräkning inte får meddelas förrän den 

utsatta betalningsdagen löpt ut. Enligt min mening finns det däremot inte 

någon anledning att ålägga kronofogdemyndigheten en skyldighet att före 

avräkningen lämna underrättelse om restitutionsbeloppet. 
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Att den skatt- eller avgiftsskyldige skall tillsändas underrättelse och att 

avräkningsbeslut inte skall meddelas förrän angiven betalningsdag löpt ut 

får dock inte bli sådana förutsättningar, att ett beslut om avräkning upp

hävs av domstol endast av det skälet att förutsättningarna av en eller annan 

orsak inte har kommit att iakttas. De föreslagna bestämmelserna om av

räkning har till grund att en skatt- eller avgiftsskyldig, som står i skuld till 

det allmänna, inte har rätt att få ut mer av en restitutionsfordran än som 

överstiger skulden. Har den skatt- eller avgiftsskyldige den skuld för 

vilken beslutet om avräkning meddelats, bör självfallet begränsningen av 

rätten till återbetalning fortfarande gälla och beslutet stå fast även om det 

brustit i underrättelseförfarandet eller beslutet meddelats före senaste 

betalningsdag. Man bör dock enligt min mening kunna räkna med att 

förbiseenden av detta slag sällan skall förekomma. Om ett förbiseende 

ändå sker och ett fel visas föreligga kan enligt vad jag förut sagt rättelse 

snabbt göras. Bestämmelserna om underrättelse bör därför kompletteras 

med en sådan föreskrift att brister i här nämnda avseenden inte ger grund 

för upphävande av ett avräkningsbeslut. Detta kan också vara motiverat 

med tanke på att det i fråga om äldre fordringar som före den I juli 1984 

överförts till utsökningsregistret från tidigare manuella systern inte alltid 

finns markering om utsänd underrättelse. 

Mitt förslag innebär sålunda bl. a. att kronofogdemyndigheten skall vän

ta med sitt beslut om avräkning till dess den i underrättelsen angivna 

betalningsdagen löpt ut. Av bestämmelsen i 2 § andra meningen följer att 

restitutionsfordringen till den del som den överstiger det allmännas fordran 

får betalas ut utan avvaktan på myndighetens prövning av avräkningsfrå

gan. 

De här redovisade bestämmelserna har i mitt lagförslag tagits in i 6 § med 

undantag av regeln. att brister i underrättelseförfarandet m. m. inte skall 

vara grund för att upphäva ett avräkningsbeslut. Denna regel återfinns i 

8 §. 

4.6.3 Underrättelse om l'erkställd arriikninR 

Enligt 7 § andra meningen i den i promemorian föreslagna lagen skall 

underrättelse om avräkningen sändas till den som åtgärden avser. I prome

morian har förutsatts att närmare bestämmelser om sådan underrättelse 

skall meddelas i tillämpningsföreskrifter (promemorian s. 69 O. I sådana 

föreskrifter skall alltså bl. a. regleras huruvida underrättelsen skall sändas 

av kronofogdemyndigheten eller av restitutionsmyndigheten och i vad mån 

underrättelsen skall delges. 

Några remissinstanser föreslår. att det i lagen anges att underrättelsen 

skall sändas av kronofogdemyndigheten. Flera remissinstanser. däribland 

föreningen Sveriges kronofogdar. framhåller att det i tilHimpningsföreskrif

terna till lagen klart bör framgå att underrättelse om avräkning inte behö

ver hevisligen delges och åberopar att ett krav på delgivning skulle komma 
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att medföra ett betydande merarbete för kronofogdemyndigheterna. efter

som det kommer att röra sig om en masshantcring av ärenden. Föreningen 

hänvisar också till att något krav på bevislig delgivning f. n. inte existerar 

vid utmätning av överskjutande preliminär skatt som avses i 68 * I mom. 

första stycket UBL (jfr 6 kap. 9 § utsökningsförordningen). Enligt för

eningen är erfarenheterna härav goda. 

För egen del får jag anföra följande. 

Det är enligt mitt förslag kronofogdemyndigheten som skall meddela 

beslut om avräkning. Det är vidare bara denna myndighet som kan lämna 

en redovisning för hur det avräknade beloppet har krediterats. Det är alltså 

kronofogdemyndigheten som bör sända underrättelse om beslutad avräk

ning och om andra beslut som myndigheten meddelar enligt den föreslagna 

lagen. Kronofogdemyndigheten torde också enligt 18 § förvaltningslagen 

ha en sådan skyldighet. Med hänsyn till avräkningsförfarande1s natur är 

det emellertid enligt min mening endast den skatt- eller avgiftsskrldige som 

berörs av dessa beslut på ett sådant sätt att han bör underrättas. I den 
föreslagna lagen bör därför tas in en bestämmelse enligt vilken kronofogde

myndigheten endast blir skyldig att sända underrättelse till den :;katt- eller 

avgiftsskyldige. En sådan bestämmelse föreslås i lagförslagets 7 ~-Jag vill 

till sist framhålla att jag delar uppfattningen att underrättelserm1 regelmäs
sigt inte skall behöva delges. 

4 .6.4 Rättelse av fefoktigheter och beräkninf? m· ränta 

En kronofogdemyndighet som efter påpekande av den skatt- eller av

giftsskyldige eller annars finner att ett avräkningsbeslut på grund av något 

uppenbart fel blivit oriktigt torde - även om uttryckliga bestämmelser om 

rättelse inte infördes i den föreslagna lagen - ha möjlighet att i de allra 

flesta fall göra erforderliga rättelser. De felaktigheter som kan ;Jppkomma 

torde nämligen i allmänhet vara hänförliga till sådana fel som kan rättas 

enligt 19 ~ förvaltningslagen. Det bör emellertid inte bortses från att också 

felaktigheter av annat slag kan uppkomma. Jag tänker härvid särskilt på 

sådana fall då avräkning gjorts för betalning av en fordran som visas ha 

blivit helt eller delvis betald tidigare. Det kan också gälla en fordran som 

kommit att tas upp till ett för högt belopp genom en annan felal:tighet som 

inte heller beror på ett sådant förbiseende som avses i 19 ~nämnda lag. 

En kronofogdemyndighets möjligheter att rätta fel kan vidare försvåras 

när det avräknade beloppet hunnit redovisas till den som fått sin fordran 

betald genom avräkningen. Det kan också uppstå problem att bedöma om 

och i vilken mån den skatt- eller avgiftsskyldigc är berättigad till ränta. när 

en rättelse medför att ett avräknat belopp skall utbetalas till honom. 

Till avräkningsförfarandet hör enligt min mening en klar och rationell 

ordning för rättelse av felaktigheter som beror på att en betalning av det 

allmännas fordran inte beaktats eller att fordringen genom ett uppenbart fel 

varit upptagen till ett för stort belopp. Bestämmelse om att kronofogde-
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myndigheten i sädana fall skall besluta om rättelse av avräkningen bör 

därför införas i den föreslagna lagen. Enligt vad jag nyss antytt behövs 

också klara regler om ränteberäkning. Om ~etta får jag anföra följande. 

Pii en restitutionsfordran skall enligt åt:skilliga författningar beräknas 

ränta. Det kan uppenbarligen synas ligga' närmast till hands att på det 

belopp som skall återbetalas enligt rättelsen~tillämpa de regler om räntesats 

och räntetid som skulle gälla om bt:loppet återbetalades inom ramen för det 

ordinarie restitutionsfö1farandet. En sådan ordning skulle dock bli mycket 

besvärlig för kronofogdemyndigheterna att tillämpa . 

. Jag föreslår därför alt kronofogdemyndigheten vid ränteberäkningen 

skall följa regler som föreskrivs i den föreslagna lagen. Räntereglerna bör 

vara enkla att tillämpa och kan lämpligen utformas i huvudsaklig överens

stämmelse med vad som gäller i fråga om r6titutionsränta enligt UBL. Jag 

föreslår att ränta beräknas från utgången av den månad då beloppet kom 

kronofogdemyndigheten till handa t. o. m. c!en månad då beloppet utbeta

las. Räntesatsen skall vidare motsvara av riksbanken fastställt diskonto för 

den tid räntan beräknas. 

De bestämmelser om rättelse och ränteberäkning som jag har redovisat 

nu föreslås intagna i 9 § i mitt lagförslag. I denna paragraf ges också 

sedvanliga bestämmelser om öresutjämning· och minsta räntebelopp. 

Det finns enligt min mening anledning att låta den föreslagna ordningen 

med [1terbetalning och beräkning av ränta genom kronofogdemyndighetens 

försorg gälla också i e\l par andra situationer. Jag avser bl. a. de fall då ett 

till kronofogdemyndigheten överfört belopp inte skall tas i anspråk genom 

avräkning på grund av att avräkningen efter besvär helt eller delvis upp

htivts av domstol. Den angivna ordningen bör vidare gälla när ett belopp 

skall utbetalas på grund av att kronofogdemyndigheten i andra fall än som 

avser rättelse beslutat att avräkning inte skall ske. Så blir exempelvis fallet 

när ett till kronofogdemyndigheten överfört belopp inte blir ianspråktaget 

genom avräkning på grund av att den skatt- eller avgiftsskyldige betalar det 

allmännas fordran innan den i underrättelsen angivna betalningsdagen löpt 

ut (jfr avsnitt 4.6.~J. Till den del bestämmelserna gäller dessa situationer 

har de tagits in i lagförslagets I:!§. 

Jag vill i detta sammanhang föreslå ytterligare en bestämmelse som bör 

kunna underlätta rättelseförfarandet och återbetalningar genom kronofog

demyndigheterna. Denna gäller återbctaln.ingsskyldigheten för den som 

fått sin fordran helt eller delvis betald genom en senare upphävd avräk

ning. För sådana fall bör det finnas en uttrycklig bestämmelse om att 

beloppet skall överföras till kronofogdemyndigheten. Denna bestämmelse 

föreslås intagen i lagförslagets 13 §. 

Det finns till sist anledning att också beröra en mer praktisk sida av 

kronofogdemyndigheternas utbetalningssk~ldighet. En kronofogdemyn

dighet har inte alltid de medel som behöv~ för en utbetalning. Det synes 

därför vara lämpligast att utbetalningarna alltid sker via RSV. 
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4.6.5 Överklagande m. m. 

Enligt promemorieförslaget (8 §) skall en kronofogdemyndighets beslut 

om avräkning få överklagas genom besvär. Bestämmelscrm!. i UB om 

besvär över utmätning i allmänhet föreslås ha motsvarande tillämpning. I 

paragrafen ges också bestämmelser om att det allmännas talan i besvärs

mål skall föras av RSV samt bestämmelser om verkställigheten av avräk

ningsbeslut. De i paragrafen föreslagna bestämmelserna moti\'eras i pro

memorian på s. 64 ff, 71 och 96 f. 

Av de drygt tio remissinstanser som anlagt synpunkter på den föreslagna 

ordningen för överklagande av beslut om avräkning har flertalet tillstyrkt 

eller sagt sig ej ha något att erinra mot förslaget att besvär över avräkning 

skall anföras enligt UB:s bestämmelser om besvär över utmätning, dvs. till 

hovrätt och i sista instans till högsta domstolen. Två remissinstanser -

länsstyrelsen i Malmöhus län och kronofogdemyndigheten i Malmö - har 

avstyrkt förslaget. De anför att avräkning enligt andra lagar anses som ett 

led i utbetalningen och att besvär över utbetalningen då prövas av kam

marrätt samt anser att samma instansordning bör tillämpas i den nya lagen. 

För egen del får jag anföra följande. 

Eftersom den föreslagna avräkningen inte är en exekutiv åtgärd har jag 

viss sympati för de båda sistnämnda remissinstansernas uppfattning att 
kronofogdemyndighetens avräkningsbeslut inte bör överklagas i hovrätt 

utan i kammarrätt. För detta talar också att den i promemorian föreslagna 

ordningen medför att den, vars restitutionsfordran tagits i anspråk genom 

avräkning såväl enligt den föreslagna lagen som enligt någon annan avräk

ningsbestämmelse, kan nödgas föra talan både hos hovrätt och hos kam

marrätt. Ä andra sidan kan emellertid den restitutionsbcrättigade nödgas 

anföra besvär såväl till kammarrätt som till hovrätt, även om kronofogde

myndighetens beslut om avräkning skall överklagas till kammarrätt, nämli

gen om hans restitutionsfordran tagits i anspråk såväl genom avräkning 

som genom utmätning. Eftersom det uppenbarligen är olämpligt att den 

restitutionsberättigade i fråga om en och samma restitutionsfordran skall 

behöva besvära sig till mer än en instans, borde frågan om lämplig.besvärs

ordning enligt min mening egentligen vara beroende av huruvida samman

träffande av avräkning och utmätning kan antas bli vanligare iin samman

träffande av avräkning enligt den föreslagna lagen och enligt andra avräk

ningsbestämmelser. Det är emellertid inte möjligt att förutsäga något om 

detta. Frågan om skilda besvärsordningar bör å andra sidan inte överdri

vas. Enligt vad jag erfarit förekommer del sällan besvär över beslut om 

avräkning enligt de nuvarande avräkningsbestämmelserna och det finns 

knappast anledning att anta att besvärsfrekvensen skulle komma att öka på 

grund av införandet av den nya avräkningslagen. Med hänsyn härtill finner 

jag inte anledning att frångå den i promemorian föreslagna ordningen med 

överklagande till hovrätt. 

Jag instämmer också i promemorians förslag om att det allmänna i 

besvärsmål skall företrädas av RSV. 
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Jag kan i huvudsak godta den i promemori~n föreslagna utformningen av 

besvärsbestämmelserna. Vissa jämkningar ar dock påkallade. Sålunda bör 

bestämmelserna enligt min mening utformas så att de inte bara avser 

besvär över beslut om avräkning. De bör i pr,incip omfatta alla kronofogde

myndighetens beslut som har med avräkningsförfarandet att göra. Ett 

särskilt undantag bör dock göras för beslut, varigenom kronofogdemyn

digheten lämnat en begäran om rättelse utan bifall. Ett sådan beslut bör 

inte få överklagas. eftersom den som beslutet avser får anses vara tillräck

ligt tillgodosedd genom möjligheten att föra talan mot själva avräknings

beslutet. Detta överensstämmer med vad soin enligt 18 kap. 5 § UB gäller i 

fråga om beslut. varigenom en begäran om rättelse av utmätning har 

lämnat~ utan bifall. 
Bestämmdsen om att RSV skall företräda det allmänna och besvärsbe

stämmelscrna har i mitt lagförslag tagits in i :10 och 11 §§. 

~.7 Förhållandet mellan avräkningslagen och andra avräknings

bestämmelser 

Som framgått av vad jag förut sagt delar jag den i promemorian fram

förda uppfattningen att de nuvarande avräkningsbestämmelserna i olika 

författningar i princip bör kvarstå oförändrade vid sidan om den nya lagen. 

l promemorieförslaget regleras konkurrensen mellan den föreslagna lagen 

och andra avräkningsbestämmclser genom två olika regler. Enligt den ena 

(3 § andra stycket) skall den nya lagens bestämmelser träda i stället för 

andra lagbestämmelser om avräkning. i den mån de avser avräkning mot 

fordringar som är överlämnade för indrivning. All avräkning mot fordring

ar som är överlämnade för indrivning skall således göras av kronofogde

myndighet enligt den nya lagen. Den andra regeln (3 § tredje stycket) 

innebär att en restitutionsfordran i första hand skall tas i anspråk för 

avräkning mot fordringar som ime är överlämnade för indrivning. dvs. av 

restitutionsmyndigheten enligt dt" särskilda .lagbestämmelser som medger 

sådan avräkning. Endast om sådan avräkning inte skall göras eller om det 

efter sådan avräkning återstår något av restitutionsfordringen. kan avräk

ning enligt den föreslagna lagen komma i fråga. 

Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget om att den 

nya lagens bestämmelser skall gälla i stället: för andra lagbestämmelser, i 

den mån de avser avräkning för betalning av fordringar som är överläm

nade för indrivning. Enligt vad jag förut sagt bör den i promemorieförslaget 

upptagna förutsättningen att det allmännas fordran skall vara överlämnad 

för indrivning ersättas av förutsättningen .att fordringen .,;kall vara för 

indrivning registrerad i kronofogdemyndigheternas ADB-register. dvs. i 

utsökningsregistret. Jag anser det vara lämpligt att all avräkning mot 

fordringar som är registrerade i utsökningsregistret görs av kronofogde

myndigheterna enligt den nya lagen. Jag före'slår således att en bestämmel-
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se om detta tas in i avräkningslagen. Bestämmelsen bör utformas med 

beaktande av att det finns avräkningsbestämmelser inte bara i lag utan 

också i av regeringen beslutad författning ( 19 § tullstadgan). I mitt lagför

slag tas bestämmelsen upp som ett första stycke i en särskild paragraf 

(14 §J, som reglerar förhållandet till andra avräkningsbestämmelser. 

Den i promemorian föreslagna bestämmelsen (3 § tredje stycket) om att 

avräkning i första hand skall göras enligt annan lag, dvs. av restitutions

myndigheten mot fordringar som inte är överlämnade för indrivning, har 

lämnats utan erinran av så gott som alla remissinstanser. RSV har dock 

framhållit att restitutionsmyndigheten bör kunna välja mellan att göra 

avräkning för en motfordran som inte är överlämnad för indrivning - och 

därefter anmäla eventuellt överskott till kronofogdemyndigheten för av

räkning - och att anmäla hela beloppet till kronofogdemyndigheten för 

avräkning mot fordran som är överlämnad för indrivning. Denna valfrihet 

är enligt RSV nödvändig och hänger samman med att det i vissa fall. t. ex. i 

fråga om skatt enligt U BL, saknas rutiner för att ta återbetalningar i 

anspråk för fordringar som inte är överlämnade för indrivning medan det 

däremot finns datorstödda rutiner för att ta överskjutande preliminär skatt 

i anspråk för fordringar som är överlämnade för indrivning. Av samma skäl 

anser skatteindrivningsutredningen att det inte bör ges någon föreskrift 

som tvingar den återbetalande myndigheten att i första hand göra avräk

ning själv. 

För egen del får jag anföra följande. 

Den i promemorian föreslagna ordningen, enligt vilken restitutionsmyn

digheten i första hand skall göra avräkning enligt den författning som 

reglerar n.;stitutionen och då endast mot fordringar som inte är överläm

nade för indrivning, har den nackdelen att avräkning i första hand kommer 

att göras mot yngre fordringar och inte mot de äldre. för indrivning över

lämnade fordringarna, trots att dessa i regel preskriberas tidigare. Den har 

å andra sidan den fördelen att den medför en begränsning av antalet fall då 

kronofogdemyndigheten måste underrättas. Eftersom promtmorieförsla

get således medför en administrativt enklare ordning, är jag i och för sig 

benägen att biträda förslaget. RSV: s och skatteindrivningsutr·~dningens av 

praktiska förhållanden betingade krav på valfrihet för restitu1.ionsmyndig

heten har emellertid stor tyngd. Jag anser därför att frågan bör lösas så att 

restitutionsmyndigheten om den så önskar i första hand får göra avräkning 

för betalning av en fordran som inte är registrerad i utsökningsregistret. 

Jag föreslår att en bestämmelse med den nu angivna innebörden tas in i ett 

andra stycke i den paragraf ( 14 §J som reglerar förhållandet till andra 

a vräkningsbestämmelser. 

Att kronofogdemyndigheterna enligt den föreslagna lagen skall besluta 

om avräkning mot fordringar som är överlämnade för indrivning bör enligt 

vad som sägs i promemorian (s. 64 och 81) inte utesluta att restitutions

myndigheten, i stället för att underrätta kronofogdemyndigheten om en 
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restitution, återkallar ett indrivningsuppdrag: hos kronofogdemyndigheten 

och därefter själv verkställer avr~tkning enligt den författning som reglerar 

restitutionen. Detta uttalande har kritiserats av en del remissinstanser som 

framhållit att en sådan ordning kommer att ilicdföra olikheter i den prak

tiska hanteringen och även onödigt merarbete för såväl den restituerande 

myndigheten som för kronofogdemyndigheten. 

Jag delar remissinstansernas uppfattning ~tt man inte bör tillämpa en 

ordning enligt vilken restitutionsmyndighcte~na regelmässigt återkallar in

drivningsuppdrag för att i stället verkställa egen avräkning. Å andra sidan 

kan det i undantagsfall finnas skäl för restitutionsmyndigheten att återkalla 

ett indrivningsuppdrag. Frågan om återkallelse av indrivningsuppdrag be-
' 

höver emellertid inte behandlas i den föreslagna avrakningslagen men bör 
beaktas vid utarbetandet av närmare föreskrifter om den av lagen föran

ledda kommunikationen mellan restitutionsmyndighetcrna och kronofog

demyndigheterna. 
Vad gäller frågan om förhållandet mclla~ avriikningslagen och andra 

avräkningsbestämmelser skall jag avslutningsvis beröra den särskilda frå

gan i vad mån avräkningslagen bör medföra ändringar i andra lagar. I 

promemorian (s. 83) uttalas, att den föreslagna lagen skall vara tillämplig i 

fråga om olika slags restitutioner utan all hänvisning till lagen görs i de 

författningar som reglerar restitutionerna. Enligt promemorian bör detta 

dock inte utesluta att man i samband med andra ändringar i sistnämnda 

författningar tar in en hänvisning till den nya lagen, om så anses lämpligt. 

Av skäl som närmare redovisas i promemorian (s. 99 fO föreslås i denna att 

några mindre ändringar görs i bötesverkställighetslagen samt i 49§ ML, 

68 § UBL och 30 § VSL. Ändringen i bötesverkställighetslagen innebär att 

8 §upphävs och att en i 9 §intagen hänvisning till 8 §på grund därav ersätts 

av en hänvisning till den nya lagen. De andra ändringarna har en delvis 

annan karaktär. De innefattar nämligen inte bara ändringar som ansetts 

direkt påkallade av den föreslagna lagens nya regler utan dessutom före

slås att det i resp. paragraf tas in en upplysning om att föreskrifter om 

avräkning också finns i den nya lagen. 

För egen del får jag anföra följande. 

Eftersom den av mig nu föreslagna avräkningslagen inte skall omfatta 
återbetalningar av vägtrafikskatt, bör någon ändring inte göras i 30§ VSL. 

Ändringar i bötesverkställighctslagen, ML och UBL bör däremot vidtas i 

huvudsaklig överensstämmelse med promemorians förslag. 

De tillägg i ML och U BL som i promemorian föreslås, för att ge upplys

ning om att föreskrifter om avräkning också finns i den nya lagen, bör 

enligt min mening ges en annan utformning.' Av tilläggen bör framgå att 

rätten till återbetalning är ytterligare begränsad genom föreskrifter i den 

nya lagen. Sådana tillägg bör tas in också i andra författningar som innehål

ler bestämmelser om avräkning. Sådana tillägg bör sålunda införas i 49 § 

ML, 68 och 75 a §§ U BL, 36 § lagen om sjömansskatt, 22 § tullagen, 20 § 

5 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 108 
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AUL, 5 kap. 7§ LPP och 25§ USAL. Jag kommer senan· all förcsb 

regeringen all en liknande besti1mmebe tas in ocksii i tullstadgan. 

I samband med nyssniimnda iindring i 5 kap. 7 § LPP bör ytterligare en 

iindring göras i delta lagrum. I enlighet med vad som under lagsliflnings

iirendcts beredning framförts av förctriidare för RSV iir det nämligen av 

praktiska skäl oliimpligl att beskallningsmyndighctens skyldi1ghet all av

räkna är begriinsad sii all avriikning endast skall göras friln överskjutande 

belopp enligt 5 kap. 6 § LPP. Diirmed för avriikning inte göras frim riinta 

som skall utg{1 pil en iiterbetalning enligt 5 kap. 6 § LPP. Jag föreslfa diirför 

all 5 kap. 7 § LPP iimlras sii all avräkning skall göras ime bara friin 

överskjutande belopp enligt 5 kap. 6 § LPP utan också friin <lnnat belopp 

som utbetalas p~1 grund av bestiimmelse i LPP. 

4.8 Reformens effekter 

Ett förfarande med avriikning har flera stora fördelar. En iir all de skatt· 

eller avgiftsskyldigas fordringar pti i\.tcrbetalning i första hand tas i anspriik 

för b..:talning av del allmiinnas fordringar och s[ilunda inte fördelas mellan 

det allmänna och den åtcrbetalningsberiittigades övriga bl1;-geniirer. En 

annan iir att avriikning är enklare alt genomföra än det förfarande som är 

alternativet, niirnligen utmätning. Till detta kommer all avriikning till myc

ket stor del kan göras med hjiilp av ADB. Den helt överviigande delen av 

de belopp som skall tas i anspdk för betalning av det allmiinnas fordringar 

ingår niimligen i återbetalningsrutiner som lätt lo'iter sig ADB-tekniskt 

kombineras med avräkning mot skuldbeloppen i utsökningsregistret. Till 

fördelarna med avräkningsförfarandet hör därför också att det är arbets

kraftsbesparande för kronofogdemyndigheterna och medför en snabbare 

inbetalning än som erh[1lls om indrivning m[1ste ske. 

Återbetalningarna av skaller och avgifler uppg:ir årligen till mycket 

stora belopp. Sammanlagt rör det sig om ca 50 miljarder kron•Jr. Ocksil det 

allmännas utestående fordringar av detta slag är mycket stcra. De skatt

eller avgiftsskyldigas sammanlagda skuldbelopp uppgick s.:ilunda enligt 

REX-registret i oktober 1984 till 15,6 miljarder kronor. Genom den före

slagna avräkningslagen kommer dessa återbetalningar och skulder att stäl

las mot varandra för avräkning i långt större utsträckning än hittills. Vad 

detta kan medföra i ökad betalning till det allmänna är som framg~lr av 

departementspromemorian svårt att mer bestämt beräkna. I promemorian 

har antagits att det kan röra sig om ca 100 milj. kr. Det har å andra sidan av 

några remissinstanser påpekats att det kan komma att krävas vissa resurs

förstärkningar. Detta synes särskilt sammanhänga med farhågor för att ett 

underrättande om möjligheterna att anföra besvär över gjorda avräkningar 

skall komma att medföra en ökning av antalet besvär och därmed en 

arbetsbelastning för kronofogdemyndigheterna. 
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' 
Dessa farhågor är enligt min mening betydligt överdrivna. Vinsterna 

med det utvidgade avräkningsförfarandct är uppenbara och den rationali

sering som erhålls bör väl kompensera kronofogdemyndigheterna för det 

arbete som besvärsförfarandet eventuellt kan ~ledföra. 

4.9 Ikraftträdande m. m. 

Enligt min mening bör den föreslagna avräkningslagen träda i kraft så 

snart som möjligt. Som jag förut (avsnitt 4.3. I) nämnt kan lagen emellertid 

inte tillämpas förrän det byggts upp system och rutiner för kommunika

tionen mellan rcstitutionsmyndighctcrna och. kronofogdemyndigheterna 

och för förfarandet i övrigt i fråga om alla de utbetalningar som skall ingå i 

lagens tilHimpningsområde. Såvitt nu kan bedömas bör lagen kunna träda i 

kraft den I maj 1985. 
Jag ansluter mig till den i promemorian (s. 9~) redovisade uppfattningen 

att det inte krävs några särskilda övergångsbestämmelser till lagen. Detta 

innebär att lagen blir tillämplig på alla utbet~lningar enligt 1 § som görs 

efter ikraftträdandet och att avräkning kan göras mot varje i lagen avsedd 

motfordran som är registrerad i utsökningsregistret. 

S Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag har anfört i det föregående har inom finansdepar-
tementet upprättats förslag till 

I. lag om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, 

2. lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt, 

3. lag om ändring i bötesverkställighctslagen ( 1979: 189), 

4. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272), 

5. lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt, 

6. lag om ändring i tullagen (1973: 670), 

7. lag om ändring i lagen (1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet 

beträffande vissa uppdragsersättningar, 

8. lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisreglerings
avgifter, 

9. lag om ändring i lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från 

arbetsgivare, 

10. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980: 343). 

Det vid 3 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 

justitiedepartementet och det vid 9 angivna förslaget i samråd med chefen 

för socialdepartementet. 

Det vid 10 angivna lagförslaget avser inte sådant ämne att lagrådets 

yttrande behöver inhämtas enligt 8 kap. 18 §regeringsformen. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3. 
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6 Spccialmoti\'cring 

6.1 Förslaget till lag om anäkning ,·id återbetalning a,· skatter och a\·gifter 

I§ 

I paragraft:ns filr.\'f11 styck1• sägs au dt:! i lagen ges bes!iimmdser om 

avräkning från bdopp som t1terbetalas eller armar~ utbetalas pil grund av 

bestämmdser i vissa lagar. Dessa riiknas upp i sex siirskilda punkter. 

Uttrycket "återbetalas eller annars utbetalas" anviinJs för af! tiicka in de 

olika former av utbetalningar som kan förekomma pä skatte· och avgifts

området. Eftersom de i lagen avsedda utbetalningarna oftast har karak1ä

ren av äterbe1alning. används detta uttryck emellertid i lagens rubrik. 

Av lagen i övrig! framgår att beslut om avräkning skall fat1as av krono

fogdemyndighet. Lagens bestämmelser riktar sig emellertid ncksä mot de 

utbetalande myndigheterna. Detta framgil.r av paragrafens inledande be

stämmelse, enligt vilken del är frilga om avräkning vid ut betalning pii 

grund av bestiimmdscr i de uppräknade lagarna samt av be:\tiimmclsen i 

2 §.att bara vad som åters1år efter avräkningen får be1alas ut. 

Lagens tillämpningsområde definieras i I §genom att del anges att lagen 

avser avräkning från utbetalningar som görs på grund av bestämmelse i de 

närmare angivna författningarna. Frågan för vilka fordringar avriikning 

skall göras kan också sägas avse lagens tilliimpningsomräde. Denna frilga 

regleras emelkrtid i 2 §. 

När det i förevarande I § lalas om bdopp som å1erbe1alas eller annars 

utbetalas avses därmed det bruttobelopp som skall utbetalas, dvs. icke: det 

nettobelopp som skulle återstå att utbetala efter avräkning enligt bc:sliim

melser i resp. lag. Frågan huruvida avräkning skall göras :!nligt sådana 

bestämmelser eller enlig! förevarande lag regleras i 14 §. 

Enligt 1 § första stycke! p1111k1 I skall lagen tillämpas vid utbetalning<tr 

på grund av bestämmelse i UBL. Bestämmelser om utbetalningar finns i 

45, 49, 68, 69 och 75 a §§ UBL. S{1dan överföring av sbttebdopp till 

främmande stat som avses i 69 a § första eller andra stycket U BL är inte en 

sådan utbetalning som avses i avräkningslagen. eftersom det är friiga om 

en överföring mellan olika uppbördssystem. Sadan restitutionsriinta som 

enligt 69 a § tredje stycket skall beräknas på det överförda beloppet skall 

däremot utbetalas till den skattskyldige och en sådan utbc1alr1ing ingår i det 

föreslagna avräkningsförfarandet. 

Enligt styckets punkr 2 skall lagen tillämpas vid utbetalningar på grund 

av bestämmelse i lagen om sjömansskatt. I denna lag finns bestämmelser 

om utbetalning i 36§. 

Enligt styckets punkr 3 skall lagen tillämpas vid utbetalningar på grund 

av bestämmelse i ML. Utbetalningar enligt 76a § ML till utländska diplo

mater m. fl. undantas dock Ufr avsnitt 4.3.2). 

Enligt styckets punkt 4 skall lagen tillämpas vid utbetalningar på grund 

av bestämmelse i tullagen, tullförordningen eller lagen om frihet från 
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införselavgift. Bestiimmelscr om ;°1terhetalning av tull eller annan införsel

avgift - inklusive skatter som inhctalats :till tullverket - finns i 22 * 
tullagen (22§ iindrad senast 1983: 981 ). Tull;~gen inneh<'1ller inte m

0

1gra he

stiimmcl<;er om s. k. tullrestitution. I 17-22 ~*tullförordningen anges emel

lertid de grundhiggandc föruts:ittningarna för tullrestitution och den i före

varande punkt intagna hänvisningen till tullförordningen syftar till att 

klargöra att tullrestitutioner skall ing<°1 hland de uthetalningar p<°1 vilka 

avräkningslagen är tilHimplig. N:irmare föreskrifter om förfarandet vid 

tullrestitution finns i den av regeringen utfardade tullstadgan (jfr hemyndi
gandet i 2H tullagen). Enligt 2 * lagen om frihet frfm införselavgift har 
hestämmel-;erna i tullförordningen om restittition motsvarande timimpning 
i fr{1ga om skatt och annan införselavgift. S\1m hetalats till tullmyndighet 
vid förtullning. om <°1terbäring av avgiften inte kan medges i annan ordning. 

I 

Genom hiinvisningen till lagen om frihet fr<'in införselavgift klarHiggs att 
tullverkets restitutioner av skatter och andra införselavgifter ocks<°1 skall 
ingå i det nya avräkningsförfarandet. 

Enligt styckets punkt 5 skall lagen tilliimpas vid uthetalningar på grund 

av hestämmel-;e i AUL. Bestämmelser om i'1terbetalning finns i 20 ~ AUL. 
Enligt styckets punkt 6 skall lagen ocks:°1 tillämpas vid uthetalningar på 

grund av bestämmelse i AVGL eller USAL. I sistnämnda lag finns itterhe
talningsbestiimmclser i 23-24 ~§. r A VGL finns återbetalningshestäm

mclser i 24 a och 31 ~*· 

I paragrafens andra styck<' föreskrivs inledningsvis att bestämmelserna i 
lagen också skall tillämpas p<°1 belopp som u.tbetalas av RSV på grund av 
bestämmelse i LPP eller i författning som anges i I kap. I § första stycket 
LPP eller i lagen om nedsättning av allmän energiskatt. Att dessa uthetal
ningar tagits upp i ett särskilt stycke sammanhänger med ati lagen åtmins
tone t.v. inte bör omfatta utbetalningar som görs av andra beskattnings
myndigheter än RSV. 

I LPP finns bestämmelser om utbetalning i 5 kap. 6 och 13-15 ~§samt i 9 
kap. 4 *·Som nämnts i den allmänna motiveringen faller en del utbetalning
ar på punktskatteområdet inte in under LPP:s utbetalningsregler utan görs 

på grund av särskilda bestämmelser i olika punktskatteförfattningar. Hän
visningen till de i I kap. I § första stycket LPP angivna författningarna 
medför att också sådana utbetalningar komm.er att ingå i avräkningslagens 
tillämpningsområde. Som ett exempel på såd~na utbetalningar kan nämnas 
kompensation enligt 13 § lagen om skatt på vissa kassettband. Vilka utbe

talningar det i övrigt rör sig om har behancilats närmare i den allmänna 
motiveringen (avsnitt 4.3.2). I enlighet med vad där sagts hör utbetalningar 
enligt 13 § lagen om försäljningsskatt på motorfordon inte ingå i avräk
ningsförfarandet och de undantas därför genom en avslutande bestämmel
se i förevarande I§. 

Såsom förut nämnts kommer statensjordbruksnämnds och statens utsä
dcskontro\ls utbetalningar på punktskatteområdet att undantas från avräk-
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ningsförfaramlet genom den i förevarande paragrafs andra stycke intagna 

begränsningen till belopp som uthetalas av RSV. Av denna begriinsning 

följer också att uthetalningar av skrotningspremier enligt bilskrotningsla

gen inte heller ingiir i avräkningsförfarandet. RSV :s återbetalningar av 

skrotningsavgifler· enligt samma lag kommer diiremot att ingå i avriiknings

förfarandet. 

Denna paragraf innehåller den egentliga avräkningshestämmelsen. 

Kronofogdemyndigheten skall. om inte annat följer av senare hestämmel

ser i lagen, från s[1dana utbetalningar som avses i I~ avräkna si'1 mycket 

som kan gå till betalning av det allmiinnas fordringar mot den till vilken 

uthetalningen skall göras. Bestiimmelsen förutsätter att de uthetalamlc 

myndigheterna underriittar kronofogdemyndigheten om sådana utbetal

ningar som avses i I § eller att de före en utbetalning förvis:;ar sig om att 

det allmänna inte har några fordringar som skall avräknas mot uthctalning

en. Närmare föreskrifter om den nödvändiga kommunikationen mellan de 

utbetalande myndigheterna och kronofogdemyndigheterna får meddelas 

av regeringen eller den myndighet som regeringen hestämmer som verk

ställighetsföreskrifter. Paragrafen innehåller dessutom en bestämmelse 

som i första hand riktar sig till de utbetalande myndighet·erna. I andra 

meningen föreskrivs nämligen att endast vad som överstiger del allmiinnas 

fordran får hetalas ut. 

Som framgår av paragrafen skall vissa förutsättningar i fråga om det 

allmännas fordran vara uppfyllda för att avriikning skall få ske. Fordringen 

skall sålunda vara för indrivning registrerad i utsökningsreg.istret. Vidare 

förutsätts att den drivs in enligt bestämmelserna i UBL. tullagen eller 

hötesverkstiillighetslagen. 

Beslut om avräkning skall meddelas av kronofogdemyndigheten. För 

detta förutsätts givetvis ait myndigheten har kännedom om det allmiinnas 

fordran. En stor del av avräkningarna skall vidare ske genom samkörning 

av utsökningsregistret och restitutionsmyndighetens register. Det är därför 

lämpligt att anknyta avriikningsförfarandet till registreringer1 i utsöknings

registrct. 

Kravet på att fordringen skall vara registrerad för indrivning har upp

ställts för att förhindra att avräkning görs för fordran som är registrerad i 

registret för åtgärd enligt lagen () 978: 880) om betalnings säkring för skat

ter. tullar och avgifter. Avräkning bör enligt min mening intt: användas för 

betalning av sådana fordringar. 

Att det skall vara fråga om fordringar som dril's in enliKt bestiimmclser

na i UBL innebär till en början att avräkning skall göras mol fordringar på 

sådana skatter och avgifter som räknas upp i I § första stycket UBL. dvs. 

fordringar på statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt. utskiftnings

skatt. ersättningsskatt. kommunal inkomstskatt. skogsvårdsavgift. vinst

delningsskatt. egenavgifter enligt lagen om socialavgifter, hyreshusavgift. 
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skattetilhigg och förseningsavgift enligt tax~ringslagen samt annuitet p;°1 

avdikningsl{m. 

Vidare skall avriikning göras mot fonlring<;r p<°1 kvarskatteavgift. restav

gift. tilliiggsavgift. förseningsavgift och riin1a: enligt U BL. eftersom U BL: s 

hesliimmelser om indrivning a\' skatt enligt ~9 *andra stycket skall tilliim

pas pf1 indrivning av sf1dana fordringar. 

I frf1ga om en rad fordringar som tillkommer staten före.:;krivs i resp. 

författning att de för tas ut omedelhart genom utmiitning eller [!enom 

utmiitnin[! utan föreg;°1ende dom eller utslag: S[1dana fordringar drivs med 

stöd av 64 ~ URL in i samma ordning som skatt enligt UBL och de skall 
s;°1ledes avriiknas mol de i I * avriikningslagen avsedda uthetalningarna. 
Som exempel p[1 s;°1dana fordringar kan nii!"lmas studiemcdelsavgifter (8 

kap. 73 * studiestödslagen). nygplatsavgifter [6 kap. 1.3 * luftfartslagen 
( 1957: :!97)]. vissa förrättningskostnader. t. d. kostnader för lantmäterifiir
riittning [16 §lantmäteritaxan (1971: I IOll) ,och kostnader för lanthruks
niimndsförrättning r 17 § förordningen ( 1967': 445) med lantbruksniimnds
taxa] samt oljeavgift [I 0 § förordningen ( 1957: 344) om oljeavgift m. m. [. 

Andra fordringar som drivs in enligt hestiimmelserna i UBL och som 
s;°1ledcs skall avriiknas Mm de i I § avräkningslagen åsyftade uthetalning
arna iir fordringar enligt 77 a § U BL och motsvarande hestiimmclser i lagen 

om sjömansskatt. ML LFK. LPP. AUL. AVGL och USAL. 
Vad som skall avriiknas fr{m ifrf1gavarande uthetalningar är ocks;I sf1-

dana fordringar som p;°1 grund av hänvisningar i olika författningar skall 
drivas in enligt UBL:s hestiimmclser. Hiinvisningarna till UBL är utfor
made p{1 olika siitt. Bestiimmelser om att fordran skall drivas in i den 

ordning som föreskrivs i UBL om indrivning av restförd skatt finns exem

pelvis i :!8 * LFK. 22 § kupongskattelagen. 53 § lagen oni arvsskatt och 
gåvoskatt och :!8 § lagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid 
olovligt byggande m. m. 

I andra författningar används andra uttryck för att ange att indrivning 

skall ske i den i UBL angivna ordningen. I .VSL (30 §) uttalas sftledes att 
vad i UBL stadgas om indrivning. avkortning och avskrivning av skatt i 
tillämpliga delar skall gälla fordonsskatt. kilometerskatt. skattetillägg och 
förseningsavgift. I fri'tga om mervärdeskatt uttrycks på liknande siitt (48 § 

MU att bestämmelserna i UBL om indrivning, avkortning och avskrivning 
samt efterkrav i tillämpliga delar gäller i fråga om mervärdeskatt. Liknande 
formuleringar förekommer i 5 kap. 16 § LPP och i 28 § USAL. I 13 § lagen 
( 1976: :!06) om felparkeringsavgift stadgas att om ej annat följer av lagen 
gäller UBL i tillämpliga delar. En liknande· formulering finns i lagen om 
bcvillningsavgifter för särskilda förm{mer och rättigheter !5 §). Oavsett hur 
hänvisningarna till UBL:s indrivningsbestämmelser är formulerade skall 
avräkning göras mot fordringar som drivs in bntigt bestämmelserna i UBL. 

Att avräkningsförfarandet också skall omfatta fordringar som dril's in 

en/if.!1 hcsliimmelserna i 1111/af,!en innebär (jfr: 21 § tullagen; paragrafen änd-
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rad senast 1982: 121J) att avräkning skall göras mot fordringar på tull och 

andra införselavgifter samt mot fordran på restavgift. Avriikning skall 

också göras mot fordringar på ränta och förseningsavgift (jfr 20 a § sista 

stycket och 40 a §tredje stycket tullagenl. 

Böter drivs in ungefär på samma sätt som skatter. men fö;-st när laga

kraftägande dom föreligger, och de drivs inte in enligt hestämmelserna i 

UBL. Eftersom böter nu enligt 8 § bötesverkställighetslagen får avräknas 

mot fordran på överskjutande skatt enligt UBL. hör de såsom nämnts i den 

allmänna motiveringen ingå i det nya avräkningsförfarandet. Därför nämns 

i förevarande paragraf också fordringar som drivs in enligt heitiimmelser

na i hiite.n•erkstiil/ighctslagen. På grund av vad som föreskrivs i I§ andra 

stycket niimnda lag medför detta att avräkning skall göras inte bara mot 

bötesfordringar utan också mot fordringar som avser vite eller sådan 

särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet. Avräk

ning skall också göras mot andra fordringar som inte avser böter men som 

drivs in i den ordning som stadgas för böter. Som ett exempel på detta kan 

nämnas disciplinbot [jfr 5 ~ lagen ( 1973: 18) om disciplinstrntT för krigs

män]. I enlighet med promemorieförslaget föreslås att bötesverkställig

hetslagens avräkningsbestämmelse upphävs (se avsnitt 6.3). 

Det kan anmärkas att avräkning skall göras mot bötesfordran även om 

ett uppburet bötesbelopp skall tillfalla annan än staten. Staten. dvs. det 

allmänna. är nämligen att anse som borgenär även i fråga om en sådan 

fordran (se prop. 1980/81:8 s. 194). 

Den i paragrafen föreslagna definitionen av de motfordringar som skall 

avräknas mot utbetalningarna medför såsom förut (avsnitt 4.3.3) nämnts 

all så gott som alla de fordringar som vid indrivning handläE:gs som s. k. 

allmänna mål skall avräknas mot utbetalningarna. De fordringar i allmänt 

mål som faller utanför avräkningsförfarandet är främst sådana fordringar 

på domstolskostnader som anges i punkterna 2-3 i I kap. 2 §utsöknings

förordningen. 

Några remissinstanser har tagit upp ett par frågor som gäller den före

slagna lagens tillämplighet när utländska skatter och böter skall tas ut här i 

riket enligt överenskommelse med främmande stat. Skatteindrivnings

utredningen har sålunda påpekat att när det i olika handräckningsöverens

kommelser mellan Sverige och andra stater talas om indrivning torde 

därmed bara avses rent exekutiva åtgärder, dvs. i Sverige sådana åtgärder 

som regleras i UB. Utredningen framhåller att kronofogdemyndighetens 

beslut om avräkning enligt den föreslagna lagen är ett uttryck för myndig

hetens borgenärsfunktion och inte för dess funktion som exekutiv myndig

het. Mot bakgrund härav har utredningen funnit att den före·slagna lagen 

inte blir tillämplig för betalning av utländska skatter. Liknand1~ synpunkter 

har framförts av RSV och av en kronofogdemyndighet. 

Skatteindrivningsutredningen har vidare uttalat att avräkning enligt den 

föreslagna lagen bör omfatta böter som skall verkställas här enligt lagen 
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(1963: 193) om samarbete med Danmark. Finland, Island och Norge an

gående verkställighet av straff m. m. (nordiska verkställighetslagen). En

ligt 2 § denna lag sker på begäran verkställighet här i landet av bötesdom. 

som har meddelats i ett annat nordiskt Ian~. enligt svensk lag. Uttrycket 

verkställighet får enligt utredningens mening anses inrymma avräkning. 

Med anledning av dessa uttalanden vill jag först framhålla att man vid 

ingåendet av handräckningsöverenskomrnelserna och antagandet av den 

nordiska verkställighetslagen uppenbarligen inte hade ett avriikningsför

farande i tankarna. När den nämnda lagen togs fanns det för övrigt inte 

någon möjlighet att avräkna en skatterestitution mot en bötesfordran. 

Sådan möjlighet infördes år 1979 genom bötesverkställighetslagen och 

genom ändringar i UBL. 

Frågan om den föreslagna lagen blir tillämplig eller inte på utliindska 

skatter och böter är uppenbarligen ytterst·. beroende av huruvida hand

räckningsöverenskommelserna resp. den nordiska verkställighetslagen 

kan anses inrymma en hänvisning till bestämmelserna om avräkning. 

Avräkning är varken enligt nuvarande bestämmelser i de olika skatte

och avgiflsförfattningarna eller enligt den nu föreslagna lagen en exekutiv 

åtgärd. Avräkningen är enligt vad jag sagt förut ett clearingförfarande 

mellan en skatt- eller avgiftsskyldigs olika konton hm, svenska myndighe

ter som skall ombesörjas av kronofogdemyndigheten innan restitutions

fordringen får tas i anspråk för betalning av utomståendes fordringar. Jag 

kan därför instämma i remissinstansernas uppfattning att de handräck

ningsöverenskommelser som berörts inte kan anses ge möjlighet till avräk

ning för att få en utländsk skattefordran betald. Vad jag nu sagt leder å 

andra sidan till att jag inte kan ansluta mig till uppfattningen att en nordisk 

bötesdom skulle kunna verkställas genom tillämpning av bestämmelser om 

avräkning. För tillämpning av avräkningsbestämmelserna skulle det enligt 

min mening krävas att det i den nordiska verkställighetslagen uttryckligen 

angavs att verkställighet inbegriper avräkning. Huruvida det skulle kunna 

anses helt förenligt med grunderna för avräkningsförfarandet att genomfö

ra en sådan utvidgning är enligt min mening tveksamt. För detta bör i varje 

fall förutsättas att det land för vilket avräkning skall göras också har ett 

avräkningsförfarande som får tillämpas vid verkställighet av svensk dom .. 

Skatteindrivningsutredningen har också tagit upp frågan om den nya 

lagens tillämplighet vid verkställighet i Sverige av s. k. europeisk brott

målsdom enligt lagen ( 1972: 260) om internationellt samarbete rörande 

verkställighet av brott målsdom. Enligt utredningens mening hör böter som 

dömts ut p?1 grund av en framställning om verkställighet enligt denna lag 

omfattas av den föreslagna lagen. För egen del får jag anföra följande. 

Enligt nämnda lags bestämmelser om verkställighet i Sverige av europe

isk hrottmålsdom skall en framställning om verkställighet i Sverige prövas 

av svensk domstol eller av riksåklagaren. Vid denna prövning bestäms 
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genom dom eller strafföreläggande ny påföljd enligt vad som i s·1ensk lag är 

föreskrivet om påföljd för motsvarande. brott. I fråga om verk~;tällighet av 

påföljd som sålunda bestämts gäller vad i allmänhet är förc:skrivet om 

verkställighet av påföljd som ådömts genom svensk domstols lagakraft

ägande dom. Vidare föreskrivs i 36 § att böter som bestämts enligt lagen 

skall tillfalla kronan. Eftersom det i dessa fall alltså är fråga orn böter som 

tillkommer svenska staten, är det uppenbart att den nya lagen blir tillämp

lig så att avräkning skall göras mot ifrågavarande böter. 

Som nämnts i den allmänna motiveringen grundas den föreslagna avräk

ningen på att den skatt- eller avgiftsskyldiges rätt till restitutionsfordringen 

är begränsad. vilket framgår av att det i paragrafen anges att vad som får 

betalas ut endast är vad som överstiger det allmännas fordran. Diirav följer 

att hans borgeniirer genom utmätning eller konkurs inte kan komma åt mer 

än vad som återstår efter avräkningen. Med anledning av att den nyligen 

antagna lagen (1984:649) om företagshypotek (prop. 1983/84: 128, LU 36, 

rskr 413) hl. a. innebär att en näringsidkares fordringar på restitution av 

skatter och avgifter skall ingå bland den egendom. som utgör underlag för 

den nya säkerhetsrätten (företagshypoteket). hör det påpekas att vad som 

kan tillföras den borgenär som har företagshypotek för sin fo;-dran endast 

är vad som riterstår efter avräkning enligt den nu föreslagna lagen eller 
enligt någon annan bestämmelse om avräkning. 

3§ 

I paragrafens.första stycke anges i två särskilda punkter fall då avräkning 

får underlåtas enligt närmare föreskrifter av regeringen eller myndighet 

som regeringen bestämmer. 

Enligt punkt I får avräkning underlåtas om anstånd med betalningen av 

det allmännas fordran beviljats med anledning av besvär eller i avvaktan på 

rättelse. Bestämmelsen har motsvarighet i 5 §första stycket promemorie

förslaget och den har behandlats i avsnitt 4.4 i den allmänna motiveringen. 

Enligt punkt 2 får avräkning underlåtas om kostnaderna för avräknings

förfarandet kan antas bli större än som är förenligt med det allmännas 

ekonomiska intressen. Denna bestämmelse har motiverats i avsnitt 4.5. I i 

den allmänna motiveringen. Den bedömning som förutsätts för bestämmel

sens tillämpning avses inte falla på kronofogdemyndigheten. Regeringen 

eller den myndighet regeringen bestämmer skall föreskriva när utbetal

ningar får göras utan föregående kommunikation med kronofogdemyn

digheten. I detta sammanhang kan anmärkas att någon avräkning givetvis 

inte kan komma i fråga i sådana fall då restitutionsfordringen uppgår till så 

ringa belopp att den enligt särskild bestämmelse inte skall utbetalas. I 5 

kap. 6 §tredje stycket LPP anges sålunda att utbetalning inte :;kall göras av 

belopp understigande 50 kr. Liknande begränsningar finns i andra skatte

författningar. 
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Enligt andra stycket får kronofogdemyndigheten underlåta att avräkna 

om särskilda skäl föreligger. Som framgår av den allmänna motiveringen 

(avsnitt 4.4) har förevarande bestämmelse föreslagits särskilt med tanke på 

att kronofogdemyndigheten bör ha möjlighet att underlåta avräkning då 

förutsättningarna för en av kronofogdemyndigheten beviljad avbetalnings

plan annars skulle rubbas. 

I anslutning till vad nyss sagts om att kronofogdemyndigheten i vissa fall 

skall kunna underlåta avräkning bör nämn'\s att det förhållandet att krono

fogdemyndigheten beviljat uppskov med betalningen av en fordran inte i 

och för sig utgör hinder mot att fordringen avräknas mot en utbetalning (jfr 

promemorian s. 77 f samt vad som sagts i den allmänna motiveringen i 

avsnitt 4.4). 

4§ 

Denna paragraf motsvarar 5 § andra stycket i promemorieförslaget. Av 

10 §lagen om preskription av skattefordringar m. m. (LPSl följer att avräk

ning inte får ske för att få betalt för en fordran som preskriberats enligt 

LPS. Flertalet av de motfordringar som kan komma i fråga för avräkning 

enligt avräkningslagen faller inom tillämpningsområdet för LPS och de 

kommer därför inte att få avräknas sedan preskription inträtt. Avräknings

lagen omfattar emellertid en del fordringar som preskriberas enligt andra 

bestämmelser. Enligt dessa kan kvittning vara medgiven trots att preskrip

tion inträtt. Kvittning och avräkning har vissa likheter och därmed kan det 

uppkomma osäkerhet huruvida fordringar som preskriberats skall få av

räknas. För att helt undanröja oklarheter föreskrivs i denna paragraf att 

avräkning inte får göras till betalning av det allmännas fordran om denna är 

preskriberad. 

Enligt promemorieförslaget (6 § första stycket) skall avräkning beslutas 

av den myndighet hos vilken målet om indrivning av det allmännas fordran 

är anhängigt. 

Som jag förut har föreslagit skall en förutsättning för avräkning vara att 

fordringen är registrerad i utsökningsregistret. Med detta stämmer bäst att 

också anknyta behörigheten till denna registrering. Någon skillnad i sak i 

förhållande till promemorieförslaget medför inte denna justering. 

I enlighet med vad som anförts i den allmänna motiveringen om behörig 

kronofogdemyndighet (avsnitt 4.6.1) innehåller det nu framlagda förslaget 

inte någon motsvarighet till de i 6 ~ andra stycket promemorieförslaget 

upptagna bestämmelserna om behörighet för det fall att avräkningsbara 

motfordringar skulle var föremål för indrivning hos olika kronofogdemyn

digheter. 
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6och8§§ 
De i 6 §föreslagna bestämmelserna om underrättelse m. m. har ingående 

behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.6.2). Det tC>rde därför 

vara tillräckligt att här bara erinra om att ett tlsidosättande av vad som 

föreskrivs i denna paragraf inte medför att ett meddelat avräkningsbeslut 

av det skälet kan upphävas. Bestämmelse om detta finns i 8 ~-

7§ 

Bestämmelsen i denna paragraf har motiverats i avsnitt 4.6.3. 

9, 12och 13§§ 

Bestämmelserna i dessa paragrafer om rättelse av felaktigheter, återbe

talning på grund av rättelse eller på grund av domstols beslut, beräkning av 

ränta och överföring i vissa fall av ett avräknat belopp till kronofogdemyn

digheten har utförligt behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 
4.6.4). 

10 § 

I paragrafens första stycke sägs inledningsvis att kronofogdemyndighe

tens beslut att avslå en begäran oin rättelse av avräkning inte får överkla

gas. Denna bestämmelse, som saknar motsvarighet i promemorieförslaget, 

har behandlats i det föregående (avsnitt 4.6.5). Styckets övriga bestämmel

ser överensstämmer i huvudsak med 8 § första stycket i promemorieförsla

get. 

Till en början föreskrivs att kronofogdemyndighetens övriga beslut en

ligt lagen får överklagas genom besvär av den som beslutet gälkr. Därmed 

avses den vars rätt till återbetalning berörs av beslutet. Detta innefattar en 

viss avvikelse från promemorieförslaget, som inte anger vem som har 

besvärsrätt. Av bestämmelsen följer att kronofogdemyndighetens beslut 

om avräkning inte får överklagas av en myndighet som har fordringar mot 

den återbetalningsberättigade eller av RSV (jfr paragrafens andra stycke). 

Slutligen föreskrivs i första stycket. att bestämmelserna i UB om besvär 

över utmätning i allmänhet - dvs. utmätning av annat än lön - skall till

lämpas också i fråga om besvär över kronofogdemyndighe~ens beslut 

enligt avräkningslagen. i den mån inte annat följer av bestämmelserna i 

11 §. 

Hänvisningen till UB innebär bl. a. att talan mot kronofogd•!myndighe

tens beslut skall föras i hovrätt ( 18 kap. I§ UB). Besvärstiden blir därmed 

vidare regelmässigt tre veckor från delgivning av beslutet (18 kap. 7 § 

andra stycket UB). Som förut (avsnitt 4.6.3) nämnts skall underrättelse om 

beslut om avräkning dock i regel inte behöva delges. Detta medför att 

besvärstiden i praktiken oftast kommer att bli obegränsad. Hovrättens 

beslut får överklagas till högsta domstolen. 
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Hänvisningen till UB:s besvärsbestämmelser innebär att också andra 

bestämmelser i 18 kap. UB - och i rätteg~ngsbalken - blir tillämpliga, 

såvida de rör besvär över utmätning i allmänhet. Bestämmelserna i 18 kap. 

~§första stycket UB om vem som får föra ta~an mot kronofogdemyndighe

tens beslut ersätts dock av den nyss behanälade bestämmelsen i föreva

rande paragraf. Bestämmelsen i 18 kap. 5 §första stycket UB om att talan 

inte får föras mot beslut, varigenom begäran om rättelse av utmätning 

m. m. lämnats utan bifall, har en sådan utformning att det är osäkert om 

den blir tillämplig i fråga om motsvarande beslut enligt avräkningslagen. 

Som nyss nämnts inleds förevarande paragraf i avräkningslagen emellertid 

mt:d t:n uttrycklig bestammelse i ämnet. 

Åtskilliga bestämmelser i 18 kap. UB har en sådan speciell anknytning 

till utsökningsförfarandet att det givetvis inte kan komma i fråga att tilläm

pa dem vid besvär över beslut enligt avräknihgslagen. Vissa bestämmelser 

blir däremot direkt tillämpliga. Av 18 kap. 8§ UB följer således bl.a. att 

klaganden i sin besvärsinlaga skall ange det överklagade beslutet, den 

ändring som yrkas däri och grunderna för besvärstalan. Av 18 kap. 9§ UB 

följer bl. a. att besvärsinlagan skall ges in till kronofogdemyndigheten och 

att besvär som ej anförts i rätt tid skall avvisas av kronofogdemyndigheten. 

Vad sist sagts har naturligtvis ringa praktisk betydelse vid besvär över 

avräkningsbeslut, eftersom sådana beslut i regel inte kommer att delges. 

Bestämmelsen i 18 kap. I 0 § U B om att kronofogdemyndigheten så snart 

som möjligt skall sända besvärsinlagan och övriga handlingar i målet till 

hovrätten blir självfallet också tillämplig. 

Bestämmelsen i 18 kap. 4 s första stycket UB om att klagan inte får föras 

över att kronofogdemyndigheten har funnit sig behörig att ta upp en 

ansökan om verkställighet får den betydelsen att ett avräkningsbeslut inte 

kan överklagas på den grunden att kronofogdemyndigheten inte skulle ha 

varit behörig att pröva frågan om avräkning. Bestämmelsen i samma 

paragrafs andra stycke torde inte få någon praktisk betydelse i avräknings

förhållanden. Detsamma gäller bestämmelserna i 18 kap. 6 § andra stycket 

UB. 

Bestämmelsen i paragrafens andra stycke innebär att det allmännas talan 

i mål om avräkning förs av RSV i hovrätt och högsta domstolen. Bestäm

melsen överensstämmer i sak med 8 § andra stycket i promemorieförsla

get. I promemorian har bestämmelsen behandlats på s. 71. 

11 § 

Paragrafens bestämmelser har viss motsvarighet i 8 § tredje stycket i 

promemorieförslaget. 

I }i'irst11 meningen sägs att kronofogdemyndighetens beslut enligt lagt:n 

länder till efterrättelse utan hinder av att det har överklagats. Även om ett 

avräkningsbeslut överklagas. skall vad som avräknats sålede~ överföras 

till Jen som enligt beslutet skall rn sin fordran helt eller delvis betald genom 
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avräkningen. Det kan f.ö. anmärkas att sådant överförande oftast torde ha 

ägt rum redan innan besvär anförts. 

I andra. merzi11ge11 sägs att hovrättens beslut länder till efterrättelse först 

sedan det vunnit laga kraft. Om hovrätten skulle upphäva ett <ivräknings

beslut, kan hovrättens beslut således inte verkställas - dvs. återbetalning 

till den skatt- eller avgiftsskyldige får inte ske - innan det vunnit laga 

kraft. 

Paragrafens bestämmelser motiveras av att en utbetalning <iv restitu

tionsbeloppet till den skatt- eller avgiftsskyldige innan avräkningsfrågan 

blivit slutligt avgjord skulle omintetgöra syftet med avräkningen. Om en 

sådan utbetalning gjordes och det senare fastställdes att avräkning skall 

göras, finns ju inte längre något belopp från vilket avräkning kan ske. 

Paragrafens bestämmelser är således nödvändiga och den skatt- eller av

giftsskyldiges intressen tillgodoses genom att han enligt 12§,jämförd med 

9 § andra stycket, har rätt till återbetalning jämte ränta om avräkningsfrå

gan slutligen avgörs till hans förmån. 

14 § 

lfiirsta stycket regleras de fall då det allmänna har en i utsökningsregist

rct registrerad fordran för vilken avräkning kan göras också en\igt bestäm

melser i annan lag eller förordning även om fordringen har överlämnats till 

kronofogdemyndigheten för indrivning. I sådana fall skall bestitmmelserna 

i den nu föreslagna lagen tillämpas. Denna ordning överensstämmer med 

promemorians förslag i 3 ~ andra stycket. I promemorieförslaget reglera

des förhållandet till avräkningsbestämmelser i annan lag. I det nu fram

lagda förslaget regleras förhållandet till avräkningsbestämmelser i annan 

lag eller förord11ing. Detta beror på att bestämmelser om avräkning från 

sådana utbetalningar som avses i I * även finns i författning som ej är lag. 

Bestämmelser om avräkning från tullrestitution enligt tullförordningen 

finns sålunda i 19 § tullstadgan. 

Bestämmelsen i lindra srycker avser de fall då en restitutionsmyndighet 

enligt skatte- eller avgiftsförfattning kan göra avräkning för betalning av en 

fordran som inte är registrerad i utsökningsregistret och det samtidigt finns 

registrerade fordringar för vilka avräkningsbestämmelserna i den föreslag

na lagen gäller. Restitutionsmyndighetcn blir genom bestämmelsen i andra 

stycket oförhindrad att göra sin interna avräkning utan att först undersöka 

om avräkning kan göras för fordran som är registrerad i utsökningsregist

ret. 

Bestämmelsen i andra stycket avviker från vad som föreslogs i prome

morian. Skälen för detta har redovisats i den allmänna motiveringen (av

snitt 4. 7). 
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6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen om mcnärdcskaU 

Bestämmelserna i 49 §fjärde stycket ML om avräkning vid återbetalning 

av mervärdeskatt fick nuvarande lydelse ge:nom en nyligen gjord ändring 

<SFS 1983: 76, prop. 1982/83: 84, SkU 20).: Ändringen. som innebar en 

utvidgning av rätten till avräkning, genomfördes som ett steg i avvaktan på 

de vidare övervägandena om en mer generell avräkningsrätt på skatte- och 

avgiftsområdet. 

De nuvarande bestämmelserna i 49 *fjärde stycket ML är uppdelade så 

att avräkning mot den skattskyldiges skulder avseende mervärdeskatt 

regleras i en första mening, medan avräkning mot den skattskyldiges 

skulder av vissa andra slag regleras i en andra mening. När det gäller 

avräkning mot mervärdeskalt innebär besttimmelserna att avräkning får 

ske mot obetald mervärdeskatt så snart der fastställts, eller skall anses 

fastställd, till visst belopp. Enligt andra meningen skall avräkning göras 

mot skulder avseende skatt enligt UBL, arb'etsgivaravgift enligt lagen om 

socialavgifter och avgift enligt lagen om allmän löneavgift. Avräkning mot 

sf1dana skulder får endast göras om skulden är förfallen till betalning. 

Eftersom ML:s avräkningsbestämmelser närmast har karaktären av ett 

provisorium i avvaktan på en mer generell lag om avräkning bör de omprö

vas när förslag till en sådan lag nu läggs fram. 

De fordringar som enligt 49 § fjärde stycket andra meningen ML får 

avriiknas mot restitutioner av mervärdeskatt far också avräknas enligt den 

nu föreslagna avräkningslagen. En skillnad mellan de olika avräkningshe

st~immelserna är emellertid att avräkning enligt ML far ske så snart ford

ringen <den skattskyldiges skuld) förfallit till betalning, medan avräkning 

enligt den nya lagen inte far göras förrän fordringen registrerats i utsök

ningsrcgistret. Denna skillnad torde emellertid ha ringa praktisk betydelse. 

Silsom framgår av RSV lm 1983: 2 sker nämligen avräkning enligt ML mot 

ifrågavarande fordringar normalt först sedan fordringen överlämnals till 

kronofogdemyndighet för indrivr.ing. Eftersom avräkning enligt bestäm

melserna i 49 § fjärde stycket andra meningen ML således i praktiken 

kommer att ersättas av avräkning enligt den nya lagen, föreslås att nämnda 

hestämmelser upphävs. I enlighet med vad som förut (avsnitt 4. 7) föror

dats införs i stiillet i 49 § ML en bestämmelse. som anger att det i den nya 

lagen finns föreskrifter som ytterligare begränsar rätten till återbetalning. 

6.3 Förslaget till lag om ändring i bötcs\·erkst~llighctslagen 

I 8 § bö1esverkställighctslagen föreskrivs att böter fär avräknas från den 

bötfälldes fordran enligt 68 § I eller 2 mom. eller 69 § I mom. UBL på 

överskjutande skatt eller ränta på sådan skatt: avräkningen skall ske i den 

ordning som föreskrivs i 68 § 4 mom. första stycket UBL. Beslämmelsen 

avser böter som överli1mnats för indrivning. Bötesfordringar som överläm-
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nats för indrivning och registrerats i utsökningsregistret kan bli betalda 

genom avräkning enligt den föreslagna avräkningslagen. De i 8 § bötes

verkställighetslagen angivna restitutionsfordringarna ingår också i avräk

ningslagens tillämpningsområde. Eftersom bestämmelserna i avräkningsla

gen således inbegriper samtliga i 8 § bötesverkställighetslag·en avsedda 

avräkningsfall, bör denna paragraf upphävas. 

Upphävandet av 8 § bötesverkställighetslagen påkallar ytterligare en 

ändring i denna lag. I lagens 9 § föreskrivs nämligen vad som skall gälla om 

betalning inte kan erhållas med tillämpning av 7 eller 8 §. Eftersom 8 § 

upphävs, bör hänvisningen till denna paragraf ersättas av en hänvisning till 

avräkningslagen. 

6.4 Förslaget till lag om ändring i uppbördslagen 

I 68 § 5 mom. UBL hänvisas till bestämmelserna i 8 § böte:;verkställig

hetslagen. Eftersom jag föreslår att sistnämnda bestämmelser >kall upphä

vas, måste UBL:s hänvisning till bestämmelserna i bötesverkställighetsla

gen också upphävas. I enlighet med vad som förut (avsnitt 4. 7) förordats 

ersätts hänvisningen av en bestämmelse, som anger att det i avräkningsla

gen finns föreskrifter som ytterligare begränsar rätten till återbetalning. En 
sådan bestämmelse föreslås också i 75 a § U BL. 

6.5 Övriga lagförslag 

De föreslagna ändringarna i lagen om sjömansskatt, tullagen, AUL, LPP 

och USAL innebär att det också i dessa lagar tas in en bestämmelse som 

anger att det i avräkningslagen finns föreskrifter som ytterligare begränsar 

rätten till återbetalning. Den föreslagna ändringen i LPP innebär dessutom 

en utvidgning av beskaJtningsmyndighetens skyldighet att avräkna. Denna 

utvidgning har motiverats i avsnitt 4.7. 

Den föreslagna ändringen i skatteregisterlagen har motiverats i avsnitt 

4.5.10. 

7 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

1. lag om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, 

2. lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt, 

3. lag om ändring i bötesverkställighetslagen ( 1979: 189), 

4. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272l, 

5. lag om ändring i lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt, 

6. lag om ändring i tullagen ( 1973: 670), 
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7. lag om ändring i lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet 

beträffande vissa uppdragscrsättningar, . 

8. lag om ändring i lagen ( 1984: 151) om punktskatter och prisreglcrings

avgifter, 

9. lag om ändring i lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från 

arbetsgivare. 

8 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

6 Rihdagen 1984185. I sam/. Nr 108 
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Bilaga I 

Promemorians lagförslag 

Förslag till 

Lag om avräkning vid återbetalning a\' skatt m. m. 

Härigenom föreskrivs följande. 

I § Denna lag är tilliimplig niir skatt som avses i 2 §skall iltabctalas dler 
annars utbetalas till ni'1gon mot vilken det allmänna har en fordran som 
avses i 1 kap. 6 § andra stycket utsökningsbalken och som är överbmnad 
för indrivning. 

2 § Med skatt förstås i denna lag 
1. skatt eller avgift enligt författning som anges i I § första :;tycket lagen 

( 1971: 1072) om förm[rnsberiilligade skallcfordringar m. m. samt !Ull. 
2. skatt eller avgift enligt författning som har upphört att giilla genom 

föreskrift som har meddelats i anslutning till bestiimmelse llm ikrafttni
dande av författning som avses i I, 

3. arbetsgivaravgift enligt lagen (1981: 691) om soci<tlavgifter och avgift 
enligt lagen ( 1982: 423) om allmän löneavgift. 

4. skatt enligt lagen ( 1941: 4161 om arvsskatt och gi1voskatt, 
5. ränta, restavgift, skatte- eller avgiftstilliigg, förseningsavgift eller an

nan liknande avgift som påförts enligt författning som avses i 1-4 eller 
enligt lagen ( 1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning, 

6. skatte- eller avgiftsbelopp jiimte restavgift eller ränta som företriidare 
för juridisk person betalat enligt 77a§uppbördslagenl195J: 272). 17 § I 
mom. lagen (1958: 295) om sjömansskatt, 27 a §lagen om förfarandet vid 
viss konsumtionsbeskattning, 30 a §lagen ( 1959: 552) om uppbörd av vissa 
avgifter enligt lagen (1981: 691) om socialavgifter. 48 •1 § lag1:n ( 1968:.Blll 
om mervärdeskatt eller 22 §lagen (1982: 1006) om avdrags- och uppgifts
skyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar. 

Med skatt förstås också ränta som skall utgå vid i\terb:!talning eller 
annan utbetalning av skatt, tull eller avgift som avses i första stycket 1-6. 

3 § I sådana fall som avses i I § skall kronofogdemyndigheten, efter 
underrättelse från den myndighet som skall göra utbetalningt:n. avriikna sil 
mycket som behövs för betalning av det allmännas fordran. Endast vad 
som återstår därefter får betalas ut. 

Bestämmelserna i första stycket gäller också i stället för bestämmelser 
om avräkning i annan lag, i den mån dessa avser avräkning till betalning av 
det allmännas fordran som är överlämnad för indrivning. 

Kan avräkning göras såväl enligt annan lag för betalning av fordran som 
inte är överlämnad för indrivning som enligt denna lag. skall avräkning i 
första hand göras enligt den andra lagen. 

4 § Föreskrifter om i vilken ordning och omfattning myndigheterna skall 
underrätta kronofogdemyndigheten om förestående utbetalningar medde
las av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 
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5 § Har anstånd med betalning av del allmännas fordran beviljats med 
anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse, får utbetalning göras ulan 
avräkning. 

Avräkning får inte göras till betalning av en fordran som är preskriberad. 

6 § Avräkning beslutas av den kronofogdemyndighet hos vilken målet 
om indrivning av det allmännas fordran är anhängigt. 

Om flera kronofogdemyndigheter är behöriga enligt första stycket, skall 
avräkning beslutas av den kronofogdemyndighet som myndigheterna i 
samråd bestämmer eller som utses av den kronofogdemyndighet i vars 
distrikt den har sill hemvist mot vilken indrivning skall verkställas. Därvid 
gäller vad som i 2 kap. 3 § andra stycket utsökningsbalken föreskrivs om 
hemvist. 

7 § Avräkning får göras utan att den som åtgärden avser har hörts. Till 
denne skall sändas underrättelse om avräkningen. 

8 § Talan mot en kronofogdemyndighets beslut om avräkning får föras 
genom besvär. I fråga om sådan besvärstalan har bestämmelserna i utsök
oingsbalken om besvär över utmätning i allmänhet motsvarande tillämp
ning. 

Det allmännas talan i mål om avräkning förs i hovrätt och högsta dom
stolen av riksskatteverket. 

Kronofogdemyndighetens beslut om avräkning länder till efterrättelse 
omedelbart. Verkställigheten fortgår även om talan förs mot kronofogde
myndighetens beslut, såvida ej annat förordnas av hovrätten eller högsta 
domstolen. 

Denna lag träder i kraft den ... 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt 

Härigenom föreskrivs att 49 § lagen (1968: 430) om mervärcleskatt 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111·11randt' lydelse Föreslt1gen lydelse 

49§~ 

Överstiger ingående avdragsgill skatt enligt deklaration elen utgående 
skatten, återbetalar länsstyrelsen det överskjutande beloppet i den mån 
kvittning icke skett enligt 17 § sjunde stycket, 

Överstiger skatt som skattskyldig betalat för viss redovisningsperiod 
skatt som fastställts eller anses fastställd, återbetalar läns'>tyrelsen det 
överskjutande beloppet. 

Den som i annat fall får nedsättning i eller befrielse friln skatt som 
avkrävts honom, återfår av länsstyrelsen vad han betalat för mycket. 

Står den skattskyldige i skuld för Står den skattskyldige i skuld för 
mervärdeskatt, har han vid återbe- mervärdeskatt, har han vid återbe-
talning enligt första, andra eller talning enligt första, andra eller 
tredje stycket rätt att återfå bara tredje stycket rätt att återfå bara 
vad som överstiger skulden och av- vad som överstiger sk:Jlden och av-
gifter som belöper på denna. Vad gifter som belöper på denna. Före-
som har sagts nu gäller också när skrifter om m·riikning fin1ZS också i 
den skattskyldige befinns ha till be- lagen (0000:000) 0111 arriikning l'id 
talning förfallen skuld som a1•ser återbetalning m· skatt 111.111. 

1. skatt enligt uppbörds/agen 
( 1953:272), 

2. arbetsgi1•arm•gift enligt lagen 
( 1981 :691) om socialm•gifter eller 

3. avgift enligt lagen (1982 :423) 
om allmän /önem•gift. 

Fordran på överskjutande ingående skatt får ej särskilt överlåtas eller 
utmätas. 

I övrigt gäller uppbördslagens be
stämmelser om restitution av skatt i 
tillämpliga delar beträffande återbe
talning av mervärdeskatt. 

Denna lag träder i kraft den ... 

1 Lagen omtryckt 1979: 304. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 885. 
2 Senaste lydelse 1983: 76. 

I övrigt gäller uppbördslagens 
(1953:272) bestämmelser om resti
tution av skatt i tillämpliga delar 
beträffande återbetalning av mer
värdeskatt. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979: 189) 

Härigenom föreskrivs i M1ga om hötcsverkstiillighctslagcn !1979: I 89l 
dels att 8 § skall upphöra att gtilla. 
dels att 9 § skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·tira11de lydelse 

I den mån hetalning t:i kan erhf1l
las med tillämpning av 7 eller 8 ~. 
sker indrivning genom utmiitning 
eller införsel enligt vad som iir före
skrivet därom. 

Denna lag triider i kraft den ... 

Fiires/11gc11 lydelse 

I den mfin !'ietalning illfc kan cr
h;°11las med tilliimpning av 7 § ella 
lagen (0000:000) 0111 m'l'iik11i11g l'id 
c/1ahc111/11i11g m· skall 111.111 .. sker 
indrivning genom utmiitning eller 
införsel enligt vad som iir föreskri
vet diirom. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272) 

Härigenom föreskrivs att 68 § 5 mom. uppbördslagen (1953: 272)1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N1warande lydelse 

5 mom. 2 Vad i 3 och 4 mom. 
sägs äger motsvarande tillämpning. 
då den som är berättigad att återbe
komma skatt har att erlägga sjö
mansskatt eller bcvillningsavgifl för 
särskilda förmåner och rättigheter 
eller kupongskatt. Om tillämpninf: 
av 4 mom. vid indrivninR av höter, 
viten och hel opp som förklarats fiir
verkat iir fi>reskri\•et i hiitesverk
stiilliRhets/af.:en ( 1979: 189). 

Denna lag träder i kraft den ... 

1 Lagen omtryckt 1972: 75. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771. 
2 Senaste lydelse 1979: 196. 

FöreslctRen lydel.~e 

5 mom. Vad i 3 och 4 mom. sägs 
äger motsvarande tillämpning, då 
den som är berättigad att återbe
komma skatt har att erlägga sjö
mansskatt eller bevillningsavgift för 
särskilda förmåner och rättigheter 
eller kupongskatt. Om m·riikninR 
1•id restitution m· skatt m .m. finns 
fiireskrifter ock.wl i /af.:Cll (0000:000) 
om avriik11inR l'id återhetalninR m· 
skatt m. m. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601) 

Hiirigenom föreskrivs att 30 § viigtrafikskattclagen ( 1973: 11011 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·ara11dc f.1·c/clsc Fiircslagcn /rc/C'lsc 

30 §~ 

I den m:'\n ej annat följer av denna lag iiger 4. 9. 12-15 och 22 §§ lagen 
(1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsheskattning motsvarande 
tilliimpning i frf1ga om förfarandet enligt denna lag. Vad hestiimmelserna 
innehf1ller om deklaration giiller i stiillet uppgift. som skall liimnas enligt 
siirskilda föreskrifter och ligga till grund för p:lföring eller faststiillelse av 
skatt. 

Vad i upphördslagen (1953: 272) 
stadgas om indrivning. avkortning 
och avskrivning av skatt skall i till
liimpliga delar giilla fordonsskatt. 
kilometerskatt. skattetilliigg och 
förseningsavgift. Vid återhetalning 
av skatt skall avräknas endast sf1-
dan till hetalning förfallen fordons
skatt eller kilometerskall som ej er
lagts. restavgift som hclöper p:°1 så
dan skatt samt sådan avgift enligt 
hilregisterkungörclsen ( 1972: 599) 
som upphiires i samband med upp
börd av vägtrafikskatt. I fråga om 
avräkning av avgifter som nu har 
sagts äger 23 och 31 §§ motsvaran
de tillämpning. 

Vad i upphördslagen !1953:2721 
stadgas om indrivning. avkortning 
och avskrivning av skatt skall i till
liimpliga delar giilla fordonsskatt. 
kilometerskatt. skattctilliigg och 
förseningsavgift. Vid :°1terhetalning 
av skatt skall avriiknas s:°1dan till 
hetalning förfallen fordonsskatt el
ler kilometerskatt som ej erlagts. 
restavgift som belöper pf1 sådan 
skatt samt sådan avgift enligt hilrc
gisterkungörclsen ( 1972: 599) som 
11pphiirs i samband med uppbörd av 
viigtrafikskatt. I fr:°1ga om avriik
ning av avgifter som nu har sagts 
äger 23 och 31 §§ motsvarande 
tilliimpning. 

Fiircskr(fter om m·riikning .finns 
ockstl i lagen ({)000:000) om m·riik-
11i11g l'id tlterheta/11i11g m· skatt 
m.m. 

Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalkcn får äga rum vid indrivning av 
fordonsskatt. kilometerskatt. restavgift. skattetillägg och förseningsavgift. 

Denna lag träder i kraft den ... 

1 Lagen omtryckt 1979: '.!RO. 
Senaste lydel"e av lagens rut.rik 1974: 869. 
~ Senaste lydelse 1982: 994. 
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Bila~a 2 

Förteckning över remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över promemorian (Ds Fi 1983: 2ll) avgetts av 

Göta hovrätt. kammarrätten i Sundsvall. rikspolisstyrelsen, datainspek

tionen, riksförsäk rings verket. trafiksäkerhets verket. generaltullstyrelsen. 

bankinspektionen, riksskattevcrket, centrala studiestödsnämnden, statens 

jordbruksnämnd, kammarkollegiet, statskontorct. riksrevisionsverket, 

länsstyrelserna i Stockholms. Jönköpings, Blekinge, Malmöhus. Göte

borgs och Bohus, Skaraborgs. Kopparbergs och Västerbottens län, skat

teindrivningsutredningcn (B 1981: 02), Föreningen Sveriges kronofogdar, 

Svenska kommunförhundet. Landsorganisationen i Sverige, Centralor

ganisationen SACO/SR <SACO/SR). Tjänstemännens centralorganisation, 

Svenska arhetsgivareföreningen (SAF). Sveriges industriförhund, Sveri

ges hantverks- och industriorganisation - Famiijeförctagen. Lantbrukar

nas riksförbund (LRFJ. Svenska hankföreningen, Sveriges ackordscentral. 
Föreningen auktoriserade revisorer och Svenska revisorsamfundet. 

SACO/SR har åberopat ett yttrande som avgetts av Förbundet för juris

ter. samhiillsvctarc och ekonomer CJUSEK). SAf har åberopat Sveriges 

industriförbunds yttrande. LRF har åheropat ett inom Lantbrukarnas skat
tedelegation uppriittat utlföandc. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har bifogat yttranden från kronofogde

myndigheterna i Handens, Sollentuna och Stockholms distrikt och ett 

yttrande från den lokala skattemyndigheten i Sollentuna fögderi. Länssty

relsen i Jönköpings län har hifogat ett yttrande från kronofogdemyndighe

ten i Eksjö distrikt. Uinsstyrelsen i Blekinge län har hifogat yttranden från 

kronofogdemyndigheten i Karlskrona distrikt och den lokala skattemyn

digheten i Ronneby fögderi. Länsstyrelsen i Malmöhus län har bifogat 

yttranden från länsstyrelsens mervärdeskatteenhet. M!n de lokala skatte

myndigheterna i Lunds och Malmö fögderier samt från länets ~ju kronofog

demyndigheter. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har bifogat ytt

randen från länets bf1da kronofogdemyndigheter. Länsstyrelsen i Skara

borgs Hin har bifogat yttranden från kronofogdemyndigheten i Skövde 

distrikt och den lokala skattemyndigheten i Mariestads fögderi. Länssty

relsen i Kopparbergs län har bifogat yttranden från kronofogdemyndighe

terna i Avesta. Borlänge. Faluns och Mora distrikt samt ett gemensamt 

yttrande från de lokala skattemyndigheterna i Avesta och Borliinge fögde

rier. 
Ett yttrande har också inkommit från Svenska inkassoföreningen. 
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Bilaga 3 

Upprättade lagförslag 

Förslag till 
Lag om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter 

Härigenom föreskrivs följande. 

I § I denna lag ges bestämmelser om avräkning från belopp som återbeta
las eller annars utbetalas på grund av bestämmelse i 

\. uppbördslagen (1953: 272), 
2. lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. 
3. lagen (1968: 430) om mervärdeskatt med undantag av 76a §. 
4. tullagen ( 1973: 670). tullförordningen ( 1973: 979) eller lagen (1973: 981) 

om frihet från införselavgift, 
5. lagen ( 1982: !006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande 

vissa uppdragsersättningar, 
6. lagen ( 1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691) 

om socialavgifter eller lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från 
arbetsgivare. 

Bestämmelserna i denna lag skall också tillämpas på belopp som utbeta
las av riksskatteverket på grund av bestämmelse i lagen (1984: 151) om 
punktskatter och prisregleringsavgifter eller i författning som anges i I kap. 
I§ första stycket nämnda lag eller i lagen (1974: 992) om nedsättning av 
allmän energiskatt. Vad som sagts nu gäller dock inte utbetalning enligt 
13 § lagen ( 1978: 69) om försäUningsskatt på motorfordon. 

2 § Tillkommer ett belopp som avses i I§ någon mot vilken det allmänna 
har en fordran. som är för indrivning registrerad i utsökningsregistret och 
drivs in enligt bestämmelserna i uppbördslagen (1953: 272), tullagen 
(1973: 670) eller bötesverkställighetslagen (1979: 189), skall kronofogde
myndigheten, om inte annat följer av vad nedan sägs. avräkna så mycket 
som kan gå till betalning av fordringen. Endast vad som överstiger det 
allmännas fordran får utbetalas. 

3 § Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller 
myndighet som regeringen bestämmer får avräkning underlåtas, 

I. om anstånd med betalningen av det allmännas fordran beviljats med 
anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse, 

2. om kostnaderna för avräkningsförfarandet kan antas bli större än som 
är förenligt med det allmännas ekonomiska intressen. 

Om det föreligger särskilda skäl får kronofogdemyndigheten också i 
andra fall underlåta avräkning. 

4 § Avräkning får inte göras till betalning av en fordran som är preskri
berad. 

5 § Fråga om avräkning prövas av den kronofogdemyndighet som enligt 
registreringen i utsökningsregistret är tilldelad fordringen. 
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6 § Till den mot vilken det allmänna har sin fordran skall kronofogde
myndigheten sända underrättelse om att avräkning kan göras for betalning 
av fordringen. om den inte är betald senast en viss angiven dag. Ett beslut 
om avräkning skall meddelas först sedan den angivna betalningsdagen löpt 
ut. 

Underrättelse behövs inte, om den mot vilken det allmänna har sin 
fordran saknar för kronofogdemyndigheten känd adress. 

7 § Om beslut som kronofogdemyndigheten meddelar enligt denna lag 
skall myndigheten sända underrättelse till den som beslutet gäller. 

8 § Den omständigheten att ett beslut om avräkning meddelats utan att 
bestämmelserna i 6 § första stycket iakttagits är inte grund för att upphäva 
beslutet. 

9 § Finner kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i anspråk genom 
avräkning på grund av att en före avräkningen gjord betalning av det 
allmännas fordran inte beaktats eller på grund av att fordringe·n genom ett 
uppenbart fel varit upptagen till ett för stort belopp, skall kronofogdemyn
digheten besluta om rättelse. 

Till den som på grund av rättelsen har rätt att få tillbaka ett belopp. skall 
kronofogdemyndigheten utbetala, förutom beloppet, ränta. Denna skall 
beräknas från utgången av den månad då beloppet kom kronofogdemyn
digheten till handa till och med den månad då beloppet utbetalas och utgå 
enligt en räntesats som motsvarar det av riksbanken fastställda. vid varje 
tid gällande diskontot. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bort
faller. Ränta som understiger femtio kronor skall inte utbetalas. 

10 § Kronofogdemyndighetens beslut att avslå en begäran om rättelse av 
avräkning får inte överklagas. Kronofogdemyndighetens övriga beslut en
ligt denna lag får överklagas genom besvär av den som be~;lutet gäller. 
Bestämmelserna i utsökningsbalken om besvär över utmätning i allmänhet 
tillämpas också i fråga om sådana besvär, i den mån inte annat följer av 
bestämmelserna i 11 §. 

I mål som avses i första stycket förs det allmännas talan av riksskatte
verket. 

11 § Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag länder till efterrät
telse utan hinder av att det har överklagats. Hovrättens beslut länder till 
efterrättelse först sedan det har vunnit laga kraft. 

12 § Bestämmelserna i 9 § andra stycket skall tillämpas på belopp. som 
överförts till kronofogdemyndigheten men på grund av beslut av kronofog
demyndigheten i andra fall än som avses i 9 § första stycket eller av 
hovrätten eller högsta domstolen inte skall tas i anspråk genom avräkning. 

13 § Skall ett avräknat belopp enligt beslut av kronofogdemyndigheten, 
hovrätten eller högsta domstolen inte tas i anspråk genom avräkning. skall 
den som fått sin fordran helt eller delvis betald genom avräkning överföra 
beloppet till kronofogdemyndigheten. 
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14 § Kan avräkning för betalning av en i utsökningsregistret registrerad 
fordran göras också enligt annan lag eller enligt förordning, skall bestäm
melserna i denna lag tillämpas. 

Kan en myndighet enligt annan lag eller enligt förordning göra avräkning 
från belopp, som avses i I§. för betalning av en fordran, som inte är 
registrerad i utsökningsregistret, får myndigheten göra avräkningen utan 
hinder av bestämmelserna i denna lag. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt 

Härigenom föreskrivs att 49 §lagen (1968: 430) om mervärdeskatt 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydcl.~e Föreslagen lydelse 

49§2 

Överstiger ingående avdragsgill skatt enligt deklaration den utgående 
skatten, återbetalar länsstyrelsen det överskjutande beloppet i den mån 
kvittning icke skett enligt 17 §åttonde stycket. 

Överstiger skatt som skattskyldig betalat för viss redovis1ningsperiod 
skatt som fastställts eller anses fastställd, återbetalar länsstyrelsen det 
överskjutande beloppet. 

Den som i annat fall får nedsättning i eller befrielse från skatt som 
avkrävts honom, återfår av länsstyrelsen vad han betalat för mycket. 

Står den skattskyldige i skuld för Står den skattskyldige i skuld för 
mervärdeskatt, har han vid återbe- mervärdeskatt, har han vid återbe-
talning enligt första, andra eller talning enligt första, andra eller 
tredje stycket rätt att återfå bara tredje stycket rätt att återfå bara 
vad som överstiger skulden och av- vad som överstiger skulden och av-
gifter som belöper på denna. Vad gifter som belöper på denna. I la-
som har sagts 1w giiller också när gen (1984:000) om Cl\Tiikning l'id 
den skattskyldige befinns ha till be- återbetalning Cl\' skatter och av-
talning förfallen skuld som avser g(fter finns föreskrifter som ytter/i-

l. skatt enligt uppbörds/agen gare begränsar rätten till återbetal-
( 1953:272), ning. 

2. arbetsgimra1·gift enligt lagen 
( 1981 :691) om socia/a1·gifter eller 

3. avgift enligt lagen (1982:423) 
om allmän liinem•gift. 

Fordran på överskjutande ingående skatt får ej särskilt öv·erlåtas eller 
utmätas. 

I övrigt gäller uppbördslagens be
stämmelser om restitution av skatt i 
tillämpliga delar beträffande återbe
talnfog av mervärdeskatt. 

I övrigt gäller uppbördslagens 
(1953:272) bestämmelser om resti
tution av skatt i tillämpliga delar 
beträffande återbetalning av mer
värdeskatt. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 

1 Lagen omtryckt 1979: 304. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 885. 
2 Senaste lydelse 1984: 357. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979: 189) 

Härigenom föreskrivs i fråga om bötesverkställighetslagen (1979: 189) 
dels att 8 § skall upphöra att gälla, 
dels att 9 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

I den mån betalning ej kan erhål
las med tillämpning av 7 eller 8 §, 
sker indrivning genom utmätning 
eller införsel enligt vad som är före
skrivet därom. 

9§ 

Föreslagen lydelse 

I den mån betalning inte kan er
hållas med tillämpning av 7 § eller 
lagen ( 1984:000) om avräkning l'id 
återbetalning a1· skatter och Ol'

gifter, sker indrivning genom ut
mätning eller införsel enligt vad 
som är särskilt föreskrivet. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272) 

Härigenom föreskrivs att 68 § 5 mom. och 75 a § uppbördslagen 
(1953: 272) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

68§ 

5 mom. 2 Vad i 3 och 4 mom. 
sägs äger motsvarande tillämpning, 
då den som är berättigad att återbe
komma skatt har att erlägga sjö
mansskatt eller bevillningsavgift för 
särskilda förmåner och rättigheter 
eller kupongskatt. Om tillämpning 
ai· 4 mom. l'id indril'ning ar böter, 
viten och helopp som förklarats för
verkat är fiireskrivet i bötesverk
ställighets/agen ( 1979:189). 

5 mom. Vad i 3 och 4 mom. sägs 
äger motsvarande tillämpning, då 
den som är berättigad att återbe
komma skatt har att ·~rlägga sjö
mansskatt eller bevillningsavgift för 
särskilda förmåner och rättigheter 
eller kupongskatt. I lagen 
( 1984:000) om m•räkning vid åter
betalning ai• skatter och ai•gifter 
finns föreskrifter som ytterligare 
begränsar rätten till återbetalning. 

75a §3 

Har betalningsskyldighet enligt 75 § ålagts både arbetsgivare och arbets
tagare och vistas arbetstagaren på känd ort inom riket. får arbetsgivaren 
krävas endast om det kan antagas att arbetstagaren har underrättats om sin 
skyldighet att betala skattebeloppet. 

Efterkommer arbetsgivaren inte anmodan att betala beloppet. får det 
uttagas i den ordning som stadgas i fråga om indrivning av skatt. Införsel 
får dock ej beviljas. 

Arbetsgivare eller arbetstagare, som är skyldig att betala mot underlåtet 
skatteavdrag svarande belopp. skall också betala restavgift på beloppet. 

Om arbetsgivare efter besvär 
över lokal skattemyndighets beslut 
har funnits inte vara ansvarig för 
arbetstagares skatt, skall länssty
relsen till arbetsgivaren återbetala 
skatt, som han har betalat för ar
betstagaren, samt betald restavgift. 
På skattebeloppet beräknas restitu
tionsränta. Står arbetsgivare i skuld 
för restförd skatt eller arbetstagares 
skatt, för vilken betalningsskyldig
het har ålagts honom, har han dock 
rätt att få ut endast vad som över
stiger det obetalda skattebeloppet 
och restavgift. I fråga om räntebe
räkningen gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i 69 § 2 mom. 

' Lagen omtryckt 1972: 75. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771. 
2 Senaste lydelse 1979: 196. 
3 Senaste lydel~e 1979: 489. 

Om arbetsgivare efter besvär 
över lokal skattemyndighets beslut 
har funnits inte vara ansvarig för 
arbetstagares skatt, skall länssty
relsen till arbetsgivaren återbetala 
skatt, som han har betalat för ar
betstagaren, samt betald restavgift. 
På skattebeloppet berälmas restitu
tionsränta. I fråga om ränteberäk
ningen gäller i tillämpliga delar be
stämmelserna i 69 § 2 mom. 

Står arbetsgivare i skuld för rest
förd skatt eller arbetst<tgares skatt, 
för vilken betalningsskyldighet har 
ålagts honom, har han dock rätt att 
få ut endast vad som överstiger det 
obetalda skattebeloppet och restav
gift. I lagen ( 1984:000.i om avräk-
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N11l'llra11de lydt'ise 

95 

Föres/axen lydelse 

ning vid återbetalning av skatter 
och ai•gifter finns föreskrifter l·om 
ytterligare begränsar rätten till 
återbetalning. 

Har arbetstagares skatt uttagits hos arbetsgivare, skall, om indrivnings
kvitto överlämnas till arbetsgivaren, nämnda förhållande anmärkas på 
indrivningskvittot. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt 

Härigenom föreskrivs att i lagen (1958: 295) om sjömansskatt 1 skall 
införas ett nytt moment. 36§ 5 mom., av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

36§ 

5 mom. I lagen (H>84:000) om 
avräkning i'id återbetalning ai• 

skatter och avgifter finns föreskrif 
ter som begränsar rärten till återbe
talning enligt I eller 2 mom. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 

1 Lagen omtryckt 1970: 933. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 777. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i tullagen (1973: 670) 

Härigenom föreskrivs att 22 § tullagen ( 1973: 670) skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

22§' 
Har tullskyldig inbetalat tull eller annan införselavgift med högre belopp 

än han rätteligen har att erlägga, återbetalas överskjutande belopp. Mot
svarande gäller när han inbetalat tull eller annan införselavgift trots att 
avgift ej skall utgå. Har med stöd av 5 § tullförordningen (1973: 979) med
delats förordnande att tull inte skall utgå för vara av visst slag återbetalas 
inbetalat tullbelopp. Belopp, som den tullskyldige kan dra av enligt lagen 
( 1968: 430) om mervärdeskatt, återbetalas dock ej. 

På belopp som återbetalas utgår ränta. Ränta utgår även på ränta enligt 
20 § som återbetalas. Vid ränteberäkningen tillämpas bestämmelserna i 
20 a § första stycket. Räntan skall dock beräknas utan tillägg av där an
givna procentenheter. Ränta utgår från utgången av den månad under 
vilken beloppet erlagts till och med den månad då beloppet utbetalats. 

Har beslut, som föranlett ränta enligt andra stycket, ändrats på sådant 
sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre belopp, 
skall den tullskyldige återbetala vad han sålunda uppburit för mycket. 
Bestämmelserna i denna lag om tull och annan införselavgift gäller därvid i 
tillämpliga delar. 

Vid återbetalning till den tullskyl
dige får avdrag göras för till betal
ning förfallen tull eller avgift som 
den tullskyldige har att erlägga till 
tullverket. 

Vid återbetalning till den tullskyl
dige får avdrag göras för till betal
ning förfallen tull eller avgift som 
den tullskyldige har att erlägga till 
tullverket. I lagen ( 1984:000) om 
avräkning vid återbetalning m' 
skatter och avgifter finns föreskrif
ter som ytterligare begränsar rät
ten till återbetalning. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 

' Senaste lydelse 1983: 981. 

7 Rihdagt•n /1)84185. I sam/. Nr 108 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1982: 1006) om a\'drags- och uppgiftsskyl
dighet beträffande vissa uppdragsersättningar 

Härigenom föreskrivs att 20 § lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och upp
giftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar skall ha nedan an
givna lydelse. 

N111·11r1111dt' /ydt'lst• 

Om uppdragsgivaren eller den 
uppgiftsskyldige efter besviir fun
nits icke vara ansvarig för ett be
lopp, skall länsstyrelsen återbetala 
det belopp och den avgift som har 
betalats. På det återbetalda belop
pet skall restitutionsränta beräknas 
enligt 69 § 2 mom. uppbördslagen 
(1953: 272). Om uppdragsgivaren 
eller den uppgiftsskyldige står i 
skuld för skatt enligt uppbördsla
gen, mervärde skatt. arbetsgivarav
gift enligt lagen (1981: 691) om so
cialavgifter eller avgift enligt lagen 
(1982: 423) om allmän löneavgift, 
har denne dock rätt att återfå bara 
vad som överstiger de obetalda 
skatterna eller avgifterna och de 
räntor eller avgifter som belöper på 
dessa. 

Fiil'L'slagc11 lydd.1·1' 

Om uppdragsgivaren eller den 
uppgiftsskyldige efter besviir fun
nits icke vara ansvari~: för ett be
lopp, skall länsstyrelsen återbetala 
det belopp och den avgift som har 
betalats. På det återbetalda belop
pet skall restitutionsränta beriiknas 
enligt 69 § 2 mom. uppbördslagen 
( 1953: 272). Om uppdragsgivaren 
eller den uppgiftsskyHdige står i 
skuld för skatt enligt uppbördsla
gen, mervärdeskatt, arbetsgivarav
gift enligt lagen ( 1981: 691) om so
cialavgifter eller avgift enligt lagen 
0982: 423) om allmän löneavgift, 
har denne dock rätt all återfå bara 
vad som överstiger de obetalda 
skatterna eller avgifterna och de 
räntor eller avgifter som belöper på 
dessa. I lagen ( 198-1:000) 0111 m·riik-
11i11g 1·id tltahetal11i11g m· skatta 
och m·g{fia Ji1111s .fi'ireskr(fia som 
ytter/igart' begriinsar riittL'll till 
1lterbL'tt1/11i11g. 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985. 

1 Senaste lydelse 1983: 856. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och 
prisregleringsavgifter 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (1984: 151) om punktskatter 
och prisregleringsavgifter skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 

7§ 
Från överskjutande belopp enligt 

6 § skall före utbetalning avräknas 
skatt för vilken den skattskyldige 
står i skuld hos beskattningsmyn
digheten. Skattebelopp som den 
skattskyldige har fått anstånd med 
att betala enligt 5 § skall dock inte 
avräknas. 

Från överskjutande belopp enligt 
6 § eller annat belopp som utbeta
las på grund m· bestämmelse i den
na lag skall före utbetalning avräk
nas skall för vilken den skattskyldi
ge står i skuld hos beskattnings
myndigheten. Skattebelopp som 
den skattskyldige har fått anstånd 
med att betala enligt 5 § skall dock 
inte avräknas. 

I lagen ( 1984:000) om avräkning 
i•id återbetalning ai• skatter och av
gifter finns föreskrifter som ytterli
gare begränsar rällen till utbetal
ning. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 
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9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1984: 668) om uppbörd av sociala1vgifter frän 

arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs att 25 §lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialav
gifter från arbetsgivare skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•urande /ydl'ise Föres/age11 lydd.l"t' 

25 § 

Om en arbetsgivare står i skuld för arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift 
enligt I §lagen ( 1982: 423) om allmän löneavgift, skatt enligt uppbördslagen 
(1953: 272) eller mervärdeskatt, har denne rätt att av det belopp som skall 
restitueras enligt denna lag återfå bara vad som överstiger de obetalda 
avgifterna eller skatterna och de räntor elkr avgiftt:r som belöper på dessa. 

I /agt'll ( 1984:000) om m·riik11i11g 
1•id åtabeta/11i11g a1· skalla och m·
gifter fi1111s fört•skrijier som y11a/i
J;are begrii11sar riillen till n>stit11-
tio11. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 
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10 Försla~ till 

Lag om ändring i skattere~isterla~en (1980: 343) 

Härigenom föreskrivs att I~ skatteregisterlagen ( 1980: 343! 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Fiireslage11 /_rddH• 

I ~~ 

För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av automa
tisk datahehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket och ett 
regionalt skatteregister för varje län. 

Registren skall användas vid beskattning för 
I. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis

ka och juridiska personer. 
2. planering. samordning och uppföljning av revisions- och annan kon

trollverksamhet, 
3. inkomst- och förmögenhetstaxering samt bestämmande av pensions

grundande inkomst, 
4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbörd slagen ( 1953: 272) 

och lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt samt avgift enligt lagen ( 1982: 423) 
om allmän löneavgift och lagen I 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter 
från arbetsgivare. 

Registren skall ochcl am·iindas 
fiir m•riikning enli1-:t lagen 
( 1984:000) om m·riikning l"id clter
hetalning m· skatter och m•gifter. 

Det centrala skatteregistret skall också användas för utredningar i kro
nofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet och för riksskatteverkets 
tillsyn enligt lagen ( 1974: 174) om identitetsbeteckning för juridiska perso
ner m. fl. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 

~ Lagen omtryckt 1983: 143. 
- Med nuvarande lydelse avses den i prop. 1984/85: 22 föreslagna lydelsen. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 

1984-11-22 

102 

Närvarande: f. d. justitierådet Hult. regeringsrådet Björne. justitierådet 

Gregow. 

Enligt protokoll vid regeringssammantriide den I november 1984 har 

regeringen på hemställan av statsrådet Fcldt heslutat inhämta lagriidets 
yttrande över förslag till 

I. lag om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, 

2. lag om ändring i lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt, 

3. lag om ändring i bötesverkställighetslagcn ( 1979: 189), 

4. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272). 

5. lag om ändring i lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. 

6. lag om ändring i tullagcn ( 1973: 670), 

7. lag om ändring i lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyl

dighet heträffande vissa uppdragsersättningar. 

8. lag om ändring i lagen ( 1984: 151) om punktskatter och prisreglerings
avgifter, 

9. lag om ändring i lagen ( 1984: 668) om upphörd av socialavgifter från 

arbetsgivare. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av rådmannen Rolf Dahlgren. 

Förslagen föranleder följande yttrande av la1-:rådct: 

Förslaget till lag om avräkning vid återbetalning av skatter ocli1 al·gifter 

Det remitterade förslaget innebär en utvidgning av den möjlighet att 

genom avräkning ta i anspråk återbetalningar och andra utbetalningar av 

skatter och avgifter för betalning av det allmännas skatte- och avgiftsford

ringar, som f. n. föreligger enligt vissa författningar. hl. a. upphördslagen 

och lagen om mervärdeskatt. Utvidgningen avser såväl de återhetalningar 

m. m. som kan bli föremål för avräkning (i det följande kallade restitutions

fordringar) som de skatte- och avgiftsfordringar som kan avräknas (i det 

följande benämnda motfordringar). En ökad möjlighet till avräkning har 

verkan inte endast för den som är berättigad till restitutionsheloppet (här 

kallad gäldenären) utan även för dennes övriga borgenärer. Avräkning. 

som går före och vid sidan av utmätning. medför att emlast vad som 

eventuellt återstår av restitutionsbeloppet sedan avräkningen ägt rum står 

till förfogande för utmätningsborgenärerna: i vissa fall råder dock utmät

ningsförbud. Avräkning ger alltså ett kvalificerat forctriidc till rcstitutions

beloppet. Mot det tillämpningsområde som avräkningslagen föreslf1s fft har 

lagrådet inte någon erinran. 
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Viss tveksamhet synes ha rf1tt i till:imrninµen om i vad m[m staten har 

riitl att kvitta en offentligriittslig skuld till viss rerson mot en ofTentligriitts

lig fordran hos samma rerson i fall d[1 stiid <l:irför saknats i författningshe

stiimmelser. I förevarande lagstiftningsiirende har derartemenhc:hcfen ut

talat. att den allmiint r<°1dande urrfattningen numera torde vara atl staten 

inte kan ta en skatte- eller avgiftsrestitution i ansrdlk genom kvittning oc:h 

att ett avriikningsförfarande for anviindas hara i den m;°m uttryc:kliga he

stiimmclser medger det. Oavsett vad som m<°1 giilla f. n. vill lagrildet for sin 

del framh;llla. att av förslaget m{1ste anses följa att restitutionsfordran 

avseende skatt eller avgift i fortsiittningen inte kan tas i ansrr<°1k genom 

kvittning (avriikning) i vidare m;°tn iin som siirskilt föreskrivs i avriiknings

lagen eller i annan forfattninf!. 

I motiven har inte herörts frt1gan hur avriikninf! skall '>ke i fall df1 det 

allmiinna har tvf1 eller nera motfordringar till helorr som sammanlagt 
överstiger restitutionsfordringen. Hur avriikning sker i st1dant fall kan ha 

stor hctydelse för giildcniiren. hl. a. med hiinsyn till hcstiimmelserna om 

rreskrirtion av skatte- oc:h avgiftsfordringar. Vid konkurs giiller att utdel

ning skall avriiknas r<°1 samtliga hevakade skatte- och avgiftsfordringar i 

förh;01llande till fordringarnas storlek (se NJA 1977 s. 664). Motsvarande 

torde giilla vid utmiitninµ. Det framst;lr knappast som tillfredsställande om 

staten kan fritt viilja i vilken ordning avriikning skall ske. Fr;°1µan ingfir 

emellertid i den större fr;°1gan om avriikning i olika situationer av medel 

som influtit för hetalning av det allmiinnas fordringar. Denna fri'iga iir f. n. 

oreglerad men kan möjligen komma att tas urp av skattcimlrivningsutred

ningen (jfr prop. 1978179: 40 s. 32). I avvaktan p;°1 att så sker för fn°1gan i nu 

föreliggande sammanhang överl:imnas :"1t riittstilHimpningen. 

Enligt raragrafen skall avriikning kunna ~ke fr;'rn helorr som ;lterhetalas 

eller annars uthetalas på grund av hcstiimmelser i vissa författningar. 

N{1gra av dessa författningar anges i första stycket. diir de urpriiknas under 

sex olika runkter. I första meningen av andra stycket siigs diirefter. att 

hestiimmclserna i lagen ocksi'1 skall tilHimpas p;°1 helopp som utbetalas av 

riksskatteverket på grund av hestiimmelse i vissa andra författningar, 

niimligen lagen ( 1974: 992) om nedsiittning av allmän energiskatt. lagen 

( 1984: I .'i I) om punktskatter och rrisregleringsavgifter och författning som 

anges i I kap. I ~ första stycket sistniimnda lag. Anledningen till att dessa 

författningar hehandlas i ett siirskilt stycke iir enligt specialmotiveringen. 

att den föreslagna lagen iltminstone tills vidare inte bör omfatta utbetal

ningar som görs av andra heskattningsmyndigheter än riksskatteverket. 

Denna negränsning av lagens tilliimpningsomri'1de föranleder emellertid 

inte n;lgon siirhehandling av lagen om nedsiittning av allm~in energiska!!. 

eftersom det endast iir riksskatteverket som gör uthetalningar enligt den 
lagen. Inte heller i fråga om övriga nu avsedda författningar synes föreligga 
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tillriickliga skäl att utesluta dem från uppräkningen i paragrafens första 

stycke. Med hänsyn härtill och di't paragrafen vinner i översk:'1dlighet, om 

samtliga ifrf1gakommande författningar anges i första stycket. föreslår lag

rådet att paragrafen ges följande lydelse: 

"I § Avräkning enligt denna lag skall göras frän belopp som återbetalas 

eller annars utbetalas på grund av bestiimmelse i 

I. uppbördslagen ( 1953: 272). 

2. lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt, 

3. lagen (1968: 430) om mervärdeskatt med undantag av 76 <:1 §. 

4. tullagen (1973:670), tullförordningen (1973:979) eller lagen (1973: 

981) om frihet från införselavgift, 

5. lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande 

vissa uppdragsersättningar, 

6. lagen ( 1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691) 

om socialavgifter eller lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter fr{m 

arbetsgivare. 

7. lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter eller för

fattning som anges i I kap. I § första stycket samma lag, i de fall då 

utbetalningen ankommer på riksskatteverket, eller 

8. lagen ( 1974: 992) om nedsättning av allmän energiskatt. 

Vad som sagts i första stycket 7 gäller inte utbetalning enligt 13 § lagen 

(1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon.'' 

2-5 §§ 

I 2 § i förslaget regleras dels vilka typer av motfordringar som skall 

kunna avräknas dels själva avräkningen. medan 3 §innehåller vissa undan

tag från avräkning. I 4 § linns föreskrift angående motfordringar som är 

preskriberade och i 5 § om vilken kronofogdemyndighet som iir lokalt 

behörig att göra avräkning. I 2 § anges att om ett belopp som avses i 1 § 

tillkommer någon mol vilken det allmänna har en fordran. som iir för 

indrivning registrerad i utsökningsregistret och drivs in enligt bestämmel

serna i uppbörds lagen, tullagen eller bötesverkställighctslage n. kronofog

demyndigheten skall. om inte annat följer av vad som sägs i det följande. 

avräkna så mycket som kan gå till betalning av fordringen samt att endast 

vad som överstiger det allmännas fordran får utbetalas. I 3 § föreskrivs i 

ett första stycke under två särskilda punkter att. enligt de niirmare före

skrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen be

stämmer. avräkning får underlåtas. om anstånd med betalni1ngen av det 

allmännas fordran beviljats med anledning av besvär eller i avvaktan på 

rättelse eller om kostnaderna för avräkningsförfarandet kan antas bli större 

än som är förenligt med det allmännas ekonomiska intressen. I ett andra 

stycke anges att. om det föreligger särskilda skäl. kronofogdemyndigheten 

också i andra fall får underlt1ta avräkning. 

Bestämmelserna synes vinna i överskådlighet. om vad 2 §innehåller om 
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att prövningen av avräkningsfrågor skall åvila kronofogdemyndigheten 

bryts ut till en särskild bestämmelse, som tas in i samma paragraf som 

föreskriften om lokalt behörig kronofogdemyndighet. Dessa bestämmelser 
kan lämpligen tas upp närmast efter 2 §.Härav följer att bestämmelserna i 

3 och 4 §§i förslaget bör betecknas 4 §respektive 5 §. 

Vad den föreslagna 3 § inledningsvis innehåller angående närmare före

skrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen be

stämmer torde inte åsyfta ett sådant bemyndigande som avses i 8 kap. 7 § 

regeringsformen. Fråga torde endast vara om en erinran om verkställig

hetsförcskrifter, som avses skola meddelas. Då en sådan erinran knappast 

kan anses nödvändig. förordar lagrådet att den får utgå. I samband härmed 

bör lämpligen bestiimmelsen i andra stycket föras samman med övriga 

undantag från avräkning som en tredje punkt i första stycket. 

Oaktat frågor om avräkning föreslås skola ankomma på kronofogdemyn

digheten. avses prövningen av undantag enligt punkt 2 i 3 § första stycket 

- då kostnaderna för avräkningsförfarandet blir för stora - inte komma att 

göras av kronofogdemyndigheten. Meningen är i stället att den myndighet 

som har att utbetala ett restitutionsbclopp inte skall underrätta kronofog

demyndigheten om restitutionsfordringen i fall som avses i nämnda punkt 

utan kunna utan vidare utbetala beloppet till den berättigade. Detta bör 

komma till uttryck i lagtexten. lämpligen i ett andra stycke i paragrafen. 

På grund av det anförda och med ett par andra, mindre jämkningar kan 

2-5 §§ ges följande lydelse: 

"2 § Tillkommer ett belopp som avses i 1 § någon mot vilken det 

allmänna har en fordran, som är för indrivning registrerad i utsökningsre

gistret och drivs in enligt bestämmelserna i upphördslagen !1953: 272). 

tullagen ( 1973: 670) eller bötesverkställighetslagen ( 1979: 189), skall från 

beloppet. om inte annat följer av vad nedan sägs, avräknas så mycket som 

kan gå till betalning av fordringen. Endast vad som överstiger det allmän

nas fordran får utbetalas. 

3 § Fråga om avräkning prövas av kronofogdemyndighet. 

Den kronofogdemyndighet är behörig som enligt registreringen i utsök

ningsregistret är tilldelad fordringen. 

4 § Avräkning får underlåtas. 

1. om anstånd med betalningen av det allmännas fordran beviljats med 

anledning av hesvär eller i avvaktan på rättelse. 

2. om åtgärden inte är försvarlig med hänsyn till kostnaderna för avräk

ningsförfarandet eller 

3. om det i annat fall föreligger särskilda skäl att avstå från avräkning. 

Får avräkning underlåtas enligt första stycket 2. behöver myndighet som 

har att utbetala helopp som avses i 1 § inte underriHta kronofogdemyndig

heten om heloppet. 
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5 § Avräkning får inte göras till betalning av en fordran som är preskri

berad." 

6 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om underrättelse till gäldenä

ren innan avräkning sker. I första stycket anges att till den mot vilken det 

allmänna har sin fordran skall kronofogdemyndigheten sända underrättelse 

om att avräkning kan göras för betalning av fordringen. om den inte är 

betald senast viss angiven dag, samt att beslut om avräkning ~;kall medde

las först sedan den angivna betalningsdagen löpt ut. Andra stycket gör 

undantag för fall då gäldenären saknar känd adress. 

Bestämmelserna kan knappast ges annan innebörd än att underrätlelse 

skall sändas först sedan fråga om avräkning uppkommit, dvs. sedan en 

restitutionsfordran uppstått och kronofogdemyndigheten underrättats diir

om. Vid föredragningen i lagrådet har emellertid upplysts att detta inte är 

avsikten. Tanken är i stället att i de underrättelser som efter maskinell 

framställning utsänds i samband med målets registrering i datasystemet 

uppgift skall rutinmässigt tas in även om att avräkning kan äga rum (se 4 
kap. 12 § utsökningshalken och 6 kap. I § utsökningsförordningen): mot

svarande uppgift lämnas f. ö. redan nu i sådana underrättelser. Fråga om 

avräkning från en restitutionsfordran kan emellertid aktualis~ras först på 
ett senare stadium av indrivningsförfarandet. kanske först efter några år. 

Avsikten är inte att någon ny underrättelse då skall lämnas Ufr 6 kap. 2 § 

utsökningsförordningen). Särskild underrättelse med anledning av möjlig

heten till avräkning avses skola lämnas endast i fall då någon underrättelse 

enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken inte sänts. Hit hör enligt dc:partements

chefcn fall då utmätning inte får ske på grund av att gäldenären är i konkurs 

och då gäldenären erhållit betalningsanstånd innan fordringen registrera

des hos kronofogdemyndigheten. I motiven har i samband härmed också 

nämnts den situationen att avräkning aktualiseras före utgången av den tid 

inom vilken gäldenären i underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 

anmanats att betala sin skuld; bestämmelsen i första stycket andra mening

en tar sikte på det fallet. 

Den sakliga innehörd som förslaget sålunda åsyftar skall :;es mot bak

grund av att gäldenären, med hänsyn till att det förekommer att skatte

eller avgiftsfordran upptagits till för högt belopp i datasystemet. ansetts 

höra få tillfälle att göra invändningar mot det allmännas fordringsansprf1k 

innan avräkning sker. medan det bedömts inte föreligga sk;'il att bereda 

gäldenären möjlighet att yttra sig över frågan om avräkning från viss 

restitutionsfordran. Mot den ståndpunkt som förslaget intar i sak har 

lagrådet inte någon erinran. Den avsedda innebörden bör emellertid kom

ma till uttryck på annat sätt än som skett i förslaget. Detta kan lämpligen 

ske på så sätt att bestämmelsen om underrättelse begränsas till fall då det 

syfte som eftersträvas inte redan uppnåtts genom underriittelse enligt 
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utsökningsbalken. Om underrättelse av sistnämnda slag anses böra liksom 

f. n. innehålla erinran om att även avräkning kan komma i fråga, kan detta 

anges i verkställighetsföreskrifter; det är dock måhända tillräckligt att 

frågan beaktas av riksskatteverket vid fastställande av de formulär som 

används för underrättelse (se 6 kap. I § utsökningsförordningen). Den 

bestiimmelse om underrättelse som påkallas i avräkningslagen kan få för

slagsvis följande lydelse: 

"6 § Om den mot vilken det allmänna har sin fordran inte tillsänts 

underrättelse som avses i 4 kap. 12 § utsökningsbalken, skall kronofogde

myndigheten sända underrättelse till honom om att fordringen efter viss 

angiven tid kan avräknas enligt denna lag. Underrättelse behövs dock inte, 

om den mot vilken det allmänna har sin fordran saknar för kronofogde

myndigheten känd adress." 

Det kan tilläggas att anledning saknas att ta upp motsvarighet till be

stiimmelsen i första stycket andra meningen i förslaget. 

9§ 

I denna paragraf ges hestämmelser om befogenhet för kronofogdemyn

digheten att i vissa fall själv rätta beslutad avräkning. I första stycket anges 

sålunda att om kronofogdemyndigheten finner att för mycket tagits i an

språk genom avräkning på grund av att en före avräkningen gjord betalning 

av det allmännas fordran inte beaktats eller på grund av att fordringen 

genom ett uppenbart fel varit upptagen till för stort belopp, kronofogde

myndigheten skall hesluta om rättelse. 

Det sistnämnda skälet för rättelse avser uppenbarligen det fallet att en 

motfordran som avräknats varit i kronofogdemyndighetens register uppta

gen till högre belopp än det till vilket motfordringen fastställts genom 

debitering eller på annat sätt. Att rättelse kan göras av kronofogdemyn

digheten själv i sådana fall synes välmotiverat. Den närmare anledningen 

till att fordringen tagits upp till för högt belopp hos kronofogdemyndighe

ten synes dock vara utan betydelse. Det hör vara tillräckligt att det kan 

konstateras att beloppet inte överensstämmer med fastställelsebeslutet. 

Vid föredragningen i lagrådet har upplysts att kravet på att felet skall ha 

varit uppenbart tillkommit för att bestämmelsen inte skall kunna tillämpas i 

fall d[1 en matfordran som avräknats visar sig vara preskriberad. Denna 

situation får emellertid anses falla utanför bestämmelsen redan därför att 

det då inte kan anses vara fråga om att fordringen varit upptagen till för 

stort belopp. Lagr{1det förordar därför att orden "genom ett uppenbart fel" 

för utgf1 ur lagtexten. 

I paragrafens andra stycke ges bestämmelser om att den som på grund 

av "rättelsen" skall fä tillbaka ett belopp även skall erhålla ränta. Genom 

det citerade ordet begränsas innehållet i andra stycket till de rättelsefall 

som behandlas i första stycket. Sftsom framhf1lls i den allmänna motive

ringen till det remitterade förslaget kan emellertid rättelse ske även i vissa 
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andra situationer, nämligen med stöd av 19* förvaltningslagen. Aven vid 

rättelse i denna ordning bör ränta utgå enligt förevarande stycke, och något 

annat har inte heller varit åsyftat. 

Föreskriften att det ankommer på kronofogdemyndigheten aH göra utbe

talningar som föranleds av beslut om rättelser kan lämpligen upptas i ett 

tredje stycke i paragrafen. I denna bör också göras vissa redaktionella 

jämkningar. 

På grund av det anförda föreslår lagrådet, att 9 § avfattas på följande 

sätt: 

"9 § Finner kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i anspråk 

genom avräkning på grund av att en före avräkningen gjord betalning av 

det allmännas fordran inte beaktats eller fordringen av annan orsak varit 

upptagen till ett för stort belopp, skall kronofogdemyndigheten besluta om 

rättelse. 

Den som på grund av rättelse av avräkning skall få tillbaka ett belopp 

skall även erhålla ränta från utgången av den månad då beloppet kom 

kronofogdemyndigheten till handa till och med den månad då beloppet 

utbetalas. Räntan beräknas enligt en räntesats som motsvarar det av riks

banken fastställda. vid varje tid gällande diskontot. Öretal som uppkom

mer vid ränteberäkningen bortfaller. Ränta som understiger femtio kronor 

skall inte utbetalas. 

Utbetalning med anledning av rättelse görs av kronofogdemyndighe

ten." 

Om 9 § utformas i enlighet med lagrådets förslag, bör i 12 § anges att 

bestämmelserna i "9 § andra och tredje styckena" skall tillämpas på be

lopp som avses där. 

10 § 

Enligt förslaget skall talan mot kronofogdemyndighetens beslut, i den 

mån inte förbud mot talan gäller, föras i hovrätten. vars beslut skall kunna 

överklagas till högsta domstolen. Detta har i förslaget kommit till uttryck 

genom att det i 10 * hänvisas till utsökningsbalkens bestämmelser om 

besvär över utmätning i allmänhet. Det kan emellertid ifrågasäi:tas om den 

valda lösningen är den lämpligaste. Såsom framhållits i motiven bör valet 

av överinstans stå mellan hovrätten och kammarrätten. 

I enlighet med vad departementschefen anfört kan till stöd för att välja 

kammarrätten anföras att talan mot avräkning enligt andra författningar än 

avräkningslagen som regel förs i kammarrätten och att det kan förekomma 

att en gäldenär har anledning att föra talan mot såväl beslut om sådan 

avräkning som beslut om avräkning enligt avräkningslagen. Vad departe

mentschefen som skäl för motsatt ståndpunkt anfört om att gäldenären kan 

vilja överklaga dels beslut varigenom restitutionsfordran tagits i anspråk 

genom avräkning dels beslut varigenom samma restitutionsfordran blivit 

föremål för utmätning synes inte avse n<°1got mera praktiskt fall. Om en 
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utmätningsborgenär erhåller rätt att föra talan mot beslut om avräkning (se 

nedan), kommer frågan dock i ett något annat läge. 

Av betydelse i sammanhanget är givetvis vad överinstansens prövning 

skall avse. Någon materiell prövning av restitutionsfordringens eller mot

fordringens bestånd kan inte äga rum i denna ordning. I den mån det blir 

aktuellt kan däremot kontrolleras att restitutionsfordringens eller motford

ringens belopp överensstämmer med vad som fastställts därom. I övrigt 

synes en överprövning av avräkningsfrågan närmast kunna avse huruvida 

restitutionsfordringen eller motfordringen är sådan som avses i I § respek

tive 2 § i förslaget. huruvida skäl till undantag från avräkning föreligger 

enligt 3 §.huruvida motfordringen är preskriberad eller huruvida avräkning 

skett i rätt ordning när konkurrerande motfordringar föreligger. Dessa 

frågor har inte något närmare samband med mål eller ärenden som f. n. 

ankommer på hovrättens prövning utan har mera beröring med frågor som 

prövas av kammarrätten. 

Vad nu sagts talar närmast för att kammarrätten bör bli överinstans i 

avräkningsfrågor. Å andra sidan bör beaktas att talan mot andra beslut av 

kronofogdemyndighet, även utanför utsökningsbalkens område, i praktiskt 

taget samtliga fall förs i hovrätten. Det kan medföra vissa problem att för 

viss typ av ärenden införa en helt annan besvärsordning. Denna skulle 

bl. a. inm:bära att besvärsinlagan skall ges in direkt till kammarrätten, som 

har att pröva huruvida besvären anförts i rätt tid (se 12 § förvaltningsla

gen). Förutom att detta avviker från vad som gäller när beslut överklagas 

till hovrätten, skulle det vara mindre lämpligt med hänsyn till den befogen

het att under vissa förutsättningar själv rätta ett beslut om avräkning som 

kronofogdemyndigheten har enligt 9 § i förslaget. Härtill kommer all be

svär över beslut enligt avräkningslagen inte kan väntas förekomma ofta 

samt att anförda besvär inte torde medföra något mera krävande arbete för 

överinstansen. Mot bakgrund härav anser lagrådet att den föreslagna be

svärsordningen kan godtas. 

Enligt första stycket första meningen i 10 § fftr kronofogdemyndighetens 

beslut att avslå begäran om rättelse av avräkning inte överklagas. Av 

bestämmelsen torde avses motsättningsvis följa att talan får föras mot 

beslut varigenom rättelse av avräkning sker. Sådan talan kan knappast 

tänkas bli förd av någon annan än representant för det allmänna. I andra 

meningen i samma stycke föreskrivs emellertid att kronofogdemyndighe

tens övriga beslut enligt avräkningslagen - dvs. andra beslut än beslut att 

avslå begäran om rättelse - får överklagas genom besvär "av den som 

beslutet gäller". Med sistnämnda uttryck åsyftas gäldenären (den restitu

tionsberättigade). Av bestämmelsen följer att kronofogdemyndighetens 

beslut över huvud inte får överklagas av det allmänna. Eftersom detta får 

anses gälla även beslut om rättelse. har lydelsen av första meningen blivit 

missvisande. Denna bör därför jämkas på så sätt att det där föreskrivna 
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taleförbudet blir tillämpligt på alla beslut i ärenden om rättels1: av avräk

ning. 

I första stycket andra meningen i 10 § anges som nämnts att kronofogde

myndighetens beslut enligt avräkningslagen, frånsett beslut som avses i 

första meningen, får överklagas genom besvär av den som beslutet gäller. 

Vidare föreskrivs i tredje meningen att bestämmelserna i utsökningsbalken 

om besvär över utmätning i allmänhet skall tillämpas i fråga om sådana 

besvär, i den mån inte annat följer av 11 §.I anslutning härtill har i motiven 

gjorts uttalanden av innebörd att bestämmelser i 18 kap. utsökningsbalken 

om förbud att föra talan mot vissa beslut blir, i den mån de kan få praktisk 

betydelse, tillämpliga även i fråga om beslut enligt avräkning.slagen. Där 

nämns särskilt bestämmelsen i 18 kap. 4 §första stycket utsökningsbalken, 

enligt vilken klagan inte får föras över att kronofogdemyndigheten har 

funnit sig behörig att uppta ansökan om verkställighet. Genom den före

slagna bestämmelsen om att kronofogdemyndighetens "övriga" beslut får 

överklagas följer emellertid att något taleförbud utöver vad som anges i 

första meningen inte kommer att gälla. Detta kan inte anses rubbas av 

hänvisningen till utsökningsbalkens besvärsregler. Det synes emellertid 

lämpligt att utsökningsbalkens bestämmelser om taleförbud görs tillämp

liga även beträffande beslut enligt avräkningslagen. Lagtexten bör jämkas i 
enlighet härmed. 

Av den föreslagna bestämmelsen om att, frånsett visst fall, kronofogde

myndighetens beslut enligt avräkningslagen får överklagas av den som 

beslutet gäller torde, som nämnts i det föregående, följa att det allmänna 

genom sin företrädare inte får föra talan mot kronofogdemyndighetens 

beslut :itt avräkning inte skall ske. Mot denna ordning finns ime anledning 

till erinran. Bestämmelsen måste vidare anses innebära att en utmätnings

borgenär inte är behörig att överklaga kronofogdemyndighetens beslut om 

avräkning för viss fordran. Den situation som här avses är att någon sökt 

utmätning mot en gäldenär, som är berättigad till reslitutionsfordran, och 

att utmätning på grund av särskild begäran eller eljest (jfr 2 kap. 9 ~ 

utsökningsförordningen) avses skola ske av restitutionsfordringen i den 

mån den blir tillgänglig för utmätning. Innan utmätning kan ske tas emeller

tid restitutionsfordringen helt eller delvis i anspråk genom avräkning för en 

del allmännas fordran, varefter ingenting eller endast en mindre del åter

står för utmätningsborgenären. Att denne ansetts inte böra ha talerätt 

synes ha sin grund i den principiella syn på avräkningsinstitutet som 

förslaget utgår från. Denna innebär att avräkning inte är en exc:kutiv åtgärd 

utan utgör ett clearingförfarande mellan en skatt- eller avgiftsskyldigs olika 

konton hos myndigheter. Frågan om talerätt bör emellertid enl.igt lagrådets 

mening inte avgöras enbart på grund av ett sådant principiellt synsätt utan 

även andra omständigheter måste beaktas. Lagrådet vill härom anföra 

följande. 
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Oaktat avräkning enligt den föreslagna avräkningslagen inte kan anses 

utgöra en exekutiv åtgärd i den mt:ning som avses i utsökningsbalken och 

diirtill anslutande författningar, har sådan avräkning nära samband med 

utmiitning. Som tidigare nämnts går avräkning före och vid sidan av 

utmätning. Endast vad som kan återstå dter avräkningen kan tas i anspråk 

genl>m utmiitning. Ett heslut om avräkning har därför omedelhar bc:tydelse 

för en mmätningsborgenär. I realiteten är det ofta han som i första hand 

berörs av beslutet. Utmätningsborgenären kan inte vinna framgång beträf

fande avräknat belopp genom att föra talan enbart mot kronofogdemyn

dighetens beslut i utmätningsmålet; det avräknade beloppet kan inte bli 

tillgängligt för utmätning så länge avräkningsbeslutet står fast. Dena beslut 

kan vis~erligen överklagas av gäldenärt:n. Det är dock inte säkert att 

denne. som i den åsyftade situationen undt:r alla förhållanden blir av med 

rt:stillltionsbcloppct. finner ankdning att föra talan mot en felaktigt beslut. 

Det förtjänar hiirvid nämnas att dt:n som hos kronofogdemyndigheten sökt 

viss vcrkstiillighet i princip torde vara berättigad att överklaga beslut 

rörande annan verkställighet gc:nom vilket han anser sig lida skada (se 

prnp. 1980/81: 8 s. 851 ff och NJA 1983 s. 277). Av skäl som nu anförts 

framstår det som motiverat att utmätningsborgenär ges räl! all föra talan 

mot beslut om avräkning, oaktat sådan talan endast sällan torde komma att 

aktualiseras. Skälen för s[1dan talerätt understryks av det förhållandet att 

prövningen av avräkningsfrågor skall ankomma på kronofogdemyndighe

tt:n. Vad som hi1r sagts om utmiitningshorgc:när gäller även kvarstadsbor

gc:när. 

Hiirtill kommer följande. Avräkning enligt den föreslagna lagen företer 

- oavsc:tt hur förfarandet karaktäriseras - likheter med den kvittning som 

kan äga rum pt1 dt:t civilrättsliga området. Huruvida kvittningsförklaring av 

en utmiitningsgäldenärs motpart varit berättigad kan komma under bedö

mande av domstol som ett led i utmiitningsfo1farandet (jfr 4 kap. 23 § 

utsökningsbalken) eller pii talan av den som förvärvat utmätt fordran vid 

exekutiv försiiljning. Detsamma gäller om olika poster avräknats mot 

varandra i ett och samma ekonomiska mdlanhavande. t. ex. ett kontoku

rantförht1llande. 

Av nu anförda skäl förordar lagrådet att I 0 * jämkas på sådant sätt att 

iiven utmätnings- eller kvarstadshorgenär tillerkänns talerätt. Detta kan 

ske genom en generell hänvisning till utsökningsbalkens bestämmc:ber om 

besvär över utmätning i allmänhet. En sådan hänvisning kommer an om

fatta även 18 kap. 2 S. vari bl. a. stadgas all talan mot kronofogdemyndig

hetens beslut far föras av den som beslutet angår, om det har gått honom 

emot. Undantag bör dock göras för fall då det allmänna eljest skulle kunna 

föra talan, dvs. beslut som innebär att avräkning inte skett. Anmärkas kan 

att ett avräkningsbeslut inte kan anses angå en utmätnings- eller kvarstads

borgenär utan att hans ansökan var anhängig hos kronofogdemyndigheten 

vid tiden för anäkningsbt:slutet. 
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På grund av det sagda och med ett par andra, mindre jämkningar föreslås 

paragrafen få följande lydelse: 
"10 § Kronofogdemyndighetens beslut i ärende om rättebe av avräk

ning får inte överklagas. Talan får ej heller föras mot kronofogdemyndighe

tens beslut i den mån det innebär att avräkning inte skall ske. I övrigt 

tillämpas i fråga om beslut av kronofogdemyndighet enligt denna lag be

stämmelserna i utsökningshalken om besvär över utmätning i allmänhet, i 
den mån inte annat följer av 11 §. 

I mål som avses i första stycket förs det allmännas talan a·; riksskatte
verket." 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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vid regeringssammanträde 
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Närvarande: statsrådet I. Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Si

gurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Peterson, Andersson, Bo

ström, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hellström, 

Thunborg 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Proposition om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, 
m.m. 

1 Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anmäler lagrådets yurande 1 över förslag till 

I. lag om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, 
2. lag om ändring i tagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt, 
3. lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979: 189), 
4. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272), 
5. lag om ändring i lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt, 
6. lag om ändring i tullagen (1973: 670), 
7. lag om ändring i lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet 

beträffande vissa uppdragsersättningar. 
8. lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisreglerings

avgifter, 
9. lag om ändring i lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från 

arbetsgivare. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Förslaget till lag om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter 

Lagrådet har inledningsvis tagit upp den i det remitterade lagförslaget 
oreglerade frågan hur avräkning skall ske när det allmänna har två eller 
flera motfordringar som sammanlagt överstiger restitutionsfordringen. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den I november 1984. 

8 Riksdagen 1984185. I suml. Nr 108 
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Det remitterade förslaget har utformats med utgångspunkt i att avriik

ning i hiir angivna fall skall göras i enlighet med den praxis som utvecklab 

vid nuvarande avräkning enligt uppbördslagen ( 1953: 2·121. lagen 

( 1968: 430) om mervärdeskatt (ML) och andra författningar och som följer 

av riksskallevcrket (RSV) utarbetade rutiner. Denna praxis innebär i prin

cip att de motfordringar som ligger närmast preskription avräknas i första 

hand. 

Det framstår enligt lagri1dets mening knappast som tillfredssliillande om 

staten kan fritt välja i vilken ordning avräkning skall ske. Lagr;ldet erinrar 

härvid om att utdelning vid konkurs enligt en av högsta domstolen medde

lad dom skall fördelas pil samtliga bevakade skatte- och av giftsfordringar i 

förhållande till fordringarnas storlek. Lagrädet ul!alar ocks;i all motsva

rande torde gälla vid utmiitning. 

Högsta domstolens stiillningstagande i förevarande mil! bör enligt min 

mening ses mot bakgrund av att det var fråga om konkurs och alhs[1 om en 

slutlig avveckling av en gäldenärs samtliga skuldförhilllandcn. Vad som 

skall anses gälla vid utmätning är oklar!. Det bör dock i fr{1ga om utmätning 

hållas i minnet att en borgenär har möjlighet att begriinsa utmämingsåtgär

derna till den eller de fordringar som han först vill ha betalda och alltså på 

sådant sätt kan undvika att en fördelning görs p:l ett för honom inte 
önskvärt sätt. 

Som jag nämnt i lagrådsremissen skall avräkning ses som ett clearingför

farande mellan den skattskyldiges konton hos olika myndigheter. Det 

framstår för mig som naturligt att det allmänna - på liknande :;ätt som niir 

fråga är om utmätning - kan åstadkomma betalning genom avriikning 

beträffande de konton på vilka det bl. a. med hänsyn till risk for preskrip

tion är mest angeläget all rn in betalning. 

Vad härefter gäller den i lagrådsremissen föreslagna lydels(·n av lagtex

ten har lagrådet föreslagit vissa justeringar i fråga om 1-6 samt 9, IO och 

12 §§. Med anledning därav får jag anföra följande. 

Lagrådets förslag beträffande I - 5 §§ är närmast av redaktionell natur. I 

fråga om I § föreslår lagrådet en ändrad punktindelning som jag bitriider. 

Härutöver bör I § kompletteras med anledning av vissa nylig·~n beslutade 

ändringar i energibeskattningen. Om detta får jag anföra följande. 

l prop. 1984/85: 64 om ändringar i energibeskattningen föreslogs bl. a. att 

den nu tillämpade ordningen för skattefrihet för utländska diplomaters 

m. fl. inköp av bensin och eldningsolja skall ersättas med ett system med 

återbetalning i efterhand av den skatt och avgift som ingålt i priset på 

sådana bränslen. Det nya systemet liknar det som gäller för återbetalning 

av mervärdeskatt. I enlighet med vad som föreslogs i propositionen har 

riksdagen nyligen beslutat att bestämmelser liknande dem som finns i 76 a § 

ML skall införas i en ny 27 §i lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt och i 

en ny 6§ i lagen (1961: 372) om bensinskatt (SkU 1984/85: 19, rskr 79, SFS 

1984: 993-994). De nya bestämmelserna trädde i kraft den I januari 1985 
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men skall intt: tillämpas för tiJ före dt:n I juli 1985. Enligt min mt:ning bör 

ifrågavarande återbetalningar - i likhet med återbetalning enligt 76a § ML 

- undantas från avräkningslagens tillämpningsområde. Den av lagrådet 

föreslagna lydelsen av undantagsregeln i I §andra stycket avräkningslagen 

bör därför kompletteras så att den avser inte bara utbetalning enligt 13 § 

lagen om försäljningsskatt på motorfordon utan också utbetalningar enligt 

27 § lagen om allmän energiskatt och 6 § lagen om bensinskatt. 

Enligt lagrådets förslag skall bestämmelsen i 2 § att avräkning skall 

verkställas av kronofogdemyndighet brytas ut och tillsammans med behö

righetsregeln i lagrådsremissens 5 § bilda en ny 3 §. Jag biträder förslaget 

och föreslär att 2 och 3 §§utformas i enlighet härmed. 

Lagrådet föreslår en viss omredigering av de bestämmelser i det remitte

rade lagförslaget (3 §)som anger i vilka fall avräkning får underlåtas. Enligt 

lagrådets förslag upptas dessa bestämmelser i 4 §. Lagrådet har med sitt 

förslag velat klargöra att restitutionsmyndigheten inte behöver underrätta 

kronofogdemyndigheten om en förestående återbetalning. när avräkning 

får underlåtas på grund av att en tillämpning av avräkningsförfarandet inte 

skulle vara försvarlig med hänsyn till kostnaderna för detta. I sådana fall 

avses nämligen inte kronofogdemyndigheten pröva fråga om avräkning. 

Jag delar lagrådets uppfattning att de ifrågavarande bestämmelserna 

behöver förtydligas. Jag anser emellertid att ett förtydligande också bör 

innefatta direkta föreskrifter om på vilket sätt restitutionsmyndigheten 

skall medverka i avräkningsförfarandet. Det lämpligaste sättet att göra en 

sådan komplettering av lagtexten är enligt min mening att uppdela bestäm

melserna på två paragrafer. Till den ena paragrafen, 4 §,bör därvid hänfö

ras de bestämmelser som gäller restitutionsmyndigheten, medan de be

stämmelser som skall reglera kronofogdemyndighetens möjligheter att un

derlåta avräkning tas in i följande paragraf, 5 §. 

Jag föreslår i enlighet med vad jag har sagt nu, att 4 § inleds med en 

huvudregel om att en myndighet, som har att utbetala ett belopp som avses 

i I§, skall undersöka om det allmänna har någon avräkningsbar fordran. 

Som undantag från denna regel bör föreskrivas att undersökning får under

låtas, om en tillämpning av avräkningsförfarandet inte är försvarlig med 

hänsyn till kostnaderna för detta. Med en sådan utformning följer att 

utbetalning i sådana fall kan göras utan att kronofogdemyndigheten fått 

tillfälle att pröva fråga om avräkning. I övriga fall skall restitutionsmyn

digheten undersöka om det allmänna har någon avräkningsbar fordran. 

Visar det sig att så är fallet skall kronofogdemyndigheten beredas tillfälle 

att göra avräkning i enlighet med bestämmelserna i 2 §.Även här bör dock 

ett undantag gälla, nämligen i fråga om fordringar för vilka anstånd bevil

jats med anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse. Föreligger bara 

motfordringar av det slaget bör det sålunda vara möjligt att betala ut 

restitutionsbeloppet utan att kronofogdemyndigheten beretts tillfälle att 
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göra avräkning. Jag föresl{1r all bestämmdser av 1.knna innd1örd las in 

som ett andra stycke till 4 §. 

När det sedan giiller kronofogdemyndigheternas rän an undalåta avräk

ning bör även denna omfatta de nyss angivna fallen, dvs. att anstånd 

beviljats med betalning av fordringen eller att en tillämpning av avräk

ningsförfarandet inte är försvarlig med hänsyn till kos1naderna. Det kan 

nämligen i vissa situalioner vara ofrimkomligt att kronofog1kmyndighc1cn 

får att pröva fråga om avräkning beträffande en fordran för vilken anständ 

beviljats. Kronofogdemyndigheten bör också ha rätt att begrimsa tillämp

ningen av avräkningsfö1farande1 i den mån en avräkning för sm{1belopp 

inte skulle bedömas vara försvarlig med hänsyn till kostnaderna för förfa

randet. Som framhållits i lagrådsremissen bör kronofogdemyndighe1en 

vidare kunna undvika avräkning när en sådan åtgärd kan rubba förutsätt

ningarna för en avbetalningsplan. I 5 § bör därför i överensstämmelse med 

lagrådsremissen och vad lagrådet föreslagit också tas in en föreskrift om 

att kronofogdemyndigheten får underlåta avräkning om det föreligger sär

skilda skäl all avslå från sådan åtgärd. Jag föreslår att 5 !i utformas i 

enlighet med vad jag sagt nu. 

Vad jag nu har föreslagit medför att lagrädsrcmisscns 4 § kommer att 

belecknas 6 §. Det medför också en förskjutning i numreringen av de 

efterföljande paragraferna. Lagrådsremissens 6-14 §§komma sålunda att 

betecknas 7-15 §§. 

Beträffande de av lagråde1 i övrige föreslagna jusceringarna i del remi lie

rade lagförslaget får jag anföra följande. 

Som lagrådet framhåller har bestämmelserna om undcrrättc:lse i 6 s i det 

remitterade lagförslaget motiverats av att gäldenären ansens höra få tillfäl

le att göra invändningar mot del allmännas fordringsanspråk innan •1vriik

ning görs. Enligt vad jag framhöll i lagrådsremissen för de gäldenärer som 

det här är fråga om regelmässigt meddelande om det allmännas fordran 

genom de underrättelser som skall sändas enligt 4 kap. I:?§ msökningsbal

ken. Särskild underränelse behöver därför enligt vad jag o•;ksa nämnde 

bara sändas i vissa fall. 

Paragrafen kan emellertid enligt lagrådets mening genom sin ucformning 

ges en inte avsedd innebörd, nämligen att underrättelse skall sändas först 

sedan fråga om avräkning har uppkommit. Lagrådet föreslår därför en 

omformulering med direkt anknytning till underrättelserna i 4 kap. I:?§ 

utsökningsbalken. 

Jag ställer mig tveksam till den av lagrådet föreslagna lydelsen. Den 

medför nämligen att man i lagen kommer att uppställa olika förutsällningar 

för avräkning beroende på vilken !yp av underräuelse som ~;äncs. Den av 

lagrådet föreslagna lydelsen medger nämligen att avräkning får göras så 

snart underrättelse som avses i 4 kap. 12 § utsökningsbalken avsänts. dvs. 

redan innan den i en sådan underrättelse angivna betalningsdagen löpt ut. I 

de fall då sådan underrättelse inte sänts, får avräkning 1:nligt den av 
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lagrftdet föreslagna lydelsen thiremot inte göras förriin den i en särskild 

underriittelse :ingivna tiden löpt ut. Enligt min mening hör avräkning 

emellertid i princip aldrig rn göras innan den i en utsiind underriittelse 

angivna hetalningsdagen löpt ut. 

Sf1vitt jag kunnat finna hör det klarliiggande som med anledning av 

lagr<°1dets pi'tpekande synes p{1kallat i stiillet kunna uppn;°1s genom en mind

re uppmjukning av det remitterade lagförslaget. Jag föresl:"1r siilunda att 

första stycket i paragrafen. vilken i enlighet med vad jag nyss sagt kommer 

att hetecknas 7 §.ges följande lydelse: Till den mot vilken det allmiinna har 

en fordran som avses i 2 §skall kronofogdcmymlighcten siinda undcrriittcl

se om att avriikning för hetalning av fordringen efter viss angiven dag kan 

komma att göras från si'1dana hel opp som avses i I §. Ett heslut om 

avriikning fftr inte meddelas innan den angivna dagen löpt ut. 

Vad lagrådet har anfört i frf1ga om 9* i det remitterade lagförslaget kan 

jag i huvudsak godta. Jag förordar emellertid en mindre jiimkning i den av 

lagrådet föreslagna lydelsen av räntehestiimmelserna i paragrafens andra 

stycke. Såsom lagrf1det framh<'1ller hör riinta enligt förevarande stycke utg;°1 

iiven i andra riittelsefall än de som hehandlas i paragrafens första stycke. 

Lagr;°1det föreslår därför att ordet ""riittelsen" i det remitterade lagförslaget 

ersätts av orden "riittelse av avräkning". Den önskade effekten uppn;ls 

emellertid genom hestiimmelserna i 12 § i det remitterade lagförslaget. 

Ordet "rättelsen·· bör därför kvarstå. I övrigt hör förevarande paragraf. 

vilken i enlighet med vad jag förut sagt kommer all betecknas 10§, utfor

mas på siitt lagrådet föreslagit. 

Såsom lagrådet har anfört pi'tkallar de av lagrådet föreslagna ändringarna 

i 9 § i det remitterade lagförslaget en viss komplettering av I H i det 

remitterade lagförslaget. I sistnämnda paragraf. vilken i enlighet med vad 

jag förut sagt kommer att betecknas 13 §. hör dessutom - st1som en följd 

av den ändrade paragrafnumreringen - ytterligare en redaktionell iindring 

göras. 

Jag kan i huvudsak ansluta mig till vad lagrådet har anfört om besvärs

bestiimmelserna i I 0 § i det remitterade lagförslaget. På en punkt anser jag 

mig dock böra frångå lagrådets förslag. Om detta får jag anföra följande. 

Enligt I 0 § första stycket första meningen i det remitterade lagförslaget 

skall kronofogdemyndighetens beslut att avslå en begäran om rättelse av 

avräkning inte fä överklagas. Som lagrådet framhåller avses motsättnings

vis av denna bestämmelse följa att talan får föras mot beslut varigenom 

rättelse av avräkning sker. Lagrådet uttalar att sådan talan knappast kan 

tänkas bli förd av någon annan än representant för det allmänna och 

påpekar att av besUimmelsen i andra meningen i samma stycke följer att 

kronofogdemyndighetens beslut - inklusive beslut om rättelse - över 

huvud inte får överklagas av det allmänna. Lagrådet anser att lydelsen av 

första meningen därmed blivit missvisande och föreslår att den jämkas på 
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så siitt att det där föreskrivna taleförbudet blir tilliimpligt på alla beslut i 

iirenden om rättelse av avräkning. 

Enligt min mening är det emellertid inte helt uteslutet att ett beslut 

varigenom riittelse sker kan fä ett sådant innehåll att det är till nackdel för 

gäldenären (den rcstitutionsneriittigade) och att således annan iin represen

tant för det allmiinna kan ha ett intresse av att kunna föra talan mot 

beslutet. Diirvid bör slirskilt beaktas att rättelse kan ske iiven i andra 

situationer än de som regleras i 9 § första stycket i det remitterade försla

get. Jag anser att det skulle vara otillfredsställande om giildenären inte 

kunde överklaga ett rlittelsebcslut som är till hans nackdel. Jag föreslår 

därför att första meningen i den av lagrådet föreslagna lydelsen av paragra

fen utgår. I övrigt nör paragrafen. vilken i enlighet med vad ja!! förut sagt 

kommer att betecknas /I~. utformas i huvudsaklig överensstiimmc/se med 

vad lagrådet föreslagit. 

Lagrådet har inte kommenterat nestiimmelserna i 7. 8. 11. 13 och 14§§ i 

det remillerade lagförslagel. I enlighet med vad jag förut sagt kommer 

dessa att betecknas 8. 9. 12. 14 och 15 §§.Den ändrade paragr;;ifnumrering

en medför att en i nya 9 § intagen hänvisning till annan paragraf mi'1ste 

ändras. Jag föreslår dessutom att vissa ändringar av redaktionell art görs i 

nya 12. 14 och 15§§ . 

.lag vill till slut ta upp en fråga som gäller tillämpningen av bestämmel

serna om underrättelse i 7 § första stycket. I fråga om ckt allmiinnas 

fordran som har registrerats i utsökningsregistret före den föreslagna la

gens ikrafttriidande har underrättelse utsänts i enlighet med gällnnde be

stämmelser om betalningsanmaning. Genom en sådan anmaning underrät

tas gäldenären om vilken fordran det allmänna anser sig ha och om möjlig

heten att göra avriikning från överskjutande skall. Dessa anmaningar bör 

enligt min mening kunna jämställas med de underrättelser som skall sändas 

enligt H. Jag föresltir att en övergi'mgsbestämmclse med denna innebörd 

ges. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet har lämnat övriga lagförslag utan erinran. Jag förordar att 

ändringar av redaktionell natur görs i dessa förslag. 

2 Ändringar i skatteregisterlagen 

I lagrådsremissen finns - förutom de till lagrådet remitterade förslagen 

- ett förslag till lag om ändring i skatteregisterlagen ( 1980: 343). Förslaget 

avser en av den föreslagna avräkningslagen föranledd ändring i I § skatte

registerlagen. Jag vill i detta sammanhang ta upp nr1gra ytterligare M1gor 

som också föranleder ändringar i skatteregisterlagen. 
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RSV har s:°1lunda i en framstiillning den 14 septemher 1984 till regeringen 

föreslagit att skatteregistret skall kompletteras med vissa uppgifter som 

hehövs för att skattemyndigheterna p{1 ett rationellt och smidigt siitt skall 

kunna fullgöra vissa arhetsuppgifter. Datainspektionen har i yttranden 

förklarat sig inte ha n;°1gon erinran mo\ de av RSV föreslagna ~im\ringarna. 

Vid;tre har kommissionen mot ekonomisk hrottslighet. eko-kommissionen. 

i ett hetiinkande cDs Ju 1983: 14) Kontroll av leverantörer föreslagit att 

viss<I registeruppgifter skall kunna liimnas ut till enskilda. 

Vad först ang:°tr RSV:s förslag föranleds detta till en del av den i våras 

heslutade reformen om slopande av siirskild sjiilvdeklaration för fysiska 

personer Cprop. 19!0/84: 193. SkU 48. r~kr 361. SFS 1984: 360-3hl ). Re

formen innehiir hl. a. att den för riket gemensamma taxeringsniimnden 

fr.o. m. 1985 :'trs taxering skall verkstiilla all ifrt1gakommande taxering till 

kommunal inkomstskatt för fysiska personer som saknar hcmortskommun 

i riket. Dessa personer har hittills taxerats kommunalt för inkomst av t. ex. 

fastighet och rörelse av taxeringsniimnden i det distrikt diir förvärvskiillan 

är helägen. Reformen medför att antalet skattskyldiga som skall taxeras i 

det gemensamma distriktet kommer att öka hetydligt. Enligt nuvarande 

rutiner finns för varje skattskyldig som taxeras i distriktet ett registerkort 

som förs manuellt. Med den ökning av antalet registrerade som det hiir hlir 

fråg<t om kan man enligt RSV:s mening inte fortsiitta med en manuell 

hantering. Nuvarande rutiner medför dessutom ett omfattande duhhelar

hete. eftersom grundläggande personuppgifter m. m. mf1ste registreras 

både i det centrala skatteregistret och i det manuella kortregistret. 

RSV anser att registerkortsuppgifterna diirför hör registreras i det cen

trala skatteregistret. Den omfattande dubhelregistreringen kommer där

med all bortfalla. Vissa av uppgifterna p;'i registerkorten får enligt nuvaran

de lydelse av skatteregisterlagen införas i skatteregistret. Lagen bör enligt 

RSV:s mening kompletteras s;°1 att uppgifter i ytterligare några avseenden 

kan registreras. Det giiller bl. a. uppgift om namn. adress och telefonnum

mer för den skattskyldiges ombud. Skattskyldiga som är registrerade i det 

gemensamma distriktet iir niimligen ofta hosalta utomlands och kommuni

kationen med dessa sker diirför i vissa fall genom omhud. För bedömning 

av vilket dubbelbeskattningsavtal som kan komma i fråga behöver man 

vidare enligt verkets mening kunna registrera uppgift om bosättningsland 

och tidpunkt för byle av bosättningsland. En sådan uppgift har. såvitt den 

giiller lidpunkl för inflyllning lill eller utfly·ltning från Sverige. även bety

delse för bl. a. hestiimmande av grundavdrag. Terminalåtkomst till dessa 

urpgifter bör finnas för lokal skattemyndighet. länsslyrelse och RSV. 

Jag delar RSV :s uppfattning att ändringar i skatteregisterlagen bör göras 

så att ifrågavarande uppgifter får införas i skatteregistret. Ändringarna bör 

komma till uttryck dels genom att 7 § 11 kompletteras med uppgift om 

ombud. dels genom att en ny punkt 21. som innehåller uppgifter om 
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hosättningsland. införs i 7 §.Dessutom bör hänvisning till punkten 21 göras 

i I 0 § tredje och fjärde styckena. 
RSV har vidare föreslagit att skatteregistret skall tillföras ytterligare 

vissa uppj!ifter med anknytning till fastighetsinnehav. För beräkning av 

realisationsvinst hör det enligt verkets mening finnas möjlighet att registre

ra uppgifter om köpeskilling, typ av fång och tidpunkt för fånget. I sam

band med beviljande av lagfart lämnar inskrivningsmyndigheten dessa 

uppgifter till den lokala skattemyndigheten. För beräkning <1V förmåns

värde enligt 21 och 42§~ kommunalskatt~lagen (1928: 370) bör enligt 

RSV:s mening också uppgifter för värdering av bostad få registreras. 

Dessa uppgifter hämtas från fastighetstaxeringen. Jag anslrnter mig till 

RSV:s uppfattning att också dessa uppgifter bör få införas i skatteregistret. 

Punkt 13 i H bör kompletteras i enlighet härmed. 

När det sedan gäller eko-kommissionens förslag innebär detta att uppgift 
om att någon registrerats för inbetalning av innehållen preliminär A-skatt 
eller för inbetalning av arbetsgivaravgifter normalt skall kunna lämnas ut 
till enskild. 

Kommissionens förslag har remissbehandlats. En förteckning över re
missinstanserna bör fogas till protokollet i detta ärende som hila1:a. 

De flesta remissinstanserna tillstyrker kommissionens förslag eller läm
nar det utan erinran. Några framför kritik av mera principiell art och 
framhåller att förslaget leder till att länsstyrelsernas uppbö1;dsenheter i 

realiteten kommer att utnyttjas för kreditupplysning. För egen del fi'tr jag 

anföra följande. 

Som ett led i samhällets ansträngningar att bekämpa ekonomisk brotts

lighet har vid den statliga upphandlingen införts ett kontrollförfarande som 

syftar till att sålla bort sådana anbudsgivare som inte betalar skatter och 

allmänna avgifter i föreskriven tid och ordning. Detta har skett genom 

vissa ändringar i upphandlingsföror_dningen ( 1973: 600). Ändringarna. som 

trädde i kraft den I april 1983 (SFS 1983: 38), innebär i huvudsak att en 

statlig myndighet, innan den antar ett anbud, som regel skall kontrollera att 

anbudsgivaren är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärde

skatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. Det förutsätts 

också att det vid behov tas vissa kontakter med kronofogdemyndigheten. 

bl. a. för kontroll av att anbudsgivaren inte är restförd för skatter och 

avgifter. Vad gäller den kommunala upphandlingen har kommun- och 

landstingsförbunden anpassat sina s. k. normalreglementen till de nya reg

lerna i upphandlingsförordningen. Vidare har Svenska kyrkans försam

lings- och pastoratsförbund rekommenderat församlingarna att vid sin 

upphandling tillämpa samma rutiner som stat och kommun. 

På den privata sidan finns det inte möjlighet att inhämta motsvarande 

uppgifter som kommer i fråga vid den offentliga upphandlingen. Sekretess

hinder torde nämligen föreligga beträffande uppgift om registrering för 

redovisning och inbetalning av arhetsgivaravgifter eller innehWen prclimi-
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när A-skatt. Däremot får uppgift om för vilka skatter eller allmänna av

gifter en uppdragstagare eller annan leverantör står i skuld redan nu 

lämnas ut till enskilda. Detsamma gäller uppgift om registrering till mervär

deskatt och uppgift huruvida en person skall betala preliminär A-skatt eller 

preliminär B-skatt. 

Företag och andra på den privata sidan har behov av sådana registerupp

gifter främst när det gäller att undersöka om en uppdragstagare som man 

tänker anlita har ställning som självständig företagare eller om det förelig
ger skyldighet att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på 

uppdragsersättningen. 
Det kan visserligen hävdas att de ifrågavarande uppgifterna om registre

ring för betalning av arbetsgivaravgifter och innehållen A-skatt inte har 
avgörande betydelse när man skall bedöma om en uppdragstagare som 
man anlitar utför arbetet som en självständig företagare eller ej. Uppgif

terna ger nämligen i princip bara information om att en person är upptagen 
i ett arbetsgivarregister på grund av att han redovisat källskatt eller arbets
givaravgifter eller ålagts betalningsskyldighet för sådan skatt eller avgift. 
Någon myndighetsprövning av personens ställning görs således inte vid 
registreringen och denna medför inte heller några rättsverkningar. Det kan 
dock i en del fall otvivelaktigt vara av ett visst värde för en uppdragsgivare 
att kunna få reda på om uppdragstagaren finns med i arbetsgivarregistret. 
Man bör också beakta att uppgifterna inte kan anses vara av känslig natur 
utan hör till samma kategori som uppgifterna om registreringen till mervär
deskatt och om vilket slags preliminärskatt som betalas. vilka uppgifter får 
lämnas ut. 

Det kan vidare nämnas att uppgift om skyldighet att inbetala innehållen 

A-skatt redan nu på visst sätt är tillgänglig för enskilda. Vissa arbetsgivare 
tilldelas nämligen ett särskilt redovisningsnummer för inbetalning av preli
minär A-skatt och uppgift om sådant redovisningsnummer får lämnas ut till 
enskild med stöd av 12 § skatteregisterlagen. Inom ramen för det upp
bördssystem som hittills gällt har det också varit möjligt att lämna ut 
uppgift om registrering angående skyldighet att betala arbetsgivaravgifter. 
I det nya samordnade systemet för uppbörd av källskatt och arbetsgivarav
gifter torde emellertid uppgift om skyldighet att betala avgifter ha kommit 
att omfattas av sekretess. 

Någon anledning att upprätthålla en strängare sekretess för dessa typer 

av uppgifter än för t. ex. uppgift om registrering för mervärdeskatt finns 
enligt min mening inte. Uppgift om huruvida en arbetsgivare är registrerad 
för inbetalning av arbetsgivaravgifter och källskatt bör därför finnas med 
bland de undantag från skattesekretessen som anges i 12 § skatteregisterla
gen och jag föreslår att paragrafen ändras i enlighet härmed. Jag föreslår 
också en redaktionell omformning av paragrafen. 

Vad några remissinstanser anfört angående kreditupplysningsverksam
het har främst avseende på de exekutiva registren och jag ser inte någon 
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anledning att nu gå in på den M1gan. Jag vill också tillägga att det givetvis 

är viktigt att de myndigheter som skall lämna ut de ifrågavarande uppgif

terna och andra uppgifter av liknande slag klargör för frågeställaren vilken 

innebörd uppgifterna har så att det inte uppkommer missför~;tånd i fråga · 

om skyldigheten att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Jag 

vill i detta sammanhang erinra om att socialavgiftsutredningen (S 1981: 04) 

har till uppdrag att försöka åstadkomma klarare regler i fråga om skyldig

heterna att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Det är min 

förhoppning att kommittens arbete skall resultera i att de enskilda i framti

den alltid kan få klara besked i fråga om dessa skyldigheter. 

Slutligen vill jag ta upp en fråga som närmast har karaktären av ett 

förtydligande av en bestämmelse i skatteregisterlagen. Frågan gäller vissa 

uppgifter som i dag registreras i skatteregistret och till vilka terminalåt

komsten är hegriinsad till visst län. Begränsningen av terminalåtkomsten 

har hittills inneburit att uppgifterna varit tillgängliga både för skattemyn
digheterna i den skattskyldiges hemortslän och för skattemyndigheterna i 

det län där förvärvskällan finns. Åtkomst har således funnits både för 
skattemyndigheter som skall äsätta statlig taxering och för skattemyndig

heter som skall åsätta kommunal taxering. Detta har i IO ~ tredje stycket 

skatteregisterlagen uttryckts så an uppgifterna skall hänföra sig till länet. 

Sedan de särskilda själv.deklarationerna slopats för bl. a. fysiska perso

ner skall taxeringsnämnden i hemortskommunen taxera de berörda skatt

skyldiga även för inkomsterna i andra kommuner. Skattemyndigheterna i 

det län där förvärvskällan finns bör emellertid också fortsättningsvis ha 

terminalåtkomst till ifrågavarande uppgifter. Jag föreslår att IO * tredje 

stycket skatteregisterlagen förtydligas i detta avseende. 

I enlighet med vad jag nu har anfört har det i lagrådsremissen upptagna 

förslaget till lag om ändring i skatteregisterlagen kompletterats. Såsom jag 

anfört i lagrådsremissen avser den föreslagna ändringen i I ~: inte sådant 

ämne att lagrådets yttrande behöver inhämtas enligt 8 kap. 18 § regerings

formen. Ändringarna i 7 och 10 §§ skatteregisterlagen omfattas inte heller 

av regeringsformens bestämmelser om lagrådsgranskning. Ändringen i 12 § 

är av sådan enkel beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydel

se. 
Ändringen i I § skatteregisterlagen sammanhänger med avräkningslagen 

och i den delen bör den föreslagna lagen om ändring i skatteregisterlagen 

alltså träda i kraft den I maj 1985. Ändringarna i 7. IO och 12*§ bör 

däremot kunna tillämpas så snart som möjligt och jag föreslår att lagen i 

denna del får träda i kraft två veckor efter den dag då den kom ut från 

trycket. 
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3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att anta 

dels de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna ändringar, 

dels ett inom finansdepartementet upprättat förslag till 

10. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980: 343). 

4 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 
att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan
den har lagt fram. 
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Bilaga 

Förteckning över remissinstanserna (Ds Ju 1983:14) 

Efter remiss har yttranden över eko-kommissionens promemoria (Ds Ju 

1983: 14) Kontroll av leverantörer avgetts av kammarrätten i Sundsvall, 
datainspektionen, riksskatteverket, riksförsäkringsverket, riksrevisions
vcrket, länsstyrelserna i Stockholms, Västmanlands, Gävleborgs samt Gö
teborgs och Bohuslän, kronofogdemyndigheterna i Stockholm:; och Göte

borgs distrikt, Stockholms kommun, Svenska kommunförbundet, Lands
tingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralor
ganisation, Centralorganisationen SACO/SR, Svenska handelskammarför
bundet, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Sveriges grossistförbund. 
Sveriges Hantverks- och Industriorganisation - Familjeföretagen (SHIO
Familjeföretagen), Sveriges industriförbund, Sveriges köpmannaförbund, 
Svenska byggnadsentreprenörföreningen, Målarmästarnas riksförening i 
Sverige, Elektriska installatörsorganisationen, Soliditet AB och AB 
Svensk Upplysningstjänst. 

Sveriges industriförbund, SHIO-familjeföretagen, SAF, Svenska han
delskammarförbundet, Sveriges grossistförbund och Sveriges köpmanna
förbund har avgett ett gemensamt yttrande. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har bifogat yttrande från lokala skatte
myndigheten i Stockholms fögderi. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län har bifogat yttranden från lokala skattemyndigheterna i Göteborgs och 
Uddevalla fögderier. Länsstyrelsen i Västmanlands län har bifogat yttran
de från lokala skattemyndigheten i Västerås fögderi. Länsstyrdsen i Gäv
leborgs län har bifogat yttranden från lokala skattemyndigheterna i Bollnäs 

och Gävle fögderier. 
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