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Finansdepartementet 
 
103 33 Stockholm 

                                                 

 

Promemorian Komplettering av den utvidgade 

fåmansföretagsdefinitionen 

Finansdepartementets diarienummer Fi2021/01697 

Försäkringskassan har inga synpunkter på förslaget. 

Beslut i detta ärende har fattats av rättschefen Mikael Westberg. Föredragande 

har varit rättslige experten Jacob Krook. 

 

Mikael Westberg 

 

  Jacob Krook    
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	bkmKannedom
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