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Yttrande över promemorian Ytterligare utökning av möjligheterna 
till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt (Fi2021/00808) 

 

Mot bakgrund av de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka lämnas 
följande yttrande. 

Åklagarmyndigheten har inte några invändningar mot förslagen. 

 
 
Detta yttrande har beslutats av chefen för Utvecklingscentrum, överåklagaren 
Lennart Guné, efter föredragning av kammaråklagaren Michael Målqvist. I den 
slutliga handläggningen av ärendet har överåklagaren Astrid Eklund deltagit.  
 
På Åklagarmyndighetens vägnar 
 
 
Lennart Guné  
    
     

Michael Målqvist 
 
 

 

 

Kopia till 

Kommunikationsavdelningen 
Rättsavdelningen 
Biblioteket 
Paula Ljunggren, chefssekreterare 
 
 

Finansdepartementet 
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för 
skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor  

 
 

Postadress 
 
Gatuadress 

 
Telefon 

 
E-post 

Box 5553 
114 85 Stockholm 
 

Östermalmsgatan 87 C 
 

010-562 50 00 
 
  
 

registrator@aklagare.se 
 
Webbadress 
www.aklagare.se 
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