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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

 

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 7 kap. 15 § konkurslagen
(1987:672) skall ha följande lydelse.

 

7 kap.

 

15 §    

 

Förvaltaren skall snarast upprätta en skriftlig berättelse om boets till-
stånd och om orsakerna till gäldenärens obestånd, såvitt de har kunnat ut-
rönas, och om möjligt ange vid vilken tidpunkt obeståndet kan antas ha in-
trätt. Berättelsen skall vidare innehålla

1. en översikt över tillgångar och skulder av olika slag,
2. en uppgift om huruvida det har förekommit något sådant förhållande

som kan föranleda återvinning till konkursboet,
3. en uppgift om huruvida det finns skälig anledning att anta att någon en-

ligt bestämmelserna i aktiebolagslagen (1975:1385) eller lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar är skyldig att återbära olovlig vinstutdelning el-
ler annan olovlig utbetalning eller att enligt dessa lagar eller lagen
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag utge skadestånd till aktiebo-
lag, ekonomisk förening eller handelsbolag,

4. en uppgift i förekommande fall om vid vilken tidpunkt skyldighet en-
ligt 13 kap. 12 § aktiebolagslagen att upprätta en kontrollbalansräkning kan
antas ha inträtt, om denna tidpunkt kan utrönas,

5. en uppgift i förekommande fall om att misstanke om brott som avses i
11 kap. brottsbalken eller om sådant förfarande som kan föranleda närings-
förbud enligt 2 § lagen (1986:436) om näringsförbud har anmälts till åklaga-
ren,

6. en uppgift om vilket bokföringssystem en gäldenär som är eller under
det senaste året före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig har
tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts.

Berättelsen skall snarast och senast sex månader från konkursbeslutet
skickas till rätten, tillsynsmyndigheten och varje borgenär som begär det.
När det finns särskilda omständigheter får rätten medge anstånd med avläm-
nandet av berättelsen. Har gäldenären varit bokföringsskyldig, skall den av
gäldenären senast uppgjorda balansräkningen bifogas berättelsen.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
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