
 

 

     

   

 

 
  

 

 

       

 

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

    

   

 

 

 

     

   

      

Yttrande 1 (2) 

2023-03-03 

Infoklass: 1 

Diarienummer: Klimat- och näringslivsdepartementet 
KFM 4501-2023 kn.remissvar@regeringskansliet.se 

Förslag till förordning om elstöd till företag 

KN2023/02353 

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) vill framföra följande synpunkter. 

Enligt 11 § första stycket 2 föreslås gälla att elstöd inte får lämnas till ett 

företag som har skatte- eller avgiftsskulder eller andra statliga skulder som 

vid beslutstillfället har överlämnats till Kronofogden och som vid indrivning 

handläggs som allmänt mål. Av promemorian framgår att Kronofogden 

kommer att behöva lämna information om sådana skulder till Skatteverket. 

Kronofogden ser inte några rättsliga hinder mot att lämna de aktuella 

uppgifterna. Att bestämmelsen har avgränsats till att avse statliga skulder 

som handläggs som allmänna mål kan dock komplicera uppgiftslämnandet 

och medföra att det krävs manuell hantering. Vid ett maskinellt 

uppgiftslämnande kan det nämligen vara svårt för Skatteverket att avgöra 

om en viss skuld som handläggs i ett allmänt mål är statlig eller inte. 

I 1 kap. 6 § andra stycket utsökningsbalken definieras allmänna mål enligt 

följande. 

Allmänt mål är mål om uttagande av böter, vite, skatt, tull, avgift och andra 

medel som staten har rätt till och som får utsökas utan föregående dom 

samt, enligt vad regeringen närmare föreskriver, annan liknande fordran 

som staten eller en kommun har rätt till. I annan lag kan föreskrivas att 

även mål om uttagande av någon annan fordran är allmänt mål. 

Det finns flera författningar som föreskriver att vissa skulder till kommuner 

handläggs som allmänna mål. Detsamma gäller vissa utländska skatte- och 

avgiftsskulder. 

Ovanstående innebär att det inte är tillräckligt för Skatteverket att 

kontrollera om en elstödssökande förekommer hos Kronofogden i ett 

allmänt mål. Skatteverket måste därtill kontrollera om skulden är statlig 

eller inte. 

Postadress Besöksadress Telefon 0771-73 73 00 

Box 1050 Esplanaden 1 www.kronofogden.se 

172 21 SUNDBYBERG kontakt@kronofogden.se 
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2 (2) 

I syfte att förenkla hanteringen kan övervägas att låta förekomsten av 

skulder i allmänna mål, vilka de än må vara, utgöra hinder mot att bevilja 

elstöd. De ytterligare skulder som därmed skulle hindra att elstöd beviljas är 

av samma karaktär som de statliga skulder som redan omfattas av förslaget, 

i annat fall skulle det inte ha föreskrivits att de ska handläggas i allmänna 

mål. Samma argument som talar för att ett företag med statliga skulder i 

allmänna mål inte bör beviljas elstöd gör sig därmed gällande. 

Den ovannämnda förenklingen kan uppnås genom att byta ut ”statliga” mot 

”liknande”, dvs. ge 11 § första stycket 2 följande lydelse. 

har skatte- eller avgiftsskulder eller andra liknande skulder som vid 

beslutstillfället har överlämnats till Kronofogdemyndigheten och som vid 

indrivning handläggs som allmänt mål 

Vill man undanta utländska skatte- och avgiftsskulder som handläggs i 

allmänna mål skulle följande formulering kunna användas. 

har skatte- eller avgiftsskulder eller andra statliga eller kommunala skulder 

som vid beslutstillfället har överlämnats till Kronofogdemyndigheten och 

som vid indrivning handläggs som allmänt mål 

Det här beslutet har fattats av rättschef Ulrika Lindén. Verksjurist Johan 

Alnebo har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har även 

enhetschef Christina Sundblad deltagit. 

Beslutet har godkänts digitalt och saknar därför underskrift. 


