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Förslag till EU-direktiv om vissa insolvensfrågor 

(Ju2016/08869/L2) 

 

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) tillstyrker förslaget till direktiv 

om företagsrekonstruktion och om en andra chans för seriösa företagare. En 

allmän synpunkt myndigheten har är att de kommande anpassningarna av den 

svenska lagstiftningen utformas på ett sådant sätt att det olika rättsinstuten inom 

ämnesområdet blir enkla, tydliga och i möjligaste mån harmoniserar med 

nuvarande regelverk. Om inte detta uppfylls hyser Kronofogden en viss farhåga 

att det blir svårt för företag att välja vilket av de möjliga förfaranden som är bäst 

lämpat för den givna situationen. 

 

Myndigheten vill särskilt lyfta fram följande. 

 

- I SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet förekommer 

flera tankar som finns i direktivförslaget. Det föreslås till exempel att 

”separat ackord” ska införas. Det är ett institut som liknar 

direktivförslagets förebyggande omstrukturering. I det fortsätta arbetet 

med betänkandet bör därför direktivets förslag beaktas. 

 

- Det är endast fysiska personer som kan få skuldavskrivning enligt både f-

skuldsaneringslagen och direktivförslagets ”en andra chans”. Medan den 

svenska lagstiftningen också medger f-skuldsanering för ställföreträdare 

för juridiska personer gör direktivförslaget inte det såvitt kan förstås. 

Enligt den svenska lagen kan även en enskild företagares närstående få 

skuldsanering om den närståendes skulder till huvudsaklig del har 

anknytning till näringsverksamheten. Den möjligheten finns inte enligt 

direktivförslaget. Det bör övervägas om personkretsen ska utvidgas i 

enlighet med svensk lagstiftning. 

 

- Medlemsstaterna ska inrätta tillsyns- och regleringsstrukturer för att 

säkerställa att det arbete som förvaltare på området för omstrukturering, 

insolvens och en andra chans utför övervakas på lämpligt sätt. 
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Kronofogden bedömer att myndigheten kan utöva tillsyn över de 

förfaranden som föreslås i direktivförslaget under förutsättning att den 

kommande tillsynsstrukturen blir tydlig och rationell att tillämpa. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad biträdande rikskronofogde efter 

föredragning av verksjuristen Stefan Berglund. I den slutliga handläggningen har 

även deltagit rättschefen Ulrika Lindén. 

 

 

 

Cecilia Hegethorn Mogensen 

 

 

Stefan Berglund 


