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Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

Utkom från trycket
den 13 juli 1999

utfärdad den 1 juli 1999.
Regeringen föreskriver att 6 kap. 9 § och 13 kap. 2 § utsökningsförordningen (1981:981) skall ha följande lydelse.

6 kap.
9 §1 Gäldenären skall skriftligen underrättas om beslut om utmätning. I underrättelsen skall gäldenären erinras om att han inte utan kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden förfoga över den utmätta
egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en överträdelse av
förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Underrättelsen skall lämnas enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket.
En underrättelse om beslut om utmätning skall delges, såvida det inte är
känt att gäldenären inte kan anträffas. Underrättelse om utmätning av fordran på överskjutande belopp som återbetalas enligt 18 kap. skattebetalningslagen (1997:483) behöver dock inte delges. Underrättelse om beslut
om utmätning behöver inte heller delges, om värdet av det utmätta inte motiverar kostnaderna för delgivning.
I fråga om utmätning av lön finns bestämmelser om underrättelser i
7 kap.

13 kap.
2 § Kronofogdemyndigheten skall lämna ett särskilt kvitto (indrivningskvitto) i fråga om influtna medel. Detta gäller dock inte medel som har satts
in på myndighetens postgirokonto eller har betalats via bankgiro eller kontokortsterminal ansluten till myndighetens företagskonto.
Av 9 kap. 21 § andra stycket framgår att kvitto skall lämnas när en sekundogäldenär vid indrivning av utmätt fordran betalar sin skuld till kronofogdemyndigheten.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
2. Undantaget i 6 kap. 9 § andra stycket andra meningen från kravet på
delgivning av underrättelse skall gälla också vid återbetalning av skatt enligt
bestämmelserna i den upphävda uppbördslagen (1953:272) eller den likaledes upphävda lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.
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Senaste lydelse 1997:1075.
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