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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 13, 18, 20 och 21 §§, 9 kap.
5 § och 12  kap. 2 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

7 kap.

13 §2    Förvaltaren skall upprätta en bouppteckning. I denna skall boets till-
gångar tas upp till noggrant uppskattade värden. Bouppteckningen skall vi-
dare innehålla uppgift om varje borgenärs namn och postadress.

Om det finns anledning, skall bouppteckningen också innehålla uppgift
om egendom som inte ingår i boet på grund av att den finns utomlands. Har
gäldenären uppgivit att sådan egendom saknas skall bouppteckningen inne-
hålla uppgift om detta.

I den utsträckning det behövs skall bouppteckningen också innehålla en
förteckning över dels räkenskapsmaterial, dels andra handlingar som rör
boet.

Bouppteckningen skall av förvaltaren ges in till rätten och tillsynsmyndig-
heten så snart som möjligt och senast en vecka före edgångssammanträdet.

Har en av gäldenären underskriven bouppteckning förut getts in till rätten,
behöver någon ny bouppteckning inte upprättas, om förvaltaren anser att
denna är tillförlitlig. I så fall skall han snarast anmäla det till rätten och till-
synsmyndigheten.

Skall bevakningsförfarande äga rum och har någon bouppteckning ännu
inte getts in till rätten, skall förvaltaren så snart som möjligt och senast en
vecka från beslutet om bevakningsförfarandet skicka en förteckning över
borgenärerna med uppgift om varje borgenärs postadress till rätten och till-
synsmyndigheten. I konkurs hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett
företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverk-
samhet skall till bouppteckningen eller borgenärsförteckningen bifogas upp-
gift om insättningsborgenärerna och deras fordringsbelopp med upplupen
ränta. Detsamma gäller i ett  värdepappersbolags konkurs om bolaget har
tillstånd att ta emot insättningar på konto. I ett livförsäkringsbolags konkurs
skall på motsvarande sätt bifogas uppgift om försäkringstagarna och deras
fordringar.

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.
2 Senaste lydelse 1996:129.
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SFS 2004:431 18 §    Pengar som flyter in under förvaltningen av ett konkursbo skall sna-
rast göras räntebärande genom insättning på boets räkning i bank eller kre-
ditmarknadsföretag. Detta behöver dock inte ske i den mån medlen behövs
till betalning av löpande utgifter.

Även sedan konkursen har avslutats skall förvaltaren ha boets medel in-
satta i bank eller kreditmarknadsföretag mot ränta till dess medlen betalas ut
enligt 11 kap. Förvaltaren skall underrätta tillsynsmyndigheten om var med-
len står inne.

20 §    Om konkursen inte är avslutad då sex månader har förflutit efter ed-
gångssammanträdet, skall förvaltaren inom en månad därefter till tillsyns-
myndigheten avlämna en berättelse, i vilken alla de åtgärder som har vid-
tagits för att avsluta konkursen skall anges noggrant. Berättelsen skall inne-
hålla uppgifter om in- och utbetalningar under den gångna perioden eller en
kronologisk och systematisk sammanställning av boets affärshändelser. Har
pengar under någon del av denna period stått inne i bank eller kreditmark-
nadsföretag, skall till berättelsen bifogas en av banken eller kreditmarknads-
företaget bestyrkt uppgift på de insättningar och uttag som har förekommit.

Senare under konkursen skall förvaltaren inom en månad från utgången
av varje sexmånadersperiod avge en sådan berättelse som sägs i första
stycket för den senaste perioden. Denna skall även innehålla fullständiga
upplysningar om orsakerna till att konkursen inte har avslutats.

Förvaltaren skall snarast skicka en kopia av berättelsen till rätten.

21 §3    Också sedan konkursen har avslutats skall förvaltaren, så länge boets
medel är insatta i bank eller kreditmarknadsföretag, inom en månad från ut-
gången av varje kalenderår till tillsynsmyndigheten lämna sådana uppgifter
som sägs i 20 § första stycket andra och tredje meningarna. När några medel
inte längre finns att lyfta, skall förvaltaren anmäla det till myndigheten. För-
valtaren skall samtidigt redovisa i vad mån utbetalning av utdelningsmedel
skett med stöd av 11 kap. 13 a §.

9 kap.

5 §4     En borgenär som till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast eller
lös egendom behöver inte bevaka fordringen för att få rätt till betalning ur
den pantsatta egendomen.

En borgenär som har en fordran hos en bank, ett kreditmarknadsföretag
eller ett företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlå-
ningsverksamhet på grund av en insättning på räkning behöver inte bevaka
sin fordran i ett sådant instituts konkurs, om uppgift om fordringen har läm-
nats enligt 7 kap. 13 § sjätte stycket. Detsamma gäller beträffande  värde-
pappersbolag som har tillstånd att ta emot insättningar på konto. En försäk-
ringstagare behöver inte bevaka sin fordran i ett livförsäkringsbolags kon-
kurs, om uppgift om fordringen lämnats enligt det angivna lagrummet.

3 Senaste lydelse 1990:1072.
4 Senaste lydelse 1995:1584.
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2 §    Ett beslut att lägga ned konkursen skall kungöras.
Innan egendomen i boet återställs till gäldenären, skall konkurskostna-

derna och andra skulder som boet har ådragit sig tas ut ur egendomen.
Är någon kostnad eller skuld tvistig, skall förvaltaren sätta in behövliga

medel till betalning av kostnaden eller skulden i den bank eller det kredit-
marknadsföretag som parterna enas om. Räntan skall tillkomma den som
slutligen blir berättigad till medlen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
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