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Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) ser positivt på förslagen i direktivet
eftersom de antas leda till en mer ansvarsfull kreditgivning och ett bättre skydd
för konsumenterna. Myndigheten vill härutöver lämna följande synpunkter.
I direktivet (artikel 19 och skäl 49) ställs krav på att medlemsländerna ska
säkerställa åtkomst till databaser för bedömning av konsumenternas
kreditvärdighet. I direktivet används bl.a. uttrycket konsumenternas försenade
betalningar men det finns inte någon närmare vägledning av hur detta uttryck ska
tolkas. I Sverige är det kreditupplysningsbolagen som förmedlar skuldinformation
inför kreditprövningar. Bolagen inhämtar uppgifter från Kronofogdens
utsöknings- och indrivningsdatabas vilket bl.a. omfattar uppgifter om skulder som
fastställts eller skulder som blir föremål för verkställighet. Kronofogden saknar
emellertid rent generellt uppgifter om konsumenternas försenade betalningar om
detta begrepp ges en alltför vid mening. Om begreppet kvarstår i direktivet i dess
nuvarande lydelse kan det leda till oklarheter vid implementering av direktivet.
Detta eftersom Sverige vid implementeringen av direktivet kan behöva inrätta en
särskild databas där fler uppgifter måste registerföras än vad som idag är
tillgängligt. Om Kronofogden förväntas blir registeransvarig för fler uppgifter än
vad som finns i utsöknings- och indrivningsdatabasen innebär det en sådan
påverkan på myndighetens verksamhet som behöver analyseras närmare.
I direktivet framgår också (artikel 35 och 36 och skäl 70, 72) att olika åtgärder om
möjligt eller lämpligt ska vidtas innan verkställighetsförfaranden inleds. Vad som
åsyftas med verkställighetsförfaranden framgår inte av direktivet. Ett
verkställighetsförfarande kan rent språkligt avse åtgärder som ska vidtas av
kreditgivare, inkassobolag eller Kronofogden. Även detta begrepp behöver
förtydligas i den fortsatta beredningen.
Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.
Verksjurist Susan Höglund Westermark har föredragit ärendet. I den slutliga
handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen
och rättschef Ulrika Lindén deltagit.
Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya
coronaviruset undertecknas beslutet inte.
Christina Gellerbrant Hagberg
Susan Höglund Westermark
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