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Förordning
om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);

Utkom från trycket
den 10 december 2003

utfärdad den 27 november 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om indrivningsförordningen (1993:1229) 1
dels att i 6, 10, 11, 20, 21 och 24 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas
ut mot ”Skatteverket”,
dels att 5, 12, 14, 18 och 26 §§ skall ha följande lydelse.
5 §2 Indrivning skall begäras genom ansökan hos Skatteverket eller, om
saken är brådskande, hos en kronofogdemyndighet som enligt 4 kap. 8 § utsökningsbalken är behörig att pröva frågor om utmätning. Finns det inte någon behörig myndighet enligt den bestämmelsen, skall indrivning begäras
hos den kronofogdemyndighet som Skatteverket bestämmer.
Skatteverket får efter samråd med sökanden besluta att ansökan om indrivning i fråga om visst medelsslag skall göras hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm i stället för hos verket.
12 §3 Skatteverket skall registrera en ansökan om indrivning i utsökningsoch indrivningsdatabasen. Målet skall samtidigt tilldelas kronofogdemyndigheten i den region där allmänt mål mot gäldenären redan finns eller där
gäldenären har sitt hemvist eller där utmätning annars får äga rum. Kan målet inte tilldelas någon kronofogdemyndighet enligt dessa regler, beslutar
Skatteverket vilken myndighet målet skall tilldelas.
14 §4 Bestämmelserna om konkurs, likvidation, företagsrekonstruktion
och avbrytande av indrivning i 15–18 §§ lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m. skall tillämpas även på
1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador m.m.,
3. avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10),
4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),
5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden,
6. avgifter enligt lagen (1989:41) om TV-avgift,
7. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.
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18 §5 Kronofogdemyndigheten skall enligt vad Skatteverket föreskriver
skyndsamt registrera uppgifter om influtna medel i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Detsamma gäller sådana uppgifter som har lämnats till kronofogdemyndigheten enligt 8 eller 9 §.
26 § Kronofogdemyndigheten skall på begäran lämna sökanden de uppgifter som myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden om det
behövs för att sökanden skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag eller
förordning.
Skatteverket får meddela föreskrifter om informationsutbyte och annan
samverkan mellan kronofogdemyndigheten och sökanden samt om avbrytande av indrivning. Verket får också meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. och denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)
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