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Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering
(Ds 2021:6)
(Ju2021/00749)
Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) tillstyrker förslagen avseende skuldsanering
och skuldsanering för företagare. I övriga delar har myndigheten inte några
synpunkter.
Kronofogden välkomnar särskilt förslagen som avser Kronofogdens
betalningsförmedling i avsnitt 10 och 11. Kronofogden vill i dessa delar lämna
följande synpunkter.
För att säkerställa att en utbetalning kan genomföras är det nödvändigt att
Kronofogden har tillgång till uppgift om namn och person- eller
organisationsnummer för borgenären. Kronofogden delar mot den bakgrunden
bedömningen att det bör införas ett krav på angivande av namn och person- eller
organisationsnummer även vid anmälan av fordran vid F- skuldsanering. Som anges i
promemorian finns det situationer när sådana uppgifter annars kan komma att saknas.
Kronofogden ställer sig bakom den föreslagna utformningen till förtydligande av att
utbetalning till en borgenär som huvudregel ska göras endast om det har anmälts ett
bankkonto, liksom förslaget att det ska finnas en ventil om det finns särskilda skäl. De
föreslagna bestämmelserna ökar förutsebarheten för borgenären samtidigt som
effektiviteten i handläggningen gagnas.
Den föreslagna regleringen om när en borgenär ska förlora sin rätt till inbetalda medel
skiljer sig från Kronofogdens framställan på så vis att borgenären enligt förslaget har
ytterligare tre månader på sig från sista utbetalningsdag att inkomma med uppgifter
till Kronofogden. Som följd härav blir det också först sedan det förflutit tre månader
från den sista utbetalningen som det blir aktuellt med en eventuell extra utbetalning.
Förslagen i denna del är enligt Kronofogdens mening väl avvägda. Förslagen innebär
att borgenären ges en ytterligare möjlighet att ta tillvara sin rätt, samtidigt som
ärendet inte fördröjs i alltför hög grad. Kronofogden vill i sammanhanget framhålla
det angelägna i att den tid inom vilken borgenären senast ska inkomma med uppgifter
inte sätts alltför långt efter sista utbetalningsdag. Detta då en eventuell omfördelning
och extra utbetalning till övriga borgenärer annars kan komma att ske väl sent.
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Genom en alltför lång tidsfrist skulle olägenheterna för övriga borgenärer öka, liksom
risken att en extra utbetalning inte kan genomföras i alla delar t.ex. på grund av att
vissa uppgifter om borgenärerna hunnit bli inaktuella. Det är vidare från mer
allmänna utgångspunkter önskvärt att betalningsförmedlingen kan avslutas i rimlig tid
efter genomförd skuldsanering.
I promemorian föreslås vidare att, om fördelning till övriga borgenärer inte kan ske,
återbetalning ska göras till gäldenären och i sista hand ska medlen tillfalla staten.
Kronofogden välkomnar förslaget även i denna del och anser att det gagnar en
ändamålsenlig handläggning.
Vad gäller föreslagna övergångsbestämmelser, vill Kronofogden framhålla att det är
mycket angeläget att Kronofogden har möjlighet att omfördela medel även i ärenden
där betalningsplanen löpt ut vid ikraftträdandet, eftersom det redan i dag finns
kvarstående medel som inte har kunnat betalas ut.
När det gäller ekonomiska och andra konsekvenser av förslagen rörande
Kronofogdens betalningsförmedling, vill myndigheten förtydliga att förslagen initialt
innebär ökade kostnader, såväl för utveckling som löpande handläggning, och att det
först på sikt kan uppstå besparingar som uppväger dessa kostnader.
Det här beslutet har fattats av undertecknad rikskronofogde. 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

