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Idrottsrörelsen har det tufft 
– Idrotten och kulturen har fått bära väldigt 
stora bördor, konstaterar Riksidrotts- 
förbundets ordförande Björn Eriksson.

TSM utreder rekonstruktioner
Kartläggning visar stora skillnader i resultatet 
beroende på om rekonstruktören är konkurs- 
förvaltare eller inte.

Det skatterättsliga  
företrädaransvaret
Regeringen gav för drygt ett år sedan i  
uppdrag att se över reglerna om företrädar- 
ansvar, och StyrelseAkademiens styrelse- 
ordförande Svante Forsberg välkomnar  
förslaget.
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Först ökade antalet rekonstruktioner och antalet konkurser som en direkt  
följd av covidpandemin. Från sommaren och framåt har dock såväl antalet  
konkurser som rekonstruktioner minskat. Vid en totalsummering av året  
kommer det nog landa på ett normalår i detta avseende. Stödåtgärderna har 
uppenbarligen givit effekt. Dessutom har det inte varit så många riktigt stora 
konkurser under 2020. Några av de större konkurserna under året har varit  
MQ och Flash/Dea, den senare hanterad av Ackordscentralen.
 
Det i särklass största ärendet som fick en lycklig utgång har varit företags- 
rekonstruktionen av Nynas som påbörjades vid lucia 2019. Nynas är världs- 
ledande på nafteniska specialprodukter och svarar bland annat för merparten 
av produktionen av bitumen (bindmedel för asfalt) för den nordiska marknaden. 
Med fyra raffinaderier i Europa, 46 dotterbolag runt om i världen, cirka 1 000  
anställda och en omsättning (2019) på närmare 17 miljarder har detta varit en 
utmaning. Ackordscentralen fick tillsammans med Advokatfirman Schjødt  
förtroendet att hantera rekonstruktionen. Efter närmare ett år föll pussel- 
bitarna på plats och ett ackord kunde fastställas. Nyckeln för framgången har 
bland annat varit en extremt professionell och uthållig ledning med hjälp av  
ett stort team av rådgivare där särskilt ska nämnas Advokatfirman Jan Sjöberg, 
Gernandt Danielsson Advokatbyrå och Carnegie Investment Bank. Mest av- 
görande har ändock varit Nynas egen personal som outtröttligt kämpat sig  
igenom rekonstruktionen.
 
Rekonstruktionen av Nynas hade dock kunnat förenklas ytterligare med en  
modernare och mer flexibel rekonstruktionslagstiftning. Betänkandet för en  
reformerad och moderniserad rekonstruktionslagstiftning ska lämnas i slutet 
av februari 2021, och den nya lagstiftningen träder med största sannolikhet 
ikraft under år 2022. Mycket talar för att den reformerade lagstiftningen  
kommer möjliggöra rekonstruktioner av större företag på ett effektivare  
sätt än vad som gäller idag. Den förväntade nya lagstiftningen är den  
största förändringen inom insolvensrätten på närmare 25 år.
 
Vi har ett spännande år framför oss!

Mikael Kubu
Vd och koncernchef Ackordscentralen
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VD HAR ORDET

Då var det dags  
att summera år 
2020, ett mycket 
märkligt 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.se

Insolvensrättsligt forum framflyttat 
Insolvensrättsligt forum som var planerat att genomföras den 4 och 5 mars 2021 är framflyttat på grund av rådande coronapandemi.  
Den smittspridning som nu äger rum, jämte det nuvarande taket på 8 personer för denna typ av sammankomster, gör det praktiskt omöjligt 
att med rimligt mått av säkerhet kunna planera, budgetera för och förbereda en konferens av detta slag till våren.

Styrelsen har därför beslutat att flytta fram Insolvensrättsligt forum till den 3 och 4 februari 2022. I tider som dessa måste förstås tilläggas  
att dagarna är preliminära.

3 och 4 
februari 
2022

http://info@ackordscentralen.se


Ofta har de snygga hemsidor och ett 
attraktivt förslag. Men skenet bedrar 
– bakom erbjudandet kan det dölja 
sig slipade bolagsplundrare.  
”Den som ska sälja eller avveckla  
sitt företag bör vara mycket vaksam”, 
betonar Helene Thorgren, avdelnings-
chef på Bolagsverket. 

Det kan finnas flera orsaker till att 
den som har startat ett aktiebolag 
bestämmer sig för att avsluta verk-
samheten. Ett skäl kan vara att det är 
en sidosatsning som aldrig kom igång, 
och att du nu vill få loss de pengar som 
finns bundna i bolaget. Ett annat skäl 
kan vara att ditt bolag har hamnat på 
obestånd, att skulderna hopar sig och 
att du nu akut vill vidta åtgärder innan 
konkursen blir ett faktum. I lägen som 
dessa kan det vara frestande att se sig 
om på internet efter snabba lösningar 
kring försäljning eller avveckling.

– Det finns förstås seriösa aktörer 
inom det här området, men vi ser ett 
växande problem med kriminella per-
soner som vill ta över företag som de 
kan använda som brottsverktyg. Sam-
tidigt är risken stor för att den person 
som har varit ägare råkar mycket illa 
ut, konstaterar Helene Thorgren. >

LENA LIDBERG
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HELENE THORGREN.
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Utökat regeringsuppdrag
Hon är jurist och chef för avdelningen 
företagsregistrering vid Bolagsver-
ket i Sundsvall. Verket arbetar sedan 
länge med att bekämpa ekobrott, men 
fick för tre år sedan ett utökat reger-
ingsuppdrag i frågan. Då infördes 
en särskild enhet som bedriver före-
byggande arbete mot penningtvätt, 
finansiering av terrorism och annan 
ekonomisk brottslighet. Enheten 
består av ett tiotal personer och ingår 
i företagsregistreringsavdelningen.

– Ett av de största problem som vi 
ser just nu är oseriösa ombud som 
erbjuder snabbavveckling av bolag. 
Många företag har det tufft under 
coronapandemin, vilket kan förvärra 
läget. Ofta framstår bedragarnas 
fasader och internetsajter som pålit-
liga, så det är lätt att bli lurad, påpekar 
Helene Thorgren.

Bedragarnas främsta drivkraft är 
att hitta bolag som kan omvandlas 
till plattformar för exempelvis kredit- 
och identitetsbedrägerier, momsbe-
drägerier och välfärdsbrott. 

Bolagsmålvakter 
För att förhindra upptäckt används 
som regel bolagsmålvakter, som 
antingen får viss ersättning eller ock-
så själva blir utnyttjade. En annan 
försvårande omständighet är att 
vissa delar av bedragarnas verksam-

het vanligen kan räknas som seriösa, 
vilket gör att kriminaliteten blir kom-
plicerad att genomskåda för både 
brottsoffer och myndigheter.

– Bolagsverket har bland annat 
infört skärpta kontroller kring före-
tagsregistreringar, för att motverka 
att det kommer in företrädare med 
oriktiga identiteter. Men den här 
typen av brottslighet är svår att 
stoppa, och det vore bra med fler 
verktyg. Kanske behövs det tydligare 
lagstiftning med kännbara straff för 
bolagsmålvakter, och kanske behöver 
vi i Sverige bli snabbare och duktigare 
på att använda oss av näringsförbud, 
säger Helene Thorgren.

Hon framhåller att en viktig nyckel 
är att myndigheter och privata aktörer 
kan samverka och utbyta information. 
Bolagsverket har ett nära samar-
bete med bland annat Skatteverket, 
Polisen, Ekobrottsmyndigheten, För-
säkringskassan och branschorganisa-
tionen Svensk Handel.

– Men viktigast av allt är att satsa 
på förebyggande information till före-
tagare. Det avgörande budskapet 
är att du ska vara noga med vem du 
gör affärer med, poängterar Helene  
Thorgren. 

Svårlösta fall 
Ibland uppdagas brottsligheten när 
det uppstår en skatteskuld i bolaget 

eller när årsredovisningen inte kom-
mer in i tid.

– När ärendena når oss på Skatte-
verket brukar det tyvärr vara för sent 
att spåra bedragarna eller att få till-
baka några pengar. Finns det en skuld 
till staten kan vi försätta bolaget i 
konkurs, men kvar finns ofta bara en 
bolagsmålvakt som kanske har miss-
bruksproblematik eller bristande 
språkkunskaper. Många av affärs- 
uppläggen är mycket cyniska, för-
klarar Joachim Franzén, skat-
teombud på Skatteverket i Örebro 
och med uppdraget att företräda sta-
tens intressen i domstolsprocesserna.

Han konstaterar att det inte är ovan-
ligt att en och samma målvakt figu-
rerar i ett mycket stort antal bolag. 

Kriminella nätverk 
Samma erfarenhet har Anders  
Bergman i Umeå, jurist och grundare 
av Ackordscentralen Norrland. De 
senaste åren har han följt flera fall av 
bolagsplundring där det fanns gemen-
samma personkopplingar.

– Det är viktigt att vi konkursför-
valtare polisanmäler alla former 
av misstänkt bolagsplundring. Jag 
blir oerhört upprörd över den här  
sortens brottslighet, där bolag töms 
på pengar, säljs vidare till kriminella 
och används som brottsverktyg,  
säger han.

>

>

ANDERS BERGMAN.TOMAS ANDERSSON.
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> Ett av de ärenden som han har arbe-

tat med gäller ett familjeföretag som 
försattes i konkurs av Skatteverket. 
Som en sista, desperat åtgärd för-
sökte ägarna bli kvitt sina skulder 
genom att vända sig till ett bolag som 
på nätet beskrev sig som ”konkurs- 
experter”. Följden blev att familje- 
företaget fick sälja sina aktier till ett 
bolag som kontrollerades av ett grovt 
kriminellt nätverk. Efter många obe-
hagliga turer ledde det till att famil-
jeföretagets företrädare drevs hela 
vägen till personligt obestånd. 

På jakt efter bankkonto 
Ett annat ärende som Anders Berg-
man blev inkopplad i berör en man 
som hade startat ett aktiebolag i 
IT-branschen. Verksamheten kom 
aldrig igång och efter en tid hitta-
de mannen ett snabbavvecklings- 
företag på webben. Deras taxa var  
3 490 kronor, vilket sågs som pris-
värt. Liknande tjänster brukar annars 
kosta ungefär tre gånger så mycket. 
Uppgörelsen i övrigt byggde på att  
ett till synes mycket respektabelt 
företag skulle köpa IT-bolaget för en 
krona.

– Nästa steg var att IT-killen fick 
instruktioner om att han skulle ta 
ut sina pengar från företagskontot, 
men själva kontot fick inte avslutas. 
Här finns en av förklaringarna till 
att bedragare gärna vill komma åt 
befintliga bolag – den som vill öppna 
nya bankkonton i dag får genomgå 
allt mer noggranna kontroller, säger 
Anders Bergman.

IT-bolaget försattes senare i kon-
kurs. Någon årsredovisning hade inte 
inkommit. Det visade sig också att 
företaget hade bytt styrelse ett par 
gånger. Anders Bergman kontaktade 
därför företrädaren för det respek-
tabla bolag som enligt ursprungsupp-
görelsen skulle ha köpt IT-bolaget för 
en krona.

Var uppmärksam på om det känns lite 
för enkelt, snabbt eller billigt att sälja 
eller avveckla ditt företag. Avstå från 
affärsuppgörelser där: 

•  Köparen tolererar att bolaget har 
 stora skulder. 
•  Köparen erbjuder en del eller hela   
 betalningen svart. 
•  Köparen vill fortsätta använda det   
 redan etablerade bankkontot. 
 Köparen uppmanar dig att tömma   
 företagskontot för att kunna 
 disponera kontot. 
• Företaget saknar organisations-
 nummer. 
•  Företaget saknar verksamhetslokal. 

I nästa steg bör du kontrollera följande: 

•  Ta referenser på hur tidigare 
 avvecklingar har genomförts. 
•  Se till att inte kvarstå i styrelsen.   
 Så länge du gör det har du företrädar-
 ansvar, vilket gör att du fortfarande   
 är ansvarig för händelser, transak-
 tioner, skatter och avgifter i 
 företaget. 
•  Läs även Ekobrottsmyndighetens   
 informationsblad ”Till dig som tänker   
 avveckla eller sälja ditt företag” och   
 checklistan ”Vet du vem du gör
 affärer med?”. Båda finns på EBM:s   
 webbplats: 
 www.ekobrottsmyndigheten.se/
 kunskap-och-forskning/
 informationsmaterial 

– Hans kommentar var: ”Inte nu 
igen!”. Flera gånger hade det hänt 
att okända bedragare hade använt 
sig av hans namn, förklarar Anders 
Bergman, och konstaterar att det 
än i dag är oklart vilka personer som 
under en period tog över IT-bolaget 
och dess bankkontonummer. 

Hela samhället drabbas 
Tomas Andersson, chef för den polis- 
operativa enheten vid Ekobrotts-
myndigheten i Umeå, bekräftar även 
han att bolagsplundringar är svår- 
lösta fall. Inom myndigheten har 
han ett nationellt uppdrag med att  
motverka penningtvätt.

– Det finns per definition inget 
brott som heter bolagsplundring, 
men bakom begreppet döljer sig kom-
plex och avancerad kriminalitet. Ofta 
handlar det om blandbrottslighet: 
brott mot aktiebolagslagen, kredit-
bedrägerier, skatte- och bokförings-
brott, trolöshet mot huvudman…

– Bedrägerierna kan drabba både 
staten och privata näringsidkare och 
påverkar hela samhället. När bedra-
garna till exempel lyckas handla 
varor och tjänster på kredit uppstår 
ofta kännbara kreditförluster i de 
drabbade företagen, säger Tomas 
Andersson.

Ekobrottsmyndighetens främsta 
råd är att alltid kontrollera vem du 
gör affärer med. Det gäller även då du 
planerar att sälja eller avveckla ditt 
bolag.

– Här finns många varnings- 
signaler att hålla utkik efter. En av  
de tydligaste är att du erbjuds en del  
av betalningen i svarta pengar. Där 
finns troligen ett mörkertal när det 
gäller benägenheten att anmäla brott 
– den som själv har försökt att lura  
systemet avstår kanske från att 
berätta att man har blivit utsatt 
för bedragare, påpekar Tomas 
Andersson.

Hans uppmaning är att du vid  
misstanke om ekobrott direkt ska 
kontakta Ekobrottsmyndigheten eller 
polisen:

– Det kan vara den pusselbit som vi 
behöver för att snabbt kunna inleda 
en förundersökning. 

FAKTA/VARNINGSSIGNALER
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Publikbortfall, uteblivna sponsorintäkter 
och hårt ansträngda balansräkningar. 
Coronapandemin har försatt idrotts-
rörelsen i en tuff match. Hittills uppgår 
de statliga direktstöden till 1,5 miljarder 
kronor, men oron inför 2021 är stor. 

Ett mörkt år för 
idrottsrörelsen

I mitten av november kom regering-
ens besked om ett förbud för allmän-
na sammankomster med fler än åtta 
deltagare. Beslutet berör bland annat 
publikmöjligheterna vid idrottseve-
nemang. Samtidigt blir det stopp för 
större motionslopp och ungdoms- 
turneringar. Bara ett par veckor 
tidigare hade den generella publik- 
gränsen höjts från 50 till 300 sittande 
personer. Den ökande smittsprid-
ningen har gjort att förutsättningar-
na nu åter har ändrats.

– Det känns tungt. Idrotten och 

kulturen har fått bära väldigt stora 
bördor i den här pandemin, konsta-
terar Riksidrottsförbundets ordfö-
rande Björn Eriksson.

Under 2020 har regeringen och 
samarbetspartierna avsatt krisstöd 
till idrotten på 1,5 miljarder kronor – 
först 500 miljoner i våras, därefter en 
miljard under hösten. 

Stödsystem för företag 
Utöver det har många av elitidrotts- 
klubbarna tagit del av de allmänna 
stödsystemen för företag. Här ingår 

exempelvis korttidspermitteringar 
av personal, omställningsstöd och 
anstånd med skattebetalningar. Sam-
mantaget har idrottsrörelsen giss-
ningsvis tilldelats cirka två miljarder 
kronor i coronakompensationer för 
2020.

– Först om ett år går det att se hur 
klubbar och föreningar har klarat 
krisen, och i vilken utsträckning vi  
riskerar att få se konkurser. Många 
har en mycket ansträngd ekonomi 
just nu, inte minst på fotbolls- och 
ishockeysidan. Vi ser behov av minst 
två miljarder kronor i statligt kris-
stöd till idrottsrörelsen även nästa år, 
säger Björn Eriksson.

Om det går så långt som till rekon-
struktion i en idrottsförening är det 
reglerna i respektive specialförbund 
som avgör vad som händer med för-
eningens topplag. Inom fotbollen blir 
laget degraderat till en lägre division, 
medan det inom ishockeyn inte finns 
någon motsvarande bestämmelse. 

Sveriges största folkrörelse 
Det är Riksidrottsförbundet som 
fördelar de statliga stöden, framför 
allt utifrån de ansökningar som görs 
av föreningarna själva. Totalt består 
organisationen av 72 specialidrotts-
förbund och cirka 19 000 idrotts- 
föreningar.

– Det är prövande tider och ingen 
kan tyvärr bli fullt kompenserad. Men 
stöden är avgörande om idrotten ska 
fortsätta att vara Sveriges största 
folkrörelse. Det här handlar inte bara 
om elitidrott – vi är med och påverkar 
hela samhället, från folkhälsa till  
flyktingmottagande. Totalt har vi  
3,2 miljoner medlemmar, från barn 
och uppåt, påpekar Björn Eriksson.

Vikten av satsningar på barn och 
unga är något som även regeringen 
har lyft fram. I de anslag som tillkom 
under hösten fanns mer detaljerade 
instruktioner än i våras. Regeringen >

LENA LIDBERG

BJÖRN ERIKSSON.
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pekar till exempel på att flick- och 
damidrotten kan behöva särskild 
kompensation, liksom föreningar i 
utsatta områden. Samtidigt förväntar 
sig regeringen att statsstöden inte 
används till att värva dyra elitspelare.

– Här har fotboll och ishockey nu 
visat att de kan leva upp till villkoren, 
säger Björn Eriksson. 

Stora förluster inom ishockeyn 
I den anrika elithockeyföreningen 
Brynäs IF i Gävle konstaterar klubb-
direktör Michael Campese att corona- 
pandemin har ställt verksamheten 
inför den största ekonomiska ut- 
maningen hittills. Det så kallade tv- 
avtalet är fortfarande en viktig grund-
plåt och de flesta sponsorer finns kvar, 
men de publikrelaterade intäkterna 
har försvunnit när loger, restauranger 

och kiosker gapar tomma.
– Vi ska kämpa oss igenom den här 

säsongen, men det är svårt att försöka 
hitta en riktning i all osäkerhet, säger 
han.

Sedan i våras har en stor del av för-
eningens personal varit korttidsper-
mitterad eller varslad. Nu står det 
klart att tio tjänster försvinner, efter 
besked om uppsägningar eller icke 
förlängda kontrakt. Kvar blir cirka 40 
tjänster, vilket ska omfatta allt från 
kontor och arenadrift till restaurang 
och sport. Dessutom genomförs löne-
sänkningar på tio procent för alla som 
tjänar över 25 000 kronor i månaden. 
Åtgärden gäller både spelare, ledare 
och övrig personal. Brynäs IF:s all-
männa sparpaket uppgår så här långt 
till drygt 5 miljoner kronor. Trots det 
är prognosen att säsongen 2020/21 

slutar med en förlust på 32 miljoner.
– I den summan har vi till exempel 

inte räknat in de eventuella stöd som 
vi kan få från staten via Riksidrotts-
förbundet, men följden blir ändå en 
stor förlust. Vi fortsätter nu arbetet 
med att se över våra kostnader och 
öka våra intäkter, bland annat genom 
satsningar ihop med våra lojala före-
tagspartner och supportrar, säger 
Michael Campese.

Han framhåller att den pågående 
säsongen är mycket krävande, men 
osäkerheten inför nästa är ännu 
större.

– En säsong med liknande siffror 
är inte möjlig. Vi klarar inte ännu ett 
år med ett minusresultat på över  
30 miljoner. 

 

MICHAEL CAMPESE.

Fakta/stöd till idrotten 

Under 2020 har Riksidrottsförbundet (RF) 

tagit emot 1,5 miljarder kronor i statligt 

coronastöd. 

I juni fördelades 500 miljoner:  

91 procent gick till idrottsföreningar och 

9 procent till RF:s specialförbund. Stöden 

baseras på hur stor förlust respektive 

förening har gjort i förhållande till sin 

omsättning.

I november fördelade RF 554 miljoner 

kronor. Av dessa gick 158 miljoner till 2 

123 föreningar, 327 miljoner till över 300 

föreningar inom lagbollidrotternas högsta 

serier och 69 miljoner till ett hundratal 

föreningar med stora evenemang som 

Lidingöloppet och Cykelvasan. 

Störst stöd fick ishockey (närmare 195 

miljoner), följt av fotboll (159 miljoner) 

och friidrott (47 miljoner kronor). 

RF har nu 446 miljoner kronor kvar att 

betala ut för perioden oktober–december. 

Dessa pengar fördelas i februari. 

>
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Utredningens syfte har varit att sär-
skilt överväga om det finns behov 
att ändra bestämmelserna om de 
subjektiva rekvisiten, uppsåt och 
grov oaktsamhet, om befrielse från 
betalningsskyldighet och om överens-
kommelser om betalningsskyldighet. 
Dessutom skulle utredningen över- 
väga om det finns behov att ändra  
reglerna om anstånd som är till fördel 
för det allmänna.

Utredningens förslag är att de före-
slagna lagändringarna ska träda i 
kraft den 1 januari 2022 och gälla från 
och med ikraftträdandet. Förslaget 
innebär i korthet:
•  att de subjektiva rekvisiten ska 
 kompletteras med en föreskrift   
 om vad som särskilt ska beaktas vid  
 bedömningen av om företrädaren  
 varit grovt oaktsam, 
• att den nuvarande regeln om 
 befrielse från betalningsskyldighet  
 får en ny utformning med ett delvis  
 utökat tillämpningsområde, och 
• att en företrädare efter ansökan ska,  
 om inte särskilda skäl talar emot det,  
 beviljas ett rådrum på två månader  
 då företrädaren inte riskerar 
 personligt betalningsansvar.

Rättssäkerheten kommer att stärkas
Teresa Simon-Almendal, professor 
vid juridiska fakulteten på Stock-

holms universitet, har varit sakkunnig 
i utredningen och bland annat under 
fyra år forskat på regelverket kring 
företrädaransvar. Hon har tidigare 
varit mycket kritisk till det skatte-
rättsliga företrädaransvaret men tror 
nu att rättssäkerheten kommer att 
stärkas.

- Jag tror att kodifieringen av praxis 
vad gäller innebörden i rekvisitet grov 
oaktsamhet kan leda till ökad förutse-
barhet både för företagarna och för 
tillämparna. Rådrumsregeln tror jag 
kan få stor praktisk betydelse för före-
tagarna men också vid prövningen 
av de subjektiva rekvisiten, så att ett 
sökt rådrum till exempel kan indikera 
ett aktsamt beteende, säger Teresa 
Simon-Almendal.

Hon fortsätter:
- Jag tror också att förslaget om en 

utvecklad befrielseregel kan bidra till 
ett mer proportionerligt och nyan-
serat företrädaransvar, vilket skulle 
stärka regelverket. 

Rådrum skapar förutsättningar  
för lyckad rekonstruktion
Många organisationer har riktat kri-
tik mot företrädaransvaret och menat 
att det bland annat driver fram kon-
kurser i onödan. Det nya förslaget är 
enligt StyrelseAkademien därför ett 
steg i rätt riktning. 

- Det viktigaste förslaget är nog det 
rådrum på två månader att avveckla 
eller rekonstruera företaget, vilket kan 
skapa förutsättningar för att lyckas 
med en informell eller formell rekon-
struktion, säger Svante Forsberg. 

StyrelseAkademien är samtidigt kri-
tiska mot utredningen och anser att 
företrädaransvaret för skatter borde 
samordnas med alla andra konkurs-
drivande regler för företagsledningar, 
särskilt vad gäller det så kallade kon-
trollbalansräkningsansvaret i aktie-
bolagslagen men även reglerna kring 
olagliga värdeöverföringar och regler- 
na om återvinning i konkurs.

Bedömning av grov oaktsamhet  
bör göras snävare
Även Företagarna tycker att utred-
ningen är ett steg i rätt riktning, och 
särskilt bra tycker de att förslaget om 
rådrum är.

- Vi hade dessutom gärna sett att 
förslaget skulle kompletteras med 
ett meddelande till alla registrerade 
legala företrädare för bolaget när 
skatter förfaller till betalning men det 
ingick inte inom ramarna för utred-
ningen, säger Patrick Krassén, skat-
tepolitisk expert på Företagarna och 
även han sakkunnig i utredningen.

Det finns också delar där Företa-
garna bedömer att utredningen inte 

SVANTE FORSBERG

Regeringen gav för drygt ett år sedan i uppdrag att se över reglerna om 
företrädaransvar, och nu har utredningen överlämnat sitt betänkande.   
- Vi välkomnar att förslaget mjukar upp det i praktiken strikta ansvaret  
för skatter som inte betalas på förfallodagen, säger StyrelseAkademiens 
styrelseordförande Svante Forsberg.

ANETTE NORLING 

Översyn av det skatterättsliga  
företrädaransvaret 
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har gått tillräckligt långt.
- Bedömningen av grov oaktsamhet 

bör göras snävare. Utredaren tycker 
att man ska bygga på etablerad dom-
stolspraxis men eftersom grov oakt-
samhet utdöms närmast mekaniskt 
behövs ett lagstiftningsinitiativ. En 
annan situation som utredningen 
inte tar hänsyn till är omprövnings-
fall. Bedömningen görs i efterhand 
och företrädaren kan omöjligen vidta 
åtgärder senast på förfallodagen. 
Därför anser vi att förfallodagen bör 
flyttas fram till en tid efter att ompröv-
ningsbeslutet är fattat, säger Patrick 
Krassén.

Teresa Simon-Almendal har tidi-
gare önskat en total genomlysning av 
regelverket kring företrädaransvaret, 
något som inte rymdes i direktiven 
heller denna gång.

- Någon total genomlysning har inte 
gjorts, det ingick inte i utredningsupp-
draget. Men jag hoppas att de förslag 
som utredningen har kommit med ska 
stärka rättssäkerheten och förbättra 
företagarnas villkor. Förutsättning-
arna härför är bättre om utredningens 
förslag genomförs, säger Teresa 
Simon-Almendal.

Ta del av utredningen i sin helhet: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/10/SOU-2020_60_webb.pdf

De subjektiva rekvisiten
I lagtexten bör göras tydligare att ansvarets gränser bestäms av bedöm-
ningen av de subjektiva rekvisiten med beaktande av samtliga omständig-
heter i det enskilda fallet. Utredningen föreslår därför en kompletterande 
föreskrift som innehåller den kärna som vuxit fram i rättspraxis vid till-
lämpningen av de subjektiva rekvisiten och särskilt när det avser vad som  
karaktäriserar grov oaktsamhet. Enligt den föreslagna föreskriften ska 
det vid bedömningen av om grov oaktsamhet föreligger särskilt beaktas 
om företrädaren insett eller borde ha insett att den juridiska personen inte 
skulle kunna fullgöra sin betalningsskyldighet i tid och företrädaren inte 
har gjort vad som rimligen kan begäras för att skydda var och en av  
borgenärerna.

Befrielse från betalningsskyldighet
Utredningen föreslår att möjligheten till befrielse ska knytas till en 
bedömning av om betalningsskyldigheten är oskälig. För att tydliggöra 
grunden för befrielse preciseras ett antal situationer som särskilt ska 
beaktas.

1.  Om företrädaren saknat ägarintresse och bestämmande inflytande  
 i den juridiska personen, 

2.  om företrädaren vidtagit verksamma åtgärder för att begränsa 
 skadan av den underlåtna betalningen,

3.  om företrädarens betalningsförmåga är varaktigt nedsatt på 
 grund av ålder, sjukdom eller liknande förhållanden, eller 

4.  om betalningsskyldigheten inte står i rimlig proportion till  
 försummelsen.

I enlighet med målsättningen att bedömningen ska göras mot bakgrund 
av samtliga omständigheter i det enskilda fallet kan prövningen, utöver 
de givna exemplen, omfatta en mängd skiftande omständigheter av såväl 
förmildrande som försvårande karaktär.

Rådrum 
Utredningen föreslår att en företrädare ska kunna ansöka om ett rådrum 
hos Skatteverket. Ansökan ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot 
det. Rådrummet innebär att prövningen av företrädarens personliga  
betalningsskyldighet för den juridiska personens skatt eller avgift inte  
ska knytas till den ursprungliga betalningstidpunkten utan till en tid-
punkt som infaller när rådrumsperioden upphör. Rådrumsperioden 
föreslås bli två månader, räknat från skatten eller avgiftens ursprungliga 
förfallodag. 

Bestämmelsen om rådrum ska enligt förslaget omfatta skatter och 
avgifter som kan bli föremål för företrädaransvar enligt 59 kap. 13 § SFL. 
När företrädaransvar aktualiseras enligt de speciella situationer som 
anges i 59 kap. 12 och 14 §§ SFL bör det däremot inte bli aktuellt med  
rådrum.

ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 4 2020

Sammanfattning av  
utredningens förslag

TERESA SIMON-ALMENDAL

PATRICK KRASSÉN

ANETTE NORLING 
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Under rådande coronapandemi 
har antalet företagsrekonstruk-
tioner ökat kraftigt. Flera rekon-
struktörer som inte är konkurs-
förvaltare har etablerat sig, och 
ett flertal av dessa är varken 
advokater eller jurister. En del 
av de nya rekonstruktörerna har 
ingen eller mycket begränsad 
kompetens om lönegaranti.

Tillsynsmyndigheten i konkurser 
(TSM) beslutade sig därför för att 
göra en kartläggning med syfte att 
undersöka eventuella skillnader 
i utfallet av rekonstruktionerna 
samt användningen av den statliga 
lönegarantin som kan relateras till 
rekonstruktörens bakgrund. Kart-
läggningen visar stora skillnader i 
resultatet beroende på om rekon- 
struktören är konkursförvaltare eller 
inte. Rekonstruktioner som han- 
teras av en rekonstruktör som är 
konkursförvaltare lyckas i 50 % av 
fallen. När rekonstruktionen hante-
ras av en rekonstruktör som inte är 
konkursförvaltare lyckas de endast  
i 7 % av fallen*.

- Vi är inte förvånade över att det är 
en stor skillnad, men vi är överraskade 
över att skillnaden är så pass stor, 
säger Rebecca Jidah som är ekonom 
på Kronofogdemyndigheten och den 
som är ansvarig för kartläggningen.

Under perioden 2019-07-01—2019-
12-31** har 41 rekonstruktörer av- 
slutat totalt 92 ärenden. 11 av dessa 
är inte konkursförvaltare och står för  
42 ärenden. Av de som inte är kon-
kursförvaltare har den byrå som 
hanterat i särklass flest rekonstruk-
tioner (29 st) enbart lyckats i ett enda 
ärende. Kartläggningen visar även 
att vissa rekonstruktörer inte har  

Val av rekonstruktör stor betydelse 
för rekonstruktionens utfall 
 

genomfört en enda lyckad rekonstruk-
tion. Detta indikerar enligt TSM att 
rekonstruktörer som inte är konkurs- 
förvaltare åtar sig uppdrag som inte  
har förutsättningar för att leda till en 
lyckad rekonstruktion. 

Stor avsaknad av lönegarantibeslut
Kartläggningen visar även att använ-
dandet av lönegarantin skiljer sig åt. 
Bland de som inte är konkursförval-
tare är det betydligt vanligare att det 
beslutas om lönegaranti för tidigare 
månader än beslutsmånaden. Detta 
i sig indikerar att bolagen inte har 
förutsättningar att uppnå syftet med 
en rekonstruktion. Även avsaknad av 
lönegarantibeslut skiljer sig åt mellan 
de båda grupperna; 26 % av ärende-
na där rekonstruktören inte är kon-
kursförvaltare jämfört med 10 % när 
rekonstruktören är förvaltare.

- I ca 5–10 % är det nog naturligt 
då det kan vara fråga om till exempel 
moderbolag i en koncern utan an- 
ställda, men resultatet är givetvis 
bekymmersamt. Sedan i våras arbe- 
tar vi aktivt med denna grupp. Vi 
skickar förfrågan till rekonstruktö-
rerna mycket tidigt i rekonstruktio-
nerna med uppmaning att skicka in 
besluten, säger Rebecca Jidah.

10

ANETTE NORLING

Högre krav på rekonstruktörerna
Rebecca Jidah tycker att kraven på 
rekonstruktörer borde vara högre än 
idag och likna de som ställs på kon-
kursförvaltare.

- Jag vill inte dra det så långt som 
att enbart förvaltare ska förordas, 
till exempel så åtar sig en del blivande 
konkursförvaltare företagsrekon-
struktioner innan de blir förvaltare. 
I de fall rekonstruktören inte hämtas 
bland advokater från konkursförval-
tarkretsen eller högre tjänsteman vid 
ackordscentraler, är det ett krav att 
rekonstruktören besitter såväl ett  
allmänjuridiskt som ett obestånds- 
juridiskt kunnande, säger Rebecca 
Jidah. 

Hon fortsätter:
- Ytterligare två kompetenskrav är 

mycket viktiga: erfarenhet av arbete 
med företag med ekonomiska pro-
blem och fördjupad kunskap inom 
arbetsrätt och lönegarantilagen.  Det 
borde också finnas krav på en väl 
utvecklad kontorsorganisation i stil 
med de som ställs på konkursförval-
tare i kronofogdens ställningstagande 
”Konkursförvaltarkretsen” dnr 840-
14104-18/121.

Efter att EU antog ett nytt direktiv 
om rekonstruktion och effektivare 
insolvenshantering, (EU) 2019/1023, 
tillsatte regeringen en utredning som 
leds av Ylva Norling Jönsson, lagman 
i Helsingborgs tingsrätt. Utredningen 
kommer att presenteras under våren 
2021 och Ylva säger att de tagit del av 
TSM:s kartläggning.

- Resultatet är intressant och vi tar 
med oss det i det fortsatta arbetet när 
vi i enlighet med våra direktiv tittar 
på frågor om tillsyn och kompetens, 
säger Ylva Norling Jönsson. 

*Definitionen av en lyckad rekonstruktion är enligt TSM 
om ackord har fastställts och bolaget inte hade försatts 
i konkurs per 2020-05-31.
**Urvalet har gjorts genom att granska rekonstruk- 
tioner som avslutades hos konkurstillsynen under  
perioden 2019-07-01—2019-12-31. Anledningen till valet 
av en period som ligger några månader tillbaka i tiden är 
att fånga upp de rekonstruktioner som går i konkurs  
inom några månader från rekonstruktionens upphöran-
de som ej lyckade även om ackord har vunnit laga kraft.
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NYTT PÅ AC

Ackordscentralen rekryterar

Maria Lansing började 
sin tjänst som jurist 
på Ackordscentralen 
Stockholm i sep-
tember. Maria är en 
nygammal medar-
betare och arbetade 
som sommarnotarie 
på Ackordscentralen 

Väst/Göteborg under sommaren 2010. Hon 
arbetade även kvar under uppsatspraktiken 
och anställdes av samma kontor efter sin 
examen 2011. 

Hon kommer närmast från en tjänst som 
jurist på Wistrand Advokatbyrå i Göteborg 

FRÅGA OSS

Fråga:
Jag satt tidigare i styrelsen i ett  
aktiebolag som nu är försatt i  
konkurs. Tingsrätten har kallat mig  
till ett edgångssammanträde trots  
att jag lämnade styrelsen ganska lång 
tid före konkursen. Är jag verkligen 
skyldig att inställa mig?

Svar:
Obligatorisk edgång föreligger för de 
personer som utgjorde bolagets styrel-
se vid konkursutbrottet. Om det finns 
flera ledamöter kan konkursförvaltaren 
avstå från att någon eller några avläg-
ger ed. Förvaltaren kan dock begära att 
även andra än den befintliga styrelsen 
ska avlägga så kallad fakultativ ed. För 
att tingsrätten ska bevilja en sådan 
begäran krävs det att edgången är av 
betydelse för förvaltarens boutredning. 
Det är vanligt att en sådan begäran 
framställs, när den befintliga styrelsen 
uppger, att den saknar viss kännedom 
om bolagets verksamhet, tillgångar och 
skulder eller var bokföringen finns. I 
allmänhet beviljar tingsrätten förval-
tarens begäran om fakultativ ed. Du är 
med andra ord skyldig att inställa dig för 
att avlägga ed om tingsrätten fattar ett 
sådant beslut.

HANS ÖDÉN,  

REKONSTRUKTÖR OCH KONKURSFÖRVALTARE

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

Ackordscentralen Stockholm

men sökte sig efter en flytt till Uppsala 
tillbaka till Ackordscentralen. 

- Jag tycker att det är roligt att återse 
gamla kollegor och även träffa nya. Dess-
utom ser jag fram emot att arbeta med 
Sveriges vassaste jurister inom obestånd 
och de intressanta ärenden som kontoret 
hanterar, säger Maria.

- Jag lämnade Ackordscentralen Väst 
med tanken om att en gång återvända.  
I samband med flytten från Göteborg  
passade det tidsmässigt och karriär-
mässigt att börja på Ackordscentralen 
Stockholm. 

 

Den så kallade tryckerimomsen har vi skrivit om i tidigare nummer 
av tidningen. Den innebär i korthet att tryckerierna fakturerade 
tidningarna en moms på 25 procent, vilket innebar att tidningar-
na gjorde ett avdrag för ingående moms med 25 procent samtidigt 
som tryckerierna levererade en utgående moms till Skatteverket 
på 25 procent. Efter ett avgörande av EU-domstolen fastslogs det 
att den rätta momssatsen ska vara 6 procent, vilket fick till följd 
att Skatteverket dels återbetalade skillnaden mellan 25 procent 
och 6 procent till tryckerierna dels krävde tidningarna på betalning 
av samma skillnad. Tidningarna krävde i sin tur tryckerierna på  
detta belopp, men i de fall där tryckerierna blev försatta i konkurs 
kunde de inte återfå hela beloppet.

I en av tidningarnas konkurs bevakade Skatteverket hela det 
återkrävda beloppet, som var fastställd av förvaltningsrätten  
och vunnit laga kraft. Konkursförvaltaren anmärkte på bevak- 
ningen och menade att Skatteverket bara kunde bevaka ett  
betydligt lägre belopp som motsvarade det som tidningen hade 
återfått från tryckeriet. 

Högsta domstolen beslutade den 28 oktober 2020 i mål  
Ö 3860-19 att Skatteverket var berättigat till att bevaka hela  
beloppet. Som skäl angav HD att en dom från en förvaltnings- 
domstol inte kan prövas av en allmän domstol och då heller inte  
i den så kallade jävsprocessen i konkursen mellan konkursförval-
taren och Skatteverket. Om det vid jävsprocessens prövning finns 
ett anhängiggjort omprövnings- eller resningsmål och ett sådant 
beslut inte kan avvaktas kan dock allmän domstol pröva förvalt-
ningsdomstolens dom. I det aktuella fallet förelåg ingen sådan  
situation och Skatteverket var därmed berättigat att bevaka hela 
beloppet. 

Min kommentar: Eftersom Skatteverket kunde ha korrigerat den 
ändrade momssatsen utan att verkställa några återbetalningar 
till tryckerierna, vilket försatte tidningarna i en besvärlig situation, 
borde Skatteverket ha reducerat sin bevakning i enlighet med  
konkursförvaltarens anmärkning. 

HANS ÖDÉN

RÄTTSNYTT

Skatteverket berättigat att bevaka hela beloppet

Louise Sjödahl, rekonstruktör och konkurs-
förvaltare på Ackordscentralen, höll den  
16 september ett välbesökt webbinarium 
om konkurser och rekonstruktioner till- 
sammans med Johan Andersson som är 
auktoriserad revisor på Grant Thornton.

Under webbinariet gick de igenom vad 
som händer vid konkurs och rekonstruktion 
samt vad det nya EU-direktivet avseende 
rekonstruktion innebär. De diskuterade 
bland annat vad du som företagare behöver 
göra i en sådan här situation, vilka möjlig-
heter som finns och hur det fungerar rent 
konkret. 

Webbinarium om konkurs och rekonstruktion
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Kan du ge några exempel på vad som 
ryms inom Konkursrelaterad straff-
rätt?
Det handlar främst om sådan brotts-
lighet som är aktuell för den utred-
ning, och eventuella brottsanmälan, 
som konkursförvaltaren är skyldig 
att vidta inom ramen för förvaltar- 
uppdraget. I huvudsak är det fråga 
om den brottslighet som regleras i  
11 kap. brottsbalken, vilken utgörs av 
bland annat bokföringsbrott, ored-
lighet mot borgenärer, otillbörligt 
gynnande av borgenär och försvåran-

de av konkurs. Konkursförvaltarens 
anmälningsskyldighet omfattar i vissa 
fall även annan typ av brottslighet, 
men de så kallade borgenärsbrotten i  
11 kap. brottsbalken är mest frekvent 
förekommande. 

Vad tycker du själv är mest spännande 
inom området?
Området innebär att ett flertal oli-
ka lagar aktualiseras, bland annat 
konkurslagen, brottsbalken och bok- 
föringslagen, vilket innebär en möjlig- 
het att få ganska djupgående kunska-
per om alla dessa lagar. Samspelet, 
och även kollisionerna, mellan de olika 
lagarna kan även ge upphov till väldigt 
intressanta frågor. 

Vilka är de största utmaningarna inom 
Konkursrelaterad straffrätt?
Konkursförvaltaren har varken skyl-
dighet eller mandat att vidta några 
mer omfattande utredningsåtgärder 
avseende den misstänkta brottslig-
heten. Det uppdraget åvilar polis och 
åklagare. Detta gör att det ibland blir 
fråga om ganska svåra bedömningar 
som måste göras på ett i många fall 
begränsat bedömningsunderlag. 

Ackordscentralen har sju interna 
analysgrupper där man håller 
sig uppdaterad kring senaste 
rättsfall och ny lagstiftning inom 
olika rättsområden. Kunskapen 
som sprids genom analysgrup-
perna ger medarbetarna extra 
kompetens för att kunna bistå 
sina klienter på bästa möjliga 
sätt. Här presenteras gruppen 
Konkursrelaterad straffrätt som 
leds av Mathias Bergström. 
     

Konkursrelaterad 
straffrätt 

MATHIAS BERGSTRÖM

Vad är det senaste och mest intres-
santa som hänt inom ert område? 
Rättsfall och/eller nya lagar.
Det meddelas en hel del domar 
rörande så kallade borgenärsbrott 
och annan konkursrelaterad brotts-
lighet, men praxis är ganska stabil 
och varken lagstiftaren eller prejudi-
katinstanserna har bjudit på några  
större överraskningar de senaste 
åren. Hovrätten för Västra Sverige 
har dock under 2018 avgjort ett mål 
där ställföreträdaren för en konkurs-
gäldenär bland annat hade förtigit 
en betydande tillgång för konkurs-
förvaltaren och även beedigat upp-
giften inför domstol. Hovrätten 
resonerar på ett intressant sätt kring 
vilka överväganden som bör göras vid 
bedömningen av frågan om huruvida 
gäldenären/ställföreträdaren haft rätt 
att förtiga tillgången på grund av den 
rätt som finns att inte avslöja att han 
själv begått ett brott.  

Är det något på gång inom närmsta 
framtiden?
Som nämnts avgörs en hel del mål 
med beröring på konkursrelaterad 
straffrätt. Dessa bevakas löpande av 
analysgruppen men för närvarande 
ligger, såvitt känt, inget mål av särskilt 
intresse för avgörande i någon över- 
instans. 


