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Lag om företagsrekonstruktion infördes för närmare 22 år sedan, och kom  
till efter krisen i början av 90-talet. Lagen har överlevt såväl IT-kraschen  
som dyningarna från Leman Brothers. Lagstiftarens målsättning var att cirka  
500 företag årligen skulle genomgå rekonstruktion. Målet har långt ifrån nåtts 
utan det är cirka 200 rekonstruktioner per år. Lagen har kritiserats och flera 
lagstiftningsförsök har gjorts. Kritikerna menar bland annat att lagen är  
föråldrad och inte överensstämmer med majoriteten av övriga EU-länders  
rekonstruktionslagstiftning. Ett försök gjordes att sammanfoga rekonstruktion 
och konkurs till ett insolvensförfarande 2010, ett betänkande som inte ledde till 
någon lagstiftning. Inte heller Entreprenörskapsutredningens betänkande förra 
året har resulterat i någon förändrad lagstiftning ännu.

Men plötsligt händer det. Ett EU-direktiv förväntas träda ikraft i januari/ 
februari 2019. Kommer det leda till att vi får en helt ny rekonstruktionslag- 
stiftning? Nja, efter en översiktlig genomgång av texten framstår det som  
vår nuvarande lagstiftning uppfyller merparterna av kriterierna. Själva avslut-
ningen av rekonstruktionen blir i mitt tycke lite mer komplicerad, men det är 
just här som vår svenska lagstiftning ansetts avvika från övriga länders.  
Det är nu en rekonstruktionsplan fastställs i vilket ackordsförslaget ingår.  
I vår nuvarande lagstiftning så fastställs ackordet och rekonstruktions- 
berättelsen, vår motsvarighet till plan, ligger som ett underlag för ackordet.  
Sedan ska alla borgenärer rösta, såväl prioriterade som oprioriterade. 
Borgenärerna delas upp i olika klasser med olika intresse. Helt klart kommer  
vi för första gången på 22 år få en förändrad rekonstruktionslagstiftning,  
vi får se hur stora förändringarna blir. 

I detta nummer uppmärksammas Ekobrottsmyndighetens arbete.  
Digitalisering och globalisering skapar nya möjligheter för brottslig verksamhet. 
Aktiebolaget som verktyg för kriminell verksamhet ökar. Likaså ökar behovet  
av en modernare lagstiftning för att effektivare kunna beivra brott. Vi lyfter 
även att det gått 10 år sedan Leman Brothers försattes i konkurs. Många kände 
inte till att det fanns ett Leman Brothers AB i Sverige som försattes i konkurs. 
Verksamheten bedrevs i Umeå och Anders Bergman, Ackordscentralen  
Norrland, hanterade konkursen. I den konkursen blir det full utdelning!
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VD HAR ORDET

Förändrad  
rekonstruktions- 
lagstiftning  
på gång

God jul och gott nytt år!

Ackordscentralen har sedan 1857 återskapat 
värden i företag med ekonomiska problem och  
är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. 
Idag intar vi en ledande position inom vårt  
verksamhetsområde. 

Verksamheten bedrivs från våra kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Borås, Umeå och Kristianstad.

Vår ägare är den oberoende Stiftelsen  
Ackordscentralen. 

ackordscentralen.seMikael Kubu, Vd och koncernchef Ackordscentralen
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Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en 
av de myndigheter som arbetar för 
att förhindra och förebygga målvakts-
brott. Chefsåklagare Stefan Lundberg 
är strategisk samordnare för brotts-
förebyggande frågor på EBM och har 
varit med sedan myndigheten bild-
ades 1998.

– Det här är ett stort och utbrett 
problem med ett omfattande mör-
kertal både i Sverige och i andra länder 
sedan lång tid tillbaka. Det är anmärk-
ningsvärt att vi ännu inte kunnat 
komma tillrätta med det, säger Stefan 
Lundberg. 

– Vi varken vill eller kan hejda den 
digitala utvecklingen. Det ska vara 
enkelt att vara företagare, men vi 
behöver också effektiva kontrollme-
kanismer. Om inte, så göder vi brotts-
lighet.

Målvakterna, personer som mot 
ersättning tar juridiskt ansvar för ett 

Att vara ”målvakt” 
– ett allvarligt  
brott med  
lindrig påföljd

Den snabba digitala utvecklingen förenklar 
våra kontakter med olika myndigheter,  
men underlättar också för dem som inte 
har gott uppsåt. Så är fallet vid ekobrott 
med ”målvakter” som i vissa fall bygger på 
utnyttjande av socialt utsatta personer. 
Samhällets möjligheter till hantering av 
situationen är i nuläget begränsade.  

3
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aktiebolag, är ibland socialt utsatta 
män med missbruksproblem. Inte 
sällan kommer de från östeuropeiska 
EU-länder, i synnerhet Baltikum. 
Många hittas på härbärgen och tas 
till Sverige för att få ett samordnings-
nummer, ett tillfälligt id-nummer för 
personer som inte är folkbokförda i 
Sverige. När registreringen är färdig 
skickas de tillbaka till hemlandet och 
är sedan svåra för svenska myndig-
heter att komma i kontakt med. 

Det förkommer också att utländska 
målvakter visar sig vara avlidna, något 
som inte syns i de svenska systemen. 
Så var fallet vid bygget av Nya Karo-
linska Sjukhuset som visade sig dölja 
en gigantisk penningtvätthärva med 
22 olika målvakter från Baltikum. 
Flera var inte längre i livet och andra 
var ovetande om att de registrerats 
som bolagsansvariga. Identiteter är 
numera en handelsvara som går att 

sälja och köpa. Olovlig id-användning 
definierades som ett brott 2016, men 
bara när det gäller privatpersoner och 
inte för bolag.

– Jag tycker det är orimligt att vi 
har ett system som medverkar till att 
utsatta personer utnyttjas av grovt 
kriminella. Även om det i första hand 
inte är målvakterna i sig samhället vill 
lagföra, så är de viktiga att komma i 
kontakt med för att utreda och för-
hindra brott, säger Stefan Lundberg.

Ett allmänt systemfel?
Grundproblemet orsakas av de många 
instanser som behöver samverka i 
frågan.  Skatteverket, Bolagsverket, 
Tullverket, Försäkringskassan med 
flera, har alla olika uppdrag. Skatte-
verkets uppdrag är exempelvis att 
sköta, men inte att granska vilka som 
folkbokförs i Sverige. Avgiftsfinan-
sierade Bolagsverket har inte någon 
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"Den bästa brottsförebyggande 
åtgärden är definitivt effektiv 
lagstiftning" 

tydlig brottsbekämpande uppgift, 
men skulle i teorin kunna ha avance-
rade system för snabb identifiering 
av misstänkta målvakter. I praktiken 
saknas dock både uppdraget och 
dessutom möjligheten till finansiering 
av sådana system. Möjligheten att 
känna igen namn som ofta figurerar 
i styrelsesammanhang försvåras 
också av att det inte är tillåtet att föra 
register över misstänkta målvakter.

Näringsminister Mikael Damberg 
har tidigare uttalat att han inte är 

beredd att vidga Bolagsverkets upp-
drag. En ny enhet inom Bolagsverket 
samarbetar dock med EBM med att 
ta fram digitala verktyg och system 
som identifierar riskfaktorer och 
varnar för misstänkta aktiviteter och 
personer. År 2016 inleddes även en 
försöksverksamhet mellan EMB:s 
underrättelsetjänst, Kronofogdemyn- 
digheten och Skatteverket. Här an- 
vänds metoder för att identifiera 
misstänkta målvaktsbolag på ett 
tidigt stadium, så att de kan försättas 

i konkurs snabbare än vad som annars 
skulle ha skett och därmed förhindra 
vidare brottslighet. Speciellt upp-
märksammas målvaktsbolag med 
anknytning till varandra, så kallade 
härvor.  

Byggbranschen och andra kontant- 
intensiva branscher är överrepresen-
terade när det gäller brott med mål-
vakter inblandade. Med Bolagsverkets 
elektroniska tjänster är det enkelt att 
ändra styrelser i andra bolag än sitt 
eget genom enkla knapptryckningar. 

>

>
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> – Egentligen är det stötande att 
staten driver en sådan tjänst. Både 
Bolagsregistret och folkbokföringen 
behöver kvalitetssäkras, säger Stefan 
Lundberg.

Regeringen har gett Bolagsverket i 
uppdrag att utreda metoder som gör 
det svårare för kriminella att använda 
företag som brottsverktyg. Nyligen 
infördes en spärrtjänst, där det tar 
två dygn innan ändringar i bolags-
uppgifter registreras. På så sätt ska 
berörda styrelseledamöter hinna rea-
gera på felaktiga uppgifter. Sedan en 
tid tillbaka finns även en spärrblan-
kett för dem som vill förhindra ofrivil-
liga bolagsengagemang. 

Bolagsverket har också börjat att 
begära in kompletteringar vid miss-
tanke om att en målvakt håller på att 
registreras. Granskningen av svenska 
och utländska medborgare är den-
samma och om en persons identitet 
inte kan säkerställas med giltiga 
id-handlingar så avskrivs ärendet. 
Är alla blanketter däremot korrekt 
ifyllda, så måste dock registreringen 
göras. På EBM är man tveksamma 
till om de nya metoderna är tillräck-
liga för att stoppa användningen, och 
inväntar den slutrapport som Bolags-
verket ska presentera för regeringen 
vid årets slut.

Lindriga straff
Målvakterna kan normalt inte dömas 
för grova brott som begåtts i bolaget 
men de kan åtalas för att ha brutit mot 
den så kallade målvaktsparagrafen i 
aktiebolagslagen. Straffet, vanligen 
villkorlig dom och böter för bokfö-
ringsbrott, är föga avskräckande, och 
exemplen är många på att det krävs 
flera rättsprocesser innan det blir 
aktuellt med näringsförbud. Liksom 

för ekonomiska brott i allmänhet, 
överväger möjligheten till ekonomisk 
vinst ofta den begränsade risken att 
åka fast.  

Fall med utländska målvakter är 
särskilt svårutredda och tidskrä-
vande eftersom de kräver rättshjälp 
och samarbete med myndigheter i de 
aktuella länderna som kan ha andra 
prioriteringar än det aktuella ärendet. 

Slopad revisionsplikt underlättar 
ekobrotten
År 2010 avskaffades revisorsplikten 
för aktiebolag med omsättning under 
tre miljoner eller med färre än fyra 
anställda. Därigenom finns det ingen 
löpande kontroll av styrelseledamö-
terna i denna typ av bolag. Efter den 
slopade reformen minskade antalet 
brottsanmälningar från revisorer 
markant, vilket bekymrar EBM som 
ser dem som viktiga väktare för att 
upptäcka brott och förhindra oegent-
ligheter. 

– Det finns en naivitet och tillit i 
Sverige, där vi tyvärr i alltför hög grad 
litar på andra människor. Revisors- 
kravet behöver ersättas med något 
annat som avskräcker från brott. 
Det ska vara lätt att göra rätt, men 
de måste kosta på att göra fel, menar 
Stefan Lundberg. 

Även Riksrevisionen anser i en rap-
port att reformen försvårat arbetet 
mot ekonomisk brottslighet och 
rekommenderar att revisionsplikten 
för små aktiebolag återinförs.

Det saknas inte konstruktiva för-
slag på hur användandet av både 
målvakter och företag som brotts-
verktyg kan försvåras. EBM har i en 
egen önskelista föreslagit obligatorisk 
digital inlämning av årsredovisningar 
senast fyra, och inte som i nuläget 

sex månader efter räkenskapsårets 
utgång. Om bolaget saknar revisor, 
borde det framgå om auktoriserad 
redovisningskonsult använts. Andra 
förslag rör utökade möjligheter för 
Bolagsverket att rapportera miss-
tankar om målvakter, avslag om 
anmälningar av nya styrelseleda-
möter, avregistrering av personer 
med näringsförbud samt att kunna 
införa snabbare och tidsobegränsade 
näringsförbud. Flest röster höjs dock 
för höjda straff för brott mot mål- 
vaktsparagrafen.   

– Den bästa brottsförebyggan- 
de åtgärden är definitivt effektiv lag-
stiftning. Målvaktsparagrafen är bra 
men tandlös. Vi behöver skärpta och 
rejäla straff för att brott ska kunna 
upptäckas och lagföras, exempelvis 
att det blir ett brott att sätta in en mål-
vakt och kapa ett bolag. Alla berörda 
måste samverka, annars kommer vi 
ingen vart med detta, avslutar Stefan 
Lundberg.

STEFAN LUNDBERG
CHEFSÅKLAGARE
EKOBROTTSMYNDIGHETEN
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Hans har tillsammans med Nils-Bertil 
Morgell och Fredrik Benndorf skrivit 
boken som har tre fokusområden - 
förvaltaren, borgenären och Tillsyns-
myndigheten.

Praktisk handbok från början till slut
– Syftet med boken är att få kunskap 
om hur en konkurs går till, från början 
till slut. Det finns ingen liknande bok 
på marknaden, säger Hans Ödén.

– Vi har försökt skriva en lättbe-
griplig handbok med hänvisningar till 
lagtext, och det kommer att finnas en 
lagtextbilaga i boken. Däremot har vi 
undvikit att påtala brister och saker 
som borde förändras, det är en helt 
annan bok. 

Bokens målgrupp är de som på ett 
eller annat sätt kommer i kontakt med 
konkurser, som fordringsägare och 
andra intressenter. Det kan handla 
om icke-professionella borgenärer, 
banktjänstemän och nyanställda på 
en förvaltarbyrå, men boken kan även 
vara användbar som studentlitte-
ratur.

Fredrik och Nils-Bertil känner var-
andra sedan tidigare och har skrivit 
en bok om skuldsanering tillsammans, 
men för Hans är samarbetet nytt. 

– Fredrik känner jag professionellt 
sedan hans arbete som chef för TSM. 
Nils-Bertil har jag däremot inte haft 
kontakt med yrkesmässigt även om 
jag vetat vem han är, säger Hans.

Hoppas på ökad kommunikation mellan 
borgenär och förvaltare
Förhoppningen med boken är att den 
ska säljas och att folk ska läsa den, 
framför allt de som inte har någon 
aning och vad en konkurs är för något. 
Hans hoppas även att borgenärer ska 

ANETTE NORLING

Praktisk handbok 
om konkurs
Under januari 2019 lanseras den femte boken 
i skriftserien, som är ett samarbete mellan 
Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts 
Juridik. Boken heter Vad händer i konkurs? 
Praktisk genomgång av konkursärendets 
olika skeenden. Hans Ödén på Ackordscen-
tralen är en av författarna.

få upp ögonen för att de kan göra mer 
än att bara anmäla vilken fordran man 
har.

– Jag upplever ofta att borgenärer 
är ganska oengagerade och att de inte 
ställer så höga krav på förvaltaren 
som de skulle kunna göra. Så kanske 
kan borgenärer med hjälp av boken 
för upp ögonen för att de kan arbeta 
på ett lite annorlunda sätt, menar 
Hans.

– Utgången blir bättre med ett 
större samarbete. Man jobbar ju för 
hela borgenärskollektivet och för att 
det ska bli ett så bra utfall som möj-
ligt. Det kräver ett bra samarbete med 
både borgenär och gäldenär.

ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 4 2018

Om författarna 

Hans Ödén är jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör 
och likvidator på Ackordscentralen. Hans har tidigare 
skrivit kommentarer till 8 kapitlet i konkurslagen för 
rättsdatabasen Karnov.

Nils-Bertil Morgell var tidigare verksjurist på  
Skatteverket, och har medverkat vid utarbetande  
av handböcker och handledningar utgivna av  
Skatteverket. 2016 gav han tillsammans med  
Ylva Larsson ut boken Skatteverket som borgenär 
i Ackordscentralens skriftserie. Har även skrivit 
Skuldsaneringslagarna: En kommentar tillsammans 
med Fredrik Benndorf.

Fredrik Benndorf var tidigare chef för Tillsyns- 
myndigheten i Stockholm och har även varit  
rådman vid Gotlands tingsrätt. Har skrivit boken 
Skuldsaneringslagarna: En kommentar tillsammans 
med Nils-Bertil Morgell.

Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik ger tillsammans ut en 

insolvensrättslig skriftserie för att skapa ytterligare en plattform för  

utgivning av högkvalitativ litteratur inom kredit- och obeståndsrätt.  

De primära målgrupperna för böckerna är praktiker och studeranden.  

I skriftseriens arbetsgrupp ingår Isabel Carendi, Norstedts Juridik,  

Anders Bergman, vd Ackordscentralen Norrland, och Rolf Dotevall,  

professor i handelsrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

•

>

>

>
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Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum arrangerar  

torsdagen den 7 och fredagen den 8 februari 2019  

åter ett Insolvensrättsligt forum i Uppsala.  

I år är vi åter tillbaka i universitetsaulan. Det blir förstås 

också en slottsmiddag på torsdag kväll.

För Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum

Mikael Möller och Johan Falkman

Insolvensrättsligt  
Forum 2019  
7-8 februari, Uppsala 

För anmälan och fullständigt program hänvisas till forumets 
hemsida: www.insolvens2019.se

Program
 
•  EU-direktivet om rekonstruktion och effektivare  
 insolvenshantering

•  Styrelseansvar vid fortsatt drift och fortsatt  
 processande vid insolvens, särskilt om ansvaret  
 under konkurs och företagsrekonstruktion

•  Luriga ackordsfrågor

•

Koncernchef och vd Mikael Kubu samt 
juristerna Louise Sjödahl och Anna 
Engman informerade såväl om vilka 
krav som aktiebolagslagen ställer 
på styrelsen och vad styrelsen kan 
göra för att förhindra att företaget 
hamnar på obestånd, som sätten att 
rekonstruera bolag och därvid prak-
tiska exempel. Kvällen inleddes med 
en enklare förtäring och dryck, och 
avslutades med trivsamt mingel och 
nätverkande.

Ackordscentralen bjöd in  
styrelsenätverket  
Boarding For Success

BFS:s vision är att vara Sveriges vas-
saste styrelsenätverk, och vill synlig- 
göra olika kompetenser som kan 
behövas under företagets olika faser. 
Med bredden i sitt nätverk kan de 
erbjuda rätt kompetens till startups, 
ägarledda och noterade bolag.

Ackordscentralen bjöd 
den 20 november in  
styrelsenätverket  
Boarding For Success 
(BFS) till sitt kontor på 
Strandvägen i Stockholm. 
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Konkursen som utlöste  
en världsomfattande  
finanskris

•

Konkursen och den efterföljande 
finanskrisen var inget som skedde 
över en natt. Det började redan under 
1990-talet när president Bill Clinton 
ansåg att fler fattiga i USA skulle ha 
möjlighet att köpa egna bostäder. Det 
beslutades att de statligt kontrolle-
rade bolåneinstituten Freddie Mac 
och Fanny Mae skulle ha en viss andel 
låginkomsttagare bland sina lånta-
gare. Det handlade om så kallade 
subprime-lån, lån till mindre kreditvä-
rdiga låntagare. 

Lån på felaktiga grunder
För att tjäna pengar snabbt sålde 
Freddie Mac vidare en del av skul-
derna till Fanny Mae som i sin tur 
också sålde vidare skulderna, till 
bland annat Lehman Brothers. Den 
här typen av affärer sågs som en säker 
investering. Enorma pengar tjänades, 
men det togs även enorma risker. När 
den amerikanska styrräntan höjdes 
och huspriserna började backa, var 
det många låntagare som fick svårt att 
betala sina räntor och deras hus över-
gick i bankernas ägo. Bankerna hade 

inte längre säkerheter för sina lån 
och ränteintäkterna sjönk. Bubblan 
sprack och den första banken som föll 
var Bear Stearns. Ett halvår senare 
var det Lehman Brothers tur.

Anna Breman som är chefsekonom 
på Swedbank säger i en intervju med 
SVT:

– Folk hade fått lån på felaktiga 
grunder. Sedan hade de här lånen 
paketerats om och sålts vidare. När 
huspriserna sedan började falla visste 
man inte vem i det finansiella sys-
temet som satt på riskerna. Då blev 
det panik på marknaden.

Sverige klarade sig lindrigt undan
Först hjälpte den amerikanska 

centralbanken de värst drabbade 
bankerna att bli uppköpta av andra 
banker. När turen kom till Lehman 
Brothers var det ingen som var intres-
serad. Och plötsligt frös hela världs-
ekonomin till is.

Stockholmsbörsen föll med 60 
procent på ett år och den svenska 
kronan tappade nästan 40 procent 
i värde under samma period. Riks-

banken ingrep genom att pumpa in 
mer pengar i systemet och sänka styr-
räntan. Den sammanlagda bedöm-
ningen är att Sverige klarade sig rela-
tivt lindrigt undan. 

– Den globala finansiella chocken 
nådde inte riktigt fram till våra stor-
städer. Men verkstadsindustrin ute i 
landet fick plötsligt en halverad efter-
frågan att hantera. Konkursvågen 
uteblev dock. Företag som fick pro-
blem valde att istället inleda företags-
rekonstruktion, säger Ackordscent- 
ralens vd och koncernchef Mikael 
Kubu.

Att den amerikanska investmentbanken 
Lehman Brothers gick i konkurs den  
15 september 2008 är det få som missat. 
Men vad det var som utlöste en av de  
största finanskriserna i modern tid?

ANETTE NORLING

Stockholmsbörsen  
föll med 60 procent på 
ett år och den svenska 

kronan tappade 
nästan 40 procent  

i värde under  
samma period.
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Kan du berätta om Lehman Brothers 
svenska dotterbolag?
Verksamheten i det svenska dotter-
bolaget utgjordes av utveckling 
av koncerninterna IT-system som 
användes inom Lehman Brothers- 
koncernen. Bolaget hade 34 anställda. 
Förutom platschefen var alla anställda 
systemutvecklare med olika inrikt-
ningar. Det svenska bolaget hade 
endast det brittiska bolaget Lehman 
Brothers Ltd som kund. 

Berätta om arbetet med konkursen. 
Konkursen i det svenska bolaget 
inträffade någon månad efter konkur-
serna i de övriga bolagen i koncernen. 
Innan konkursutbrottet för det 
svenska bolaget hade Nomura över-
tagit den europeiska delen av Lehman 
Brothers-koncernen. Beträffande det 
svenska bolaget hade ett avtal träffats 
om överlåtelse av rörelsen till Nomura 
Sweden AB. Enligt avtalet övertog 
Nomura Sweden AB ansvaret för det 
svenska bolagets alla skulder, förutom 
koncernskulder. Avtalet var dock vill-
korat av att konkursförvaltaren skulle 

godkänna överlåtelsen. 
Vår utredning utvisade att det var 

till fördel för fordringsägarna att 
överlåtelsen blev genomförd, varför 
jag lämnade mitt godkännande till 
avtalet. Överlåtelsen till Nomura 
Sweden AB omfattande inte ford-
ringar och skulder till andra företag 
inom Lehman Brothers-koncernen. 
Vårt fortsatta arbete i konkursen blev 
därför att utreda den fordran som det 
svenska bolaget hade mot Lehman 
Brothers Ltd i London.  

Vi har i det brittiska bolagets kon-
kurs bevakat det svenska bolagets 
fordran och erhållit utdelning till  
100 % på kapitalbeloppet på denna 
fordran. Även utdelning avseende 
ränta under konkurstiden har till viss 
del blivit utbetald. 

Vilken utdelning kommer fordrings- 
ägarna få i den svenska konkursen?
Konkursen i det svenska bolaget är 
inte färdig att avsluta än i och med 
att vi inväntar slututdelning i det 
brittiska bolagets konkurs. Men den 
bedömning vi gör är att även ford-

ringsägarna i den svenska konkursen 
– som huvudsakligen är Lehman 
Brothers Holdings Inc – sannolikt 
kommer att få full utdelning på sina 
bevakade fordringar.

Att det blir 100 % utdelning både i 
den brittiska och den svenska kon-
kursen visar på att krisen i Lehman 
Brothers-koncernen i vissa delar mer 
var en fråga om brist på likviditet och 
finansiellt förtroende än avsaknad av 
ekonomiska värden.    

Till slut, vad tror du världen och  
Sverige har lärt sig av den finanskris 
som efterföljde Lehman Brothers  
konkurs?
Konkurserna visar på vikten av att 
det finns förtroende för de finansiella 
institutionerna. Brist på förtroende 
kan leda till obestånd och konkurs, 
även om det finns stora värden i de 
verksamheter som bedrivs. Konkur-
serna inom Lehman Brothers- 
koncernen visar också på hur världens 
alla finansiella marknader är samman-
kopplade till varandra.

ANETTE NORLING

Lehman Brothers Holdings Inc, med huvudkontor i New York, 
hade dotterbolag i många delar av världen. I finansmetropoler 
som London och Frankfurt. Och även i Umeå. När konkursen  
blev ett faktum och även det svenska bolaget Lehman  
Brothers AB försattes i konkurs, utsågs Anders Bergman  
vid Ackordscentralen Norrland till konkursförvaltare. 
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Nu rådande rättsläge i Sverige 
innebär att då fråga är om offentliga 
ackord eller vissa underhandsackord 
äger borgenären rätt att ändra tidi-
gare redovisad utgående moms i den 
mån kundförlust uppkommer pga. 
ackordsuppgörelsen. Motsatt förhål-
lande råder dock, som utgångspunkt, 
då fråga är om underhandsackord 
eller liknande som innebär att ett fåtal 
fordringsägare väljer att på ”frivillig” 
basis efterskänka sina fordringar 
gentemot gäldenären. I dessa fall 
krävs en kreditering för att borge-
nären ska kunna minska sin utgående 
moms.

För gäldenären gäller att någon jus-
tering av tidigare avdragen ingående 
moms inte behöver göras vid offent-
liga ackord eller affärsmässiga under-
handsackord. Frågan uppkommer 
dock, med anledning av nämnda 
EU-dom, huruvida gäldenärer vid 
framtida ackordsuppgörelser kan 
komma att drabbas av skattekrav 
bestående av återkrav av för högt 
gjorda momsavdrag. Rättsfallet kan 
sammanfattas enligt följande.

I beslut från regiondomstolen i 

PÄR SUNDBERG OCH MATS HOLMLUND

Under 2018 har ett nytt rättsfall från EU-domstolen, 
EUD (C-396/16) kommit som innebär att nuvarande 
momshantering i samband med ackordsuppgörelser  
kan komma att förändras. 

Maribor, Slovenien, godkände dom-
stolen ett ackord enligt vilket ett slo-
venskt företag verksamt inom sektorn 
för el-kommunikation, gavs en frist på 
nio år att endast betala 44 % av totalt 
skuldbelopp. Beslutet vann laga kraft 
februari 2012. 

Skattedirektoratet, fann att före-
taget enligt nationell rätt hade en 
skyldighet att justera tidigare avdrag 
för ingående moms och förelade före-
taget att betala ett belopp om drygt 
7 MEUR under 2013. Företaget mot-
satte sig justeringen av ingående 
moms och gjorde gällande att det 
lagakraftvunna ackordbeslutet inte 
skall påverka det tidigare avdraget för 
ingående moms på samma sätt som 
vid ”normala” kundförluster. 

Förtaget överklagade beslutet och 
frågan blev sedermera föremål för 
prövning i Högsta domstolen. Högsta 
domstolen valde i sin tur att ställa ett 
antal frågor till EUD för att få klarhet 
i frågan.

EUD slog fast att det lagakraft-
vunna ackordsbeslutet har resulterat 
i en minskning av de skyldigheter som 
företaget haft mot sina leverantörer. 

Detta innebär att det har skett en 
minskning av det belopp som före-
taget har/ska betala i moms till sina 
leverantörer. 

Gäldenärens skyldigheter har änd-
rats genom att skulden har minskat 
vilket inte är vad som händer vid nor-
mala kundförluster, då gäldenärens 
skuld kvarstår. Domstolen konsta-
terade därför att Skattedirektoratet 
hade rätt kräva att gäldenären, med 
anledning av ackordet, skulle justera 
tidigare redovisat ingående moms- 
belopp och återbetala detta.

Kontentan av utgången i målet 
synes, såvitt vi kan bedöma, kunna 
ge vid handen att följande momshan-
tering bör gälla hos gäldenärer när 
fråga är om träffade ackordsupp- 
görelser (om EU-domstolens dom 
börjar tillämpas i Sverige).

Oavsett form av ackord som en gäl-
denär berörs av föreligger en risk att 
gäldenären kan bli återbetalnings-
skyldig för tidigare avdragen moms 
som belöper på de fordringar som 
omfattas av ackordsuppgörelsen.

Den s.k. ”ackordsvinst” som gälde-
nären nu gör pga. att den inte behöver 
återbetala tidigare avdragen ingå-
ende moms kopplad till den av bor-
genären gjorda kundförlusten kan 
således komma att ”försvinna”. Om så 
inträffar måste en analys ske av vilka 
effekter en ingången ackordsuppgö-
relse får för gäldenären.

Såvitt vi känner till har Skatte-
verket dock ännu inte agerat i anled-
ning av EUD:s dom, vilken kom den  
22 februari i år.

Rättsfallet tar, som framgått ovan, 
sikte på gäldenärens situation i sam-
band med ackordsuppgörelsen men 
det finns all anledning att även se över 
borgenärernas situation för det fall 
Skatteverket väljer att ändra uppfatt-
ning beträffande momshanteringen 
i samband med ackordsförfaranden, 
men det får blir ämnet i en annan 
artikel.
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Hej!
Mitt bolag har problem att betala leveran-
törsskulderna i rätt tid och jag bedömer 
att jag förmodligen kommer tvingas söka 
bolaget i konkurs inom en viss tid. Jag vill 
dock dessförinnan göra rätt för mig så 
långt det går gentemot bolagets leveran-
törer. Om en kortare tid väntar bolaget in 
en större betalning från en av våra kunder. 
Kan bolaget då betala några leverantörer 
och vilka i sådana fall? 

Svar:
Generellt ska ett bolag som är på obestånd 
vara ytterst försiktig med att göra några 
utbetalningar. Om bolaget går i konkurs 
ska konkursförvaltaren nämligen utreda 
om betalningar som har skett viss tid före 
konkursen kan återvinnas till konkursboet. 
Det finns flera återvinningsregler i konkurs-
lagen, men den vanligast avser betalningar 
som har skett senare än tre månader från 
dagen för konkursansökan. Om en sådan 
betalning har skett med ett större belopp 
kan leverantören tvingas återbetala  
beloppet till konkursboet om betalningen 
inte kan anses vara ordinär. 

Företagare i allmänhet har uppfattningen 
att man först ska betala de skulder som 
har varit förfallna till betalning under den 
längsta tiden. Från återvinningssynpunkt är 
dock förhållandet det motsatta. Betalning 
av gamla stora skulder är sällan ordinära 
och kan normalt återvinnas. Däremot är 
betalningar som sker på förfallodagen i 
allmänhet ordinära och därmed inte möjliga 
att återvinna. Svaret är således att om 
bolaget ska göra några betalningar utan att 
mottagaren ska riskera ett återvinnings-
krav är det sådana betalningar som kan ske. 

HANS ÖDÉN,  

REKONSTRUKTÖR OCH KONKURSFÖRVALTARE

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till 
info@ackordscentralen.se

FRÅGA OSSACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 4 2018
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Vi har det senaste året satsat stort på att uppdatera vårt varumärke 
Till exempel så har logotypen fått ett nytt utseende och den 
grafiska profilen har uppdaterats. Detta ledde till att tidningen 
fick ett nytt utseende redan till nr 1 2018. Ni som besökte vår  
stiftelsedag i maj lade antagligen märke till förändringen även där.

Lanseringen av den nya webbsidan som skedde i början av oktober 
är ytterligare en led i detta arbete. På ackordscentralen.se hittar du 
numera en modern och lättöverskådlig sajt, där du bland annat kan ta 
del av information om oss och våra tjänster, samt senaste nyheterna 
inom våra verksamhetsområden.

Vår andra sajt acrekonstruktion.se har också fått ett upp- 
daterat utseende. Acrekonstruktion.se riktar sig främst till mindre 
företag med lättförstådd information om konkurs och rekonstruktion.

 
 

§
RÄTTSNYTT

Den 1 januari 2019 träder lagen (2018:1471) om entreprenörsansvar för lönefordringar 
i kraft. Den innebär i korthet att arbetstagare som har utfört arbete i en bygg- eller 
anläggningsentreprenad, utan att ha fått sin lön i rätt tid, kan välja att kräva utbetalning 
av lönen från arbetsgivarens uppdragsgivare. Om inte heller denne betalar ut lönen kan 
arbetstagaren rikta kravet mot huvudentreprenören, det vill säga den som har entre-
prenadavtalet med beställaren av entreprenaden. 

Syftet med lagen är att förhindra osund konkurrens i byggsektorn. Entreprenörer högre 
upp i entreprenörskedjan kan nämligen antas få större incitament att kontrollera under- 
entreprenörer, eftersom de i annat fall riskerar att tvingas betala löner till andra än 
sina egna anställda. Utbetalande entreprenör högre upp i kedjan får visserligen enligt 
lagen en regressfordran mot arbetstagarens arbetsgivare. En reflektion är att det i en 
underentreprenörs konkurs finns viss risk för att oseriösa kommer yrka lönegaranti- 
ersättning trots att de har fått lön utbetalad från en entreprenör högre upp i kedjan.
 

HANS ÖDÉN

Ny lag om entreprenörsansvar för lönefordringar

•

•

Ackordscentralen.se

Acrekonstruktion.se

Ackordscentralen   2.0



 
 

RETURADRESS: 
Creative Word/Anette Norling
Björnmossegången 105, 135 34 Tyresö

AVSÄNDARE:
Lenanders Grafiska AB
Box 4018, 390 04 Kalmar

ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM AB
Strandvägen 35, 114 56 Stockholm
08-670 44 00
info@ackordscentralen.se

ACKORDSCENTRALEN NORRLAND AB
Besöksadress: Västra Esplanaden 2 
Box 4066, 904 03 Umeå
090-70 62 00
acnorrland@ackordscentralen.se  

Barbro Magnusson, lönegarantihandläggare/handläggare/assistent på Ackordscentralen Väst i Borås.

Bakgrund: Barbro började som assistent på Ackordscentralen i Borås 1992.  
Innan dess arbetade hon som sekreterare på Borås tingsrätt.

Familj: Sambon Lasse och de två sönerna Albin och Elias.

Fritid: Fritiden ägnas mest åt sönerna och deras idrotter. Barbro är dessutom ledare för yngste sonens fotbollslag.  
När det blir tid över åker hon gärna skidor på vintern, och under sommarhalvåret är hon gärna på familjens torp  
eller åker ut med husvagnen. 

ACKORDSCENTRALEN VÄST AB 
GÖTEBORG
Västra Hamngatan 14 
Box 2525, 403 17 Göteborg
031-10 54 50
acgbg@ackordscentralen.se

BORÅS 
Yxhammarsgatan 27, 503 31 Borås
033-22 28 50
acboras@ackordscentralen.se 

ACKORDSCENTRALEN SYD AB 
MALMÖ 
Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö
040-741 85
acmalmo@ackordscentralen.se

KRISTIANSTAD
Östra Storgatan 44, 291 31 Kristianstad
044-10 25 00
acksd@ackordscentralen.se 

Kan du beskriva din roll som lönegaranti-
handläggare/handläggare/assistent?
Jag är oftast inblandad i en konkurs från 
början till slut, från det första samtalet från 
tingsrätten om konkursbeslutet fram till 
att avslutshandlingarna ges in. Det innebär 
allt från lönegaranti och kontakter med 
personalen på företaget, kontakter med 
myndigheter och banker, till att upprätta 
konkursbouppteckningar och sköta redovis-
ningen i konkurserna.

Vad tycker du är mest stimulerande 
i din roll?
Den stora variationen på arbetsuppgifterna. 
Att få vara med i alla steg som en konkurs 
innebär, gör att den ena dagen aldrig blir den 
andra lik. Variationen beror även på ärendets 
storlek och i vilken bransch som bolaget 
bedriver sin verksamhet. Arbetet blir aldrig 
långtråkigt och jag lär mig något nytt nästan 
varje dag! 

Du tillhör Ackordscentralen Väst.  
Hur ser samarbetet ut med det andra 
kontoret i Göteborg?
Samarbetet fungerar mycket bra! Min fasta 
plats är på kontoret i Borås men sedan vi till-
sammans med Göteborgskontoret bildade 
Ackordscentralen Väst har vi ett helt annat 
samarbete. 

PROFILEN

Du har arbetat här sedan 1992.  
Du verkar trivas bra!
Ja, jag trivs verkligen bra. Mina arbetsupp-
gifter har växlat mycket genom åren och mina 
ansvarsområden har utökats. Ackordscen-
tralen har alltid varit en arbetsplats med högt 
i tak. Arbetskamraterna och allt roligt som vi 
gjort tillsammans genom åren är ytterligare en 
anledning till att jag trivs så bra. Boråskontoret 
har dessutom en väldigt fin arbetsmiljö, i en 
villa från början av 1900-talet. Vi har haft villan 
som arbetsplats i 25 år, och Boråskontoret firar 
faktiskt 30 år i år!

Hur tycker du att ditt arbete och  
Ackordscentralen har förändrats  
sedan du började här?
Det är väldigt mycket som förändrats sedan 
jag började, framförallt vad gäller IT och 
arbetsmiljö. Svårt att tänka sig idag att vi 
bland annat använde flersidiga blankettset 
med karbonpapper i skrivmaskin nu när allt är 
datoriserat. Vi kommer dock aldrig ifrån pap-
pershanteringen helt. Det har blivit mer lättar-
betat men samtidigt är tempot högre. 

Enligt statistiken har antalet konkurser 
ökat de senaste månaderna. Har du märkt 
av detta i ditt eget arbete?
En liten ökning men inte så markant – det spås 
ju en ny lågkonjunktur om några år så vi får  
väl se! 


