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statsrådetTill och chefen för

Justitiedepartementet

Genom beslut den 21 december 1995 tillkallade regeringen kommittéen
frågormed uppdrag förmånsrättutreda i konkurs, lönegaranti ochatt om

underlaget för företagshypotek Dir. 1995:163.
Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Laila Freivalds, förordnade

den l april 1996 justitierådet HåstadTorgny ordförande inumera som
kommittén den juni 199614 övriga ledamöter riksdagsledarnö-samt som

Rune Berglund, Laila Bäck, Lars U Granberg, Stig Rindborg,terna Per
Rosengren och Kristina Zakrisson, kammarrättsrådet Margareta Börjesson,
dåvarande riksdagsledamoten Bengt Harding Olson, landshöv-numera
dingen Karin Starrin ekonomichefen Leif Stenberg. Den 13samt mars
1997 entledigades Karin Starrin och förordnades riksdagsledamoten Eskil
Erlandsson ledamot.som

Att sakkunniga delta i kommitténs arbete förordnades den 18 junisom
1996 professorn Clas Bergström, hovrättsrådet Mats Dahl, hov-numera
rättsassessom Tuula T Kihlgren, advokaten Stefan Lindskog, numera
kanslirådet Magnus Petrelius och industriattachéen Mathias Ter-numera
nell. Den 23 april 1998 entledigades Mathias Ternell. Mats Dahl entledi-
gades den 1 maj 1998. Samma dag förordnades kanslirådet Mikaelnumera
Mellqvist sakkunnig.som

Som förordnades den 18 juni 1996 direktörenexperter Lars-Olof Eklöf,
direktören Gösta Fischer, advokaten Elisabet Fura-Sandström, chefsjuris-

Ingemar Hamskär, ombudsmannenten Roger Sjöstrand, kanslirå-numera
det Frank Walterson, förbundsjuristen Anne Wigart region-samt numera

Östlund.chefen Christer Den 15 augusti 1997 entledigades Anne Wigart
och förordnades förbundsjuristen Margit Knutsson Den 25expert.som
september 1997 entledigades Roger Sjöstrand. Förbundsjuristen Erik
Danhard förordnades dag. Som förordnadesexpert expertersom samma
dessutom den 26 augusti 1997 kronofogden Bertil Andersson och den 23
april 1998 departementssekreteraren Mats Fagerlund.

Kommitténs sekreterare har varit rådmannen Ylva Norlingnumera
Jönsson.

Kommittén har antagit Förmånsrättskommittén.namnet



angå-Förmånsrättskomnrittén tilläggsdirektiv februarifick den 13 1997
företagsrekonstruktion börende huruvida undergäldenären rätt attges en

återkallades kommitténsDir. 1997:26. Samtidigtförtidavtal isäga upp
löneförmånsrättsåvitt frågor lönegarantiuppdrag ochde somomavser
proposition löneskyddet vid kon-omfattas förslagen i regeringens omav

3 juli fick kommittén tilläggs-kurs 1996/97:102. Den 1997prop. genom
analysera alternativa möjligheter till hurdirektiv i uppdrag statensatt

miljoner ochlönegarantin kan minskas med 300 kronorkostnader för att
sådanfram besparing Dir. 1997:82.lägga förslag om en

fönnånsrättsreglerfår vårt huvudbetänkandeVi överlämna Nyahärmed
SOU 1999:1.
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Sammanfattning

förmånsrättsordningNuvarande

förrnånsrättsordningenDen nuvarande innebär i huvudsak sedanatt an--
kommittenters, avbetalningssäljares och leasegivaresnans ex. egen-

fåttdom och panthavare betalt egendom § för-4separerats pantsattur
månsrättslagen 1970:979, FRL konkursboets kostnader ochsamt egna
skulder betalats 11 kap. § och 14 kap.1 18 § konkurslagen 1987:672,

tillgångarna gårKL i första hand till betalning kostnadborgenärsav-
för gäldenärens försättande i konkurs och kredit givits under för-av som
sök till företagsrekonstruktion rekonstruktörens arvode och eventuella
driftskrediter med rekonstruktörens samtycke, 10 § FRL, och till revisors-
arvoden, går10 § Därefter tillgångarFRL. resterande till hyresfordringara
för högst månader tilloch fordringar säkrade företagshypotektre genom
5 förmånsrätter§ FRL. Dessa gäller dock inte i all egendom; undantagna

bl bank- och kassamedel, löpandeär skuldebrev, aktier obligationerocha
egendom kan registrering, fastigheter ochpantsättassamt som genom som

skepp 2se kap. l § lagen 1984:649 företagshypotek FHL. Däref-om
går resterande tillgångar till fordringar på avgifterskatt ochter statens
§ går11 FRL. Sedan tillgångarresterande till fordringar för-lön som

fallit högst månader före konkursbeslutet ellertre uppsäg-som avser
ningslön motsvarande uppsägningslön enligt lagen 1982:80 anställ-om
ningsskydd LAS liksom till fordringar på semesterersättning för det lö-

föregåendepande och året, sig fordringen innehas anställdedenvare av
eller övertagit fordringen lönegaranti 12 § FRL.staten att utgegenom
Slutligen fördelas återstående tillgångar mellan övriga s.k. oprioriterade
borgenärer i proportion till deras fordringar 18 § FRL. Vissa borgenärer
kan dock efterställda enligt avtal med sådanagäldenären, och borge-vara

får betalt endast alla fåttnärer andra borgenärer full gottgörelse.om
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Vårt uppdrag

Vår dels förmånsrätthuvuduppgift har varit ställning tillatt ta statensom
för delsskatter och avgifter bör slopas, företagshypoteket börom ges en

ställning har i dag och dels arbetstagarnas löneskydd viddetänannan om
arbetsgivarens förbättras kostnaderkonkurs kan för löne-utan att statens
garantin vi haft till analysera möj-ökar. Vidare har uppgift alternativaatt
ligheter till hur för lönegarantinkostnader kan minskas med 300statens
miljoner kronor lägga fram förslag sådanoch besparing.att ett om en

fåttDessutom har kommittén i uppdrag gäldenären underövervägaatt om
företagsrekonstruktion bör avtal i förtid.rätt sägaattges en upp

Syftet med reformen

Vi har efter förslaglämna skall leda tillsträvat att som
återbetalningsförrnågatonvikt företagens vid kreditgivning,större-

bättre kredituppföljning,-
fortsatt effektiv kreditgivning till företagen i allmänhet,-
snabbare insolvensbehandling,-
ökad intressegemenskap mellan borgenärerna vid insolvens,-
upphörandet planerade seriekonkurser,av-
lika konkurrensförhållanden mellan konkursbon och andra företag,-
jämförbara villkor vid rekonstruktion och inom konkurs,utom-
förstärkt löneskydd vid konkurs och rekonstruktion,-
ökad likabehandling olika borgenärer i konkurs och ökad utdelning tillav-
oprioriterade samt

bättre för vid insolvens.ett netto staten-

Våra huvudförslag

Kommitténs huvudförslag omfattar regler beträffande företagshypote-nya
ket, skattefömiånsrätten och löneskyddet i konkurs och kan sammanfattas
följande sätt.

Fönnånsrätten för hyror avskaffas.-
Företagshypoteket omvandlas till allmän förmånsrätt, igäller° en som
hälften all gäldenärens egendom sedan fordringar med förmåns-bättreav
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fordringar förfordringar ochfått framför alltfullt betalt med panträtträtt
lån rekonstruktionsförsök. Företagshypotekslagenunder ersätts en nyav

gamla la-regler denföretagsinteckning med betydligt enklarelag änom
gen.

intefordranföretagsinteckningssälcadellerdelDen pant- somav en-
inledandetförsäljning vidvidha täckts säkerhetenskulle ac-av enenav

ackordsbeslutet,värdering ned videfterkordsförhandling ävensätts om
utanförsåledes ställa sigintesålts. Säkerhetshavaren kansäkerheten inte

blirdelenden osäkradefordran och räkna medmed hela sinackord attett
behöver realiseras.innan säkerhetenamorterad

tidenförmånsrätt för lönefordringar belöperfinnsVid konkurs som-
ochmånader konkursansökan,föredock högstföre konkursbeslutet, tre

arbetsgi-förlängasFristen kanefter konkursbeslutet.veckat.o.m. omen
rått lö-tvistnås betalningsanmaning ellermedkunnat omomvaren en

Förmånsrätten begrän-beräknas särskilteller fordringen sätt.nen om
till tio basbelopp.sas

förmånsrätt. konkurs-saknar Utförs arbeteuppsägningslönFordran-
frånfår massafordranfordran hos konkursboetboet, arbetstagaren en

åttondemed dagen efter konkursbeslutet.och den
med för-lönegarantin skall omfatta inte bara fordringarDen statliga-

månsrätt också fordringar uppsägningslön motsvarande uppsäg-utan
Taketanställde inte konkursboet.ningslön enligt LAS den arbetatnär

maxirniti-till fyra basbelopp f.n. 145 600 kr, ochför lönegarantin höjs
månader.från åttaden tillförlängs sex

också företagsrekonstruktiontill gälla vidLönegarantin utsträcks att en--
mån löne-företagsrekonstruktion FrekL i denligt 1996:764lagen om

rekonstruktionsgälde-utgått konkurs. betydergaranti hade vid Det atten
låna tillmedel lönegarantinefter beslut rekonstruktören kannären urav

månader företagsrekon-högst före ansökanlöner intjänats tre omsom
företagsrekonstruktion.vecka efter beslutet Löne-struktion t.o.m. omen

utgå inte arbe-garanti vidare för uppsägningslöner anställdaskall som
Lånet återbetalas eller be-uppsägningstiden. med skallunder räntatar

fåråterbetalningen innan förfarandettryggande säkerhet för ställas av-
återbetalningenVid kanföretaget i konkurs.slutas. Annars skall sättas

oprioriterad, ned ackord.uppsägningslönen, haär ettsatts genomsom
påverkar till lönegaranti,självfallet inte arbetstagarensDetta rätt vars

insolvens.syfte skydda arbetstagaren vid arbetsgivarensär att
övergårenligt i skall löne-Om företagsrekonstruktion FRekL konkursen-

lönegaranti igaranti utbetalats under rekonstruktionen avräknassom
gåttutfallet företagetkonkursen, vilket innebär blir detsammaatt som om

konkurs företagsrekonstruktion.i ansökan gjordesnär om
således full lönKonkursboet och rekonstruktionsgäldenären skall betala-

för respektive företagsrekonstruktionarbete utförs under konkurssom
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lönegaranti,finansierasSådan inteenligt FRekL. lön kan ar-mengenom
eller rekon-konkursboetlönegarantiskyddasbetstagarens fordran omav

går i konkurs.struktionsgäldenären senare
avskaffas.avgifter Iskattefordringar och allmännaFörmånsrätten för-

sådana betalning-återvinningförbudetsamband därmed upphävs mot av
ar.

arbetsgivaravgift kon-betala endastskyldigtKonkursbo skall närattvara-
såledesutförs konkursboet,ersättning för arbetekursboet utger som

utförtpå för tid under vilken arbetstagarenlönefordraninte vid utdelning
vilkenför uppsägningstid underkonkursgäldenären ellerarbete ar-

från skallUtbetalning lönegarantinboet.betstagaren inte utfört arbete
arbetsgivaravgift.skyldighet betalainte heller medföra att

Reformvägarna

uppnåföregående medavsnitt vi redogjort för vilka syften vi velatI har en
tillreform. beskriver kortfattat hur förslagen relaterasdet följandeI

olika syften.
ochåterbetalningsförmåga kreditgivningStörre tonvikt företagets vidpå

åstadkommesbättre kredituppföljning företagshypoteket ersättsattgenom
egendom, ochföretagsinteckning, gäller i hälften gäldenärensav som av

skattefönnånsrätten. företagsinteckningensavskaffande Samtidigt blirav
förmånsrätten avskaf-värde säkrare lättare förutse för hyraoch att attgenom

fas hälften all egendom,och gäldenärensatt oavsett egen-avgenom
domsslag, omfattas.

insolvensbehandling åstadkommesSnabbare halveringen före-avgenom
skatteförrnånsrätten för-tagshypoteket borttagandeoch attsamtav genom

månsrätten månadersför intjänad lön anknyter till belöpandetid i ställettre
för förfallotid.

Upphörande planerade åstadkommesseriekonkurser halve-genomav
företagshypoteket, vilket i konkursringen leder till bolagägarenatt ettav av

frånfår svårt låna inkråmetbanken medel till köpövertygaatt att utom av
får lånetkonkursboet, eftersom banken inte längre tillbaka hela ut-genom

delning i konkursen.
Ökad åstadkom-intressegemenskap mellan borgenärerna vid insolvens

skatteför-företagshypoteket och borttagandehalveringenmes avgenom av
månsrätten.

Lika konkurrensförhållanden mellan konkursbon andra företagoch
åstadkommes fortsatt drift i inte kan finansieraskonkursatt genomgenom

måstelönegaranti betalas konkursboet massaskuld.utan av som en
Jämförbara vid rekonstruktion och konkurs åstadkom-villkor inomutom

stårlönegaranti till förfogande finansieringskälla iattmes genom som sam-
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ocksåuppsägningslöner, attochlönergamlaförutsträckning genomma
arbeteutförtförbetalalönegarantiñnansiering sommåstekonkursbon utan

där-ochoprioriteradebliruppsägningslönerochmassaskuld attgenomen
därmedbehöverackordfinansierarackord. Den ettmed nedsätts somgenom

inkråmetköperdenmedanuppsägningslönernadelbetalabara somaven
löneskulder.allabetalaslipperkonkursbofrån ett

främståstadkommesrekonstruktionochkonkursvidlöneskyddFörstärkt
fyratillfrån 100 000 krmaximibelopplönegarantinshöjningen avgenom
frånmaximitidenförlängningenoch600 kr145f.n.basbelopp avgenom
föremånadertidäldre änbelöperFordringar tremånader.åttatill somsex

förmånsrätt och lönegaran-saknafallflestai dedockkommer attkonkursen
basbelopp.tioförmånsrätt vidförtakinförsti. Dessutom ett

utdelningökadochkonkursvidÖkad olika borgenärerlikabehandling av
företagshypotekethalveringenåstadkommesoprioriteradetill avgenom

skatteförrnånsrätten.hyresförrnånsrätten ochborttagandesamt av
halveringenåstadkommesinsolvensvidförbättreEtt genomstatennetto

föränd-skatteförmånsrätten ochavskaffandeföretagshypoteket, trots avav
löneskyddet.ringarna i

huvudpunkternaolikadeNärmare om

skatteförmåns-företagshypoteket,såledesgällerhuvudpunkterFörslagets
Även förslageninsolvens.arbetsgivarensvidlöneskyddetoch omrätten

allauppnås endastsyften kanreformensochbör omsammantagnases
företagshypoteketsnaturligtviskommittén övervägthargenomförs,förslag

utfomminglöneskyddetsochavskaffandeskatteförmånsrättensställning,
överväganden.dessaföljandeför sig. detI presenterasvar

Skatteförmånsrätten

iavskaffadblivitdecenniernadeunderSkatteförmånsrätten har senaste
gång-förstasådant förslag förSverige ladesutomlands. Imånga länder ett

hittillsdockRegeringen har1970:75.i SOULagberedningenfram aven
varitskälen haråberopade statenDe attavskaffandet.sigalltid motsatt

gäldenärer,sinaväljafrittkredit eller att statensfrånavståkaninte att ge
hårdare,bliskulleindrivningsklimatet attförsämras,skullefinanser att

räkningförinnehasmedelfall statensi vissaskattefordringama somavser
Insolvensut-behandlingenVidförsämras.skulleskattemoralenoch avatt
åberopa detmedemellertidregeringensignöjde attförslagredningens

skatteförrnånsrät-då avskaffainteförskälbudgetlägetansträngda attsom
ten.
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Kommittén konstaterar inteatt är ofrivilligtstaten kre-attensam om ge
dit. Detsamma gäller skadeståndsborgenärer, särskilt sådana inte allssom
haft något avtalsförhållande med gäldenären, här finns ingen för-men
månsrätt. Skadeståndsborgenärer har inte heller möjlighetstatens göraatt
företrädare för juridiska personligen betalningsansvariga.personer

Indrivningsklimatet kan enligt uppgifter kommittén inhämtat intesom
bli hårdare.nämnvärt Säkerheter redan i dag vid anstånd,tas säkerhe-om

finns tillgå.ter att
Ca 2/3 fordringar Ändockkällskatterstatens ochav kanavser moms.

den skattskyldige frågai källskatt inte innehasägas medel förom statens
räkning i högre grad vad gällerän i andra skuldförhållanden, eftersomsom
betalning sker med medel den skattskyldige förvärvat någonsom utan
koppling till källskatteskulden. Momsmedel dock från början justmottas
för betalning härvidlag märks andra redovisningsborge-av moms, attmen
närer myndlingar i förhållande till fönnyndare inte har någonex. för-
månsrätt.

Antagandet, skattemoralen skulle främjasatt förmånsrätt förgenom en
skatter, torde bygga på skattefönnånsrättenatt grundar allmän uppfatt-en
ning i första hand skall bli tillgodosedd.att statenom Häremot kan invän-
das tack förrnånsrättenatt staten kan få betalt den skattskyl-vare utan att
dige behöver betala in skatten. Skattemoralen främjas främst attgenom
ställföreträdaren kan drabbas personligt betalningsansvar inteav statenom
får fullt betalt.

I remissyttrande frånett skattemyndighet tidigareöver förslagen att
avskaffa skatteförmånsrätten har vidare framhållits ackord skulle för-att
svåras skatteförmånsrätten avskaffades. Synpunktenom bygger antagligen
på vid ackordsförhandling,att skatteförmånsrättenman en försvann,om
dessutom måste övertyga avstå frånstaten del sinatt fordran.om en av
Emellertid blir ackord meningslöst,ett endast mindre del ford-om en av
ringarna kan ned;sättas erforderlig finansiell lättnad uppnås inte. I prakti-
ken brukar framgångsrikt ackord förutsättaett frivilligt deltar,att staten
fastän inte behöver det eftersomstaten har förmånsrätt jfrstaten 3 kap. 3
och 8 FRekL. Statens intresse hindra oseriös företagsamhetatt kanav
tillgodoses med andra medel, röstningen ackordet ochex. genom om

näringsförbud. I Danmark, där skatteförrnånsrättengenom varit avskaffad
sedan 1960-talet, den högsta Skattemyndigheten för kommitténuppgav att
det endast i fall förekommitett ackord fastställtsattpar bestri-mot statens
dande.

Den återstående knäckanöten såledesatt är intresse kon-statens attav
kursutdelningen förstärker statskassan. Kommittén argumentetanser vara

tyngd, eftersom allautan borgenärer kan åberopa skäl och kon-samma
kursborgenärer inte bör någotha större andra förän finan-ansvar statens

Dessutom det sigrör ganska liteser. relativt Om vi bort-om sett.pengar,



Sammanfattning 191999:1SOU

utdelningdå1990-talet,börjanbeslutade i statensfrån konkurser avser
iskatteutdelningenvimärker1996,mkr685i attkommest uppsom

skatteintäkterår. Statens200 mkrliggernormalt upp-konkurser perca
%således till 0,02uppgårnorrnalutdelningmdkr. En945 avtillgick 1997

skatteinkomstema.
avgifteroch allmännaför skatterförrnånsrättenföreslårKommittén att

utdelningenkompenserasfullt attkommeravskaffas. Staten utatt genom
för-övrigaföljdtilloprioriterade ökartillochlönegarantiregressen av

slag.
och iföretagshypotekfrånundantagnai dagmedellikvida ärEftersom

betalningregel1975infördesskattefordringar, attgår tillallmänhet omen
§ KL.kap 1konkursbo 4återvinnas tillaldrig kanskattförfallen ettav

avskaffat.föreslås undantagetavskaffandeförrnånsrättensföljdSom aven
betraktasnormaltemellertidkommerskatt attbetalningPunktlig somav

återvinna närändå omöjligdärför utomochbetalning attordinär varaen
10 §§5 och4 kap.insolventbetalareni ondvarit atttro varstaten om

KL.
arbetsgivaravgifter,mån ochkällskattvadidiskuterarKommittén även

konkurs-förskuldskalli konkurs,utdelaslönbelöper envarasomsom
i dagliksomkonkursboetblirslutsatsKommitténsmassaskuld. attboet -

RÅ eftersomutdelas,den lönkällskattskall dra1958:58se som-
Däremothanden lönskattbetalaskyldig mottar.arbetstagaren är att

på lönarbetsgivaravgift belöpandeförintekonkursboetbör somsvara
konkursfordranlönbelöpandeeller ärkonkursenförebetalats ensom

falli dessaarbetsgivaravgift börFordranutdelas i konkursen.och anses
lönefordringen,samtidigtuppkommitvillkorligt attutanha envarasom

konkursford-oprioriteradsåledesoch utgöraintegrerad del denna, enav
soci-i lagenbestämmelse införsföreslår därförKommittén att omenran.

fall kon-dessaarbetsgivaravgifter i ärfordranala avgifter enattom
återföringsmoms. Iangående7871997NJAjfr däremotkursfordran s.

erläg-skyldigalänsstyrelserna inte längre atthärmed börkonsekvens vara
omfördel-vissaföranledakanlönegaranti vilketarbetsgivaravgiftga

statsanslag.ningar av

lönegarantinLöneförmånsrätten och

vidlöneskyddetförbättramöjligtbundenvaritKommittén har att omav
år.lönegarantin Dettamkr300 mot-samtidigtkonkurs persparamen

År1980-talet.underutbetaladesårligenvad50 %ungefär somavsvarar
sjunkit tillharutbetalningarnavareftermdkr,5nåddes maxbeloppet1992

år i1,5 mdkruppgår samtidigt tillår. Inkomstemamdkrdrygt l percaper
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arbetsgivaravgifter och konkursutdelning, l,2-l,5 mdkrmerpartenvarav
belöper på arbetsgivaravgifter.

Vidare har kommittén varit bunden EG-direktiv 80/987/EEG,ettav
ålägger Sverige vid insolvens lönegaranti för månadersatt lön.som trege

Kommittén har det angeläget de anställda,ansett normaltatt ärsom
socialt beroende intjänad lön och vid arbetsmarknad inteav som en svag
kan vissa arbetsgivare och naturligtvisrata inte heller kan sin arbets-spara
kraft för leverans, har visst löneskydd vid arbetsgivarensett insol-senare

Kommittén har emellertid velat begränsa löneskyddet för intjänadvens.
sålön, arbetstagarnas anspråk bidrar tillatt insolvensbehandlingenatt

kommer i gång tidigt såoch missbruk lönegarantin motverkas.att Vida-av
har det viktigt fortsatt drift underansetts betalningsinställelseattre eller i

konkurs sker på villkor företagets konkurrenter lever såunder,samma som
inte solventa företag konkurrerasatt insolventa. Slutligen har kom-ut av

mittén velat motverka insolventa företag föredrar konkursatt framför fö-
retagsrekonstruktion konkurs för därigenomutom lättare erhålleratt man
finansiering fortsatt drift genom lönegarantin. Valet bör i stället be-av

andrastämmas faktorer, behovet behålla löpande avtal,av attsom av attav
bli kvitt de nuvarande och denägarna nuvarande företagsledningen, attav
undvika realisation till underpriser etc.

Konkret föreslår kommittén följande.
Lönegaranti skall kunna utnyttjas också vid rekonstruktion enligt

FRekL. För detta skall medföra ökade kostnaderatt vid efterföljandeen
konkurs, skall rekonstruktionsgäldenären betala tillbaka utgiven lönega-
ranti eller ställa säkerhet för utbetalningen innan företagsrekonstruktionen
kan hävas. Ett ackord kan dock minska krav återbetalning.statens
Övergår företagsrekonstruktionen glapp i konkurs, skall företagsre-utan
konstruktionen och konkursen enhet och lönegaranti utgivenses som en
under företagsrekonstruktionen avräknas från vad kan uppbäras undersom
konkursen.

Lön belöpande på högst månader före ansökningentre konkurs ellerom
företagsrekonstruktion skall åtnjuta såväl förmånsrätt lönegaranti.som
Tidsmässigt innebär det viss begränsning, eftersom det i dag tillfyl-ären
lest lönefordringen förfallitatt månader före konkursansökning-senast tre

vilket degör anställda kan inemot fyra månaderatt väntaen med begä-att
arbetsgivaren i konkurs ändå åtnjuta lönegarantira för all intjänadmen

lön. Vissa ventiler skall dock finnas för fallen arbetsgivaren kunnatatt
nås med delgivning, lönefordringen varit föremål för tvist eller löneford-
ringen skall bestämmas efter särskild beräkningsgrund. Om konkurs före-
gåtts försök till rekonstruktionett enligt FRekL, skall i dag fordring-av som

för tiden före ansökan företagsrekonstruktionar det fömiånliga-när ärom -
för arbetstagaren ha förmånsrätt stället föri fordringarre har förfallitsom-

till betalning under motsvarande tid före konkursansökningen.
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beslutettillframlönegaranti för lönochfönnånsrätt omfinnsDärefter
vecka. Detytterligareunderkonkursföretagsrekonstruktion eller samt en

rekonstruktionsgäl-arbetatarbetstagarennågon rollspelaskall inte om
kortadenna över-underkonkursgäldenären/konkursboetellerdenären

gångstid.
förbetydelselitenharlönefordringarbehandladeförFönnånsrätten nu

fordringarsedanmedelkonkursboetsaknarfallflestadeanställde. Iden
detlönegarantinvarför ärfått betalt, cent-lönerförmånsrätt änmed bättre

taklönegarantinslönenivåer görhadock attkananställdeDenrala. som
ifinnsmedelförmånsrätt,sin närutnyttjahanså fall kangenombryts. I

för-begränsning tjänarövrigtIbasbelopp.tiotillmeddockboet, en ny
betalatdennatill ututdelningen närökaändamålet statenmånsrätten att
restriktio-finansiellakommitténsBl.regressrätt.lönegaranti och utövar a.

del.behålls i dennaförmånsrättenpåkallathar attner
konkursboetellerrekonstruktionsgäldenärenutförtsIfall arbete

löneford-skallbörjan,insolvensbehandlingensefterveckaän ensenare
löneford-skallställetlönegaranti. Iförmånsrättsåvälsaknaringen som

be-den inteinnebärvilketrörelsen,avkortning attbetalasringen utan ur
bedöm-Enackord massafordran.denrespektive utgörattrörs ett enav

Motsvarandeinsatser.arbetstagaresvarjefår ske massaansvarning av
konkursboet,utnyttjaslokal oavsettförhyraföreslås beträffande avsom

generali-antagligenPrincipen kanelleri avtaletinträttkonkursboetom
13.1993och1946 122 NJAjfr NJAkontraktstypertill andra s.s.seras

inte iakttasi LAS närturordningsreglema ettbehövernärvarandeFör
före-detEftersomuppsägningstiden.underanställdautnyttjarkonkursbo

och dessvinst-ansvarobehörigkaraktärenharslagna ettmassaansvaret av
andradriftenfortsättakankonkursbohindrasyfteenda ettär attatt

anställdalönegarantin tillutnyttjakonkurrentersinavillkor attän genom
anställnings-slutitsåledes intekonkursboetvilkameduppsägning,under
turordnings-pånågontillinte ledaavtal, bör det massaansvaret ny synnya

tillämplighet.reglernas
angelä-likaförrnånsrättshänseende inteiuppsägningslön ärFordran

för dennaanställdedeneftersomlönefordringar,behandladesom ovangen
fem karens-låt medarbetslöshetsersättning,åtnjuterallmänhettid i vara

förFörmånsrättenmånad.16 000 kronorcirkatak vidochdagar ett per
skeruppsägningensigavskaffad,föreslås därföruppsägningslön un-vare

diskuteratharKommitténkonkurs. ettellerföretagsrekonstruktionder
sådan lös-uppsägningslön,förlönegarantinavskaffande även men enav

möjligt förbättradirektivetmedinte attning skulle överensstämma om

tidenl belöpandelönefordringarinte hellerpåpekasskull börklarhetsFör att
fordringarsådana äreftersomackord,berörsföretagsrekonstruktionföre ettaven

förmånsberättigade.
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löneskyddet vid konkurs. Därför föreslås uppsägningslön motsvarandeatt
åtnjuterLAS lönegaranti, varefter fåremellertid åt-staten utanregressa

njutande förmånsrätt och därmed kan bli underkastad ackord påav ett
uppsägningslönerna. Kommittén beräknar denna lösning går för-att att
verkliga inom de statsfmansiella restriktionema.

Förmånsrätten för semesterersättning lämnas oförändrad.
Avgångsvederlag åtnjuter förmånsrätt och lönegaranti i mån sådanden

hade förelegat denrätt anställde i stället haft vanlig uppsägningslön.om
Det ovisstär denna regeln tillgodoser de krav ställs i ILO:som som
International Labour Organisation’s konvention 1992 173 skyddnr om

fordringarför arbetstagares vid arbetsgivarens insolvens. Sverige bör där-
för inte heller ratificera konventionen.nu

Taket för lönegarantin frånhöjs 100 000 kr till fyra basbelopp. Den
maximala tiden för lönegarantin utsträcks till åtta månader.

Företagshypoteket

Fastän regeringen i direktiven tänkte sig endast marginella ändringar av
företagshypoteket, har i kommittén förts diskussion företagshypote-en om
kets fortsatta existens.

Företagshypotek säkerhetnämnts i gäldenärens tillgångarger som ovan
med vissa undantag. Utom faller likvida tillgångarmedel, kan pant-som
sättas registrering och finansiella instrument. Säkerheten skapasgenom

inteckning, i engångsavgift kostar l % inteckningsbeloppet,genom som av
följt överlämnande företagshypoteksbrev till kreditgivaren.av ettav

Motiveringen till företagshypotekets existens säkerheten förmodasär att
öka och förbilliga tillgången till kredit. månI vad företagshypoteket fak-
tiskt har denna effekt svårt belägga.är att

Statistik har inhämtats för belysa i vilken utsträckning företagsin-att
teckningar Därvid framkommer företagsinteckningartas ut. att ovanligaär
hos de minsta och nystartade företagen och hos tjänsteföretag, före-men
kommer i omfattning hos mindre och medelstorastor företag med tonvikt
på tillverkning och handel, för återsedan förlora i betydelseatt hos de

företagen. månI vad inteckningamastora faktiskt belånade har inteär
kunnat Någonutredas. nämnvärd skillnad mellan olika kommunstorlekar
finns inte.

Enligt 2 kap. 13 § bankrörelselagen får lånabanker endastut pengar om
låntagaren bedöms ha förmåga återbetala lånet; dessutom skall betryg-att
gande säkerhet inte särskilda skäl föreligger.tas Kommittén har inter-om
vjuat bankföreträdare i Sverige, Danmark och Finland.

De svenska bankföreträdama har uppgivit företagshypoteket fastänatt
underlaget har begränsat belåningsvärde har betydelseett utlåningvid
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ford-sammanhanget attikan noterasDetföretagen.inom segmentett av
i konkurs.utdelningfår 45 %genomsnittiföretagshypotekmedringar ca

kre-vissafå följdtillpåståttshar attföretagshypoteketborttagandeEtt av
ökadibegärasskulle ut-säkerheterandraochbortfallaskullediter att

sträckning.
möjlig-har störreföretagshypotek. LeverantöreringetfinnsDanmarkI

vidarefår säljasvarulagertillseparationsrättfåSverige somiheter än att
FinansrådetdanskaDetkreditkonsignation.betalningföre s.genom

fö-lagstiftningbegärtnyligenharBankföreningen ommotsvarande en
regering-tillskrivelsenDanmark. Iimodellsvensk ävenretagshypotek av
säkerhet,billigochenkeltillgång tillfåsyftetframhålls är att enatten
elleröka rän-kommerkreditvolymen attförväntaskaninte attmedan det

visstbjödockså företagarnaframgickvår intervju attVidsänkas.torna
rådig-fråndemavskäraskullesäkerheter,andramotstånd somattmot ge
dåligtföretageteller kunnalagerpantsättningtillgångarna geheten över

factoring.rykte
sin%i 50företagsinteckningupplåtanäringsidkare avFinland kanI en

intervjuvårvidde attinriktningbankernasBeroendeegendom. uppgav
respektivesäkerhetkompletterande attgodföretagsinteckningen envar

klagomålNågranågon roll.spelaskulleinteavskaffande avse-totaladess
företagsinteck-egendomsmassanhelaanvändaomöjlighetenende somatt

inte.förrnedladesningsunderlag
företagshypoteketsvenskatill detmotsvarighet genomfinnsINorge en

enklaochvarulagerdriftslösöre,inämligenolika registerpanträtter,tre
föreslogFalkangerleddkommittéEnfactoringpant.fordringar s. av

registerpanträt-konkurslovgivningenEtterkontroll att1993:16,NOU av
belåningsgradenavskaffas;skullefordringarvarulager enkla an-ochiten

före-dammsugaansågs bankernai ställetlåg 25-50 %;alltförsågs vara
kreditbeslu-förbetydelsenågonhade störreintesäkerhetertagen som

lagändringtillledatordeFörslagettet.
imotsvarighetsaknarföretagshypotekvidareharKommittén noterat att
ifår sigfinnadessutomdärbankernaochTysklandmånga länder t attex

går till leve-handi förstakonkursvidkundfordringarochvarulageratt
iänäganderättsförbehåll generösaärreglerenligt merrantörer somom

Sverige.

varulager-vilken2 1998-99, i26OtpropositionenframlagtsNyligen har prp nr
änd-föreslås andraföreslås avskaffad. Däremotintefactoringpantenochpanten

Falkanger-aktualiseradeföretagsrekonstruktionochkonkursbeträffanderingar av
i allauteslutenskallsalgspantkanexempel nämnasSomutredningen. att vara

konkursboetstillbidraskallpanthavareochvidareförsäljningavsedda för attvaror
pantvärdet.del med 5 %allmänna av
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Kommittén har inhämtat rättsekonomiska undersökningar från Karin
Thorbum, Dartmouth College, frånUSA, Clas Bergström, Handelshög-
skolan i Stockholm och Stefan Sundgren, Svenska Handelshögskolan i
Vasa, Finland, från Theodore Eisenberg, Comell Law School, USA.samt

I kommitténs utvärdering företagshypoteket har kommittén antagitav
företagshypoteket har viss betydelse för kreditgivningen.att När riskerna

bedöms för kan de inte kompenseras med företagetstora, räntavara om
har endast normal lönsamhet. Utlåning till företag i Sverige emellertidär
den lönsamma placeringen för svenska banker, någonstansoch måstemest
inlåningen förräntas. övergångEn till andra säkerheter inte enkel, efter-är

anläggningstillgångar redan finansieras avbetalningsköp ochsom genom
leasing och eftersom i varulager ochpanträtt kundfordringar kräveren att
näringsidkaren avhänder rådighetensig jfr de danska synpunktema. I
belysning de förhållandenautländska har kommittén antagit be-av att en
gränsning företagshypoteksunderlaget inte skulle påtagligt försämraav
kreditutbudet till företagen. Dessutom har det antagits begränsningatt en
skulle leda till krediterna i ökad utsträckning till företagatt med destyrs
bästa lönsamhetsutsiktema till demän kan erbjuda det bästasnarare som
säkerhetsunderlaget.

Kommittén har också ställt frågan det rimligt den starkasteär attom
aktören, dvs den alternativa placeringsmöjligheter har densom genom
bästa förhandlingspositionen, skall möjlighet alltid inteckna nästanattges
alla företagets tillgångar, sig säkerheten varit nödvändig för kreditensvare
tillkomst eller ej. Skatteborgenären staten och utomobligatoriska skade-
ståndsborgenärer kan inte förhandla krediten, låt i vissatt statenom vara
utsträckning betingat sig personligt betalningsansvar. Löntagare måste i

utsträckning de arbetenstor erbjuds annars kan fåta de arbetslös-som
hetsersättning, och de kan inte periodvis sin arbetskraft för attransonera
sedan arbeta desto Också den kreditgivning sker från leverantö-mer. som

med begränsat kuranta ofta blottär skenbart frivillig,rer leve-varor om
skall blirantören med i tid. För hindra denna övervältringattav varorna av

kreditrisken aktörer ofrivilligt sin kredit eller i fall harsom vartger en
förhandlingsposition,sämre kunde det övervägas och deatt statenge an-

ställda bättre förmånsrätt företagshypoteketän och införaatt generösare
regler äganderättsförbehåll. Nuläget således inte givet.är Kommitténom
har emellertid förrnånsrättsordningenansett att bör änsnarare rensas
kompliceras. Införandet sakrättsligt giltiga äganderättsförbehåll iav varor

köparen får förfoga före betalningenöver till säljarensom skulle medföra
varken den har företagshypoteketatt eller säljaren kan litasom att

varulagret finns tillgå säkerhet vid konkurs.att som en
När företag blir insolvent har företagshypoteketett övervägande negati-
effekter.va
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vidtarsäkerhetshavarenmedförasäkerhet kanFörekomsten attav en
så ikörtoftadå företagethotad, ochblir äråtgärder säkerhetenförrän

Även rekonstruk-vissaomöjlig.rekonstruktionlyckad ärbotten omatt en
blir lönsammade över-nuvärde chansenpositivttionsåtgärder har attett

för-sigsäkerhetshavare motsättatenderarför förlust, attstiger risken en
delbegränsadfår endastframgångviddärför han nytta avslagen, av enatt

lånefordring-värde ochnuvarandesäkerhetensmellanskillnadenvinsten
säkerhetensheladestoförlorautfall kandåligtvidhanmedanen mer

bildenkomplicerastillgångsslagi vissabaragällerOm säkerhetenvärde.
båt,i näralla borgenärerbästaDet satt re-enattän sammaomvoremer.

diskuteras.konstruktion
köpaaktiebolag kan utbyggervilka ägarenSeriekonkurser, ettatt av

förutsätterbolag,lånet tillvidarerullathainkråm efter ett nyttbolagets att
köpeskillingenfår helakonkursbolagettillkreditengivitdenatt som

olikaiföretagshypotek. Fenomenet,viakreditenmotsvarande ett som
företagshypoteketskulle upphöralagstiftaren,bekymratsammanhang om

begränsades.väsentligtavskaffades eller
kommitténsomliga inommedförtöverväganden harOvanstående att

tilltvivlandeställt sigandraföretagshypoteket, medanavskaffaheltvelat
medel-ochmindrekreditförsörjningen tilltillmed hänsyninskränkningen

föremål förochaldrig blir insolventaflestavilka deföretag, re-stora av
inskränkningockså beaktatemellertidKommittén harkonstruktion. att en

skallskatteförrnånsrättennödvändig,företagshypoteksunderlaget är omav
samtidigtuppsägningslöner,löneförrnånsrätten förliksomavskaffaskunna

besparingarföreskrivnaochförbättrasanställdaför delöneskyddetsom
för leverantö-nuvarande,harpå Vissastatsbudgeten. accepterat attgörs

behålls underäganderättsförbehåll endastoförmånliga regler omrerna
kommitténharinskränks. Sammantagetföretagshypoteket enatvillkor att

skall belastai Finland,företagsinteckning,föreslåsig en-att att somom
egendomgäldenärensdast 50 % av

kvarva-denstärkaföljdförslag, ägnadevissaKommittén framlägger att
hal-blirförändringen inteså den reellaföretagsinteckningen,rande att en
förinomföretagsinteckningen,Tankenvärdet.vering är att ramenav

möjligt.så tillförlitlig säkerhetskall50 %, somvara en
företagsinteckningenhärvidlagviktigaste förslaget göraärDet att om

Härigenomegendom.näringsidkarensförmånsrätt alliallmäntill en
kundfordringarnäringsidkarensnågon rollspelaintekommer det att om

behovetkonkurs; upprättajust föremedeltill likvidaomvandlas attaven
bl. NJAbetalningsinställelse seunderadministrationskonton a.ens.

företagshypoteksunderla-beräknabehovet705 upphör, liksom1989 atts.
drift NJAi fortsattförädlatsunderlagetvärde konkursdagen närgets

3 yttranden.särskildaavgivitdockoch harsakkunnigaVissa ledamöter, experter
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1982 900, Minitube. månI den det finns övervärde fastig-pantsattas.
heter eller aktier kommer dessa ingå i företagsinteckningsunderlaget.att
Vid omräkning utdelningen i alla företagskonkurser medför dettaen av
endast marginell förbättring 2 tillförlitligheten%, bör be-en men vara
tydligt värd kreditennärmer ges.

En följd företagsinteckningen fönnånsrätttill allmängörsattav om en
blir vidare återvunnen egendom ingårnormalt i inteckningsunderlaget;att
det företagsinteckningshavama skadas frångårär egendomensom om
gäldenären.

Det blir möjligt förföljelserättenslopa 2 kap. 2-4 §§ FHL,även att
komplicerad bräckligär säkerhet. Förföljelserätten motiverassom en men

delvis med företagshypotekshavaren i dag inte har säkerhet i betalningatt
näringsidkaren frånmottagit förvärvaren rörelsen, dennasom av men

punkt föreslås reglerna bli ändrade. Skulle betalningennämntssom vara
för liten, överlåtelsenkan själva återvinnasibland enligt 4 kap. 5 § KL.

Enligt nuvarande bestämmelser kan företagshypotek i vissa fall före
lösöreköp enligt lagen 1845:50 s.1 handel med lösöre, köparenom som
låter i vårdsäljarens kvarbliva. Den möjligheten försvinner.

De ändrade föreslåsreglerna framgå lag företagsinteck-av en ny om
ning.

Ett förslag fönnånsrätten för hyra slopas.är Hyresfordringamaannat att
kommer, i ändådag, ofta belasta företagsinteckningsunderlagetattsom

hyresvärden erhållit bankgaranti, där regressfordringen säkratsattgenom
företagsinteckning, läget blir härigenom överblickbart förgenom men mer

företagsinteckningshavaren.
Idag svårtdet ofta förmåär företagshypotekshavare medgeatt att atten
del hans fordran i realiteten osäkrad och denna del ford-ären av att av

ringen därför bör ned vid ackord. Företagshypotekshavarensättas hop-ett
ibland övriga borgenärers nedsättning sina fordringar skallattpas av vara

tillräcklig för återgäldenären skall tillfriskna ekonomiskt elleratt att en
del den osäkrade delen hypotekshavarens fordran i fall skall hin-vartav

efter ackord innan det blir konkurs och säkerheten behö-amorteras ettna
i anspråk. sådanFör hindra snålskjuts föreslårtas kommitténattver att

konkursdomstolen, liksom i Finland, fåskall värdera företagsintecknings-
underlaget och förklara viss del inteckningshavarens fordranatt ären av
oprioriterad inte bara i rösthänseende och därmed underkastad ackordet.

Kommittén föreslår vidare inteckningar inte skall kunnaatt tas utnya
med regionala begränsningar eller begränsningar till verksamhet vissav

Det praktiska behovet härav har visat sig litet.art. vara
De föreslåsreglerna träda i kraft efter övergångstid på ochnya ett etten

år,halvt under vilken företagshypotekshavare skall ha möjlighet sägaatt
krediten och vid behov genomföra konkurs enligt nuvarande regler.upp en
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förslagAndra

förverkandegrundfordringarviten ochföreslår böter,Kommittén att av
lag.åter blir efterställdabrotträttsverkaneller genomavannan

enligtföretagsrekonstruktionkanstycket KLandra10 §Enligt 2 kap. a
borgenärsi konkurs rättgäldenärenochFRekL avbrytas sättas om en

särskiltHärvid tänkergäldenären.åtgärder vidtagnaäventyras manavav
Dennamedel.till kontantaföretagshypoteksunderlagpå omvandling av

emellertidKommitténbetydelse.saknaframtidenirisk kommer att anser
konkurs,igäldenärenförsättagenerell möjlighetinförasdet bör attatt en
medjämförtborgenärsskäl rätt ut-särskildadet finns anta attatt enom

exempelvissådan regel finnsi fara. Enkonkursomedelbarfallet vid sätts
1999januarikraft deni 1Insolvenzordnung,tyska trätti den somnya

skyddsbehov.alltid dettatillgodoser inteFRekL§ 4§ 251. 4 kap. 7 p

avtalUppsägning av

huruvidafåttockså uppdragi prövaKommittén har nämnts attsom
företagsrekonstruktion.vidlångvariga avtal skall kunna sägas upp

frå-dennaöverväganden rörandeslutfört sinainteKommittén har ännu
slutbetänkande vididetta uppdragredovisakommer ut-ettattutanga

årgången 1999.av
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Summary

Current rules

The Swedish right of priority legislation forth in the Right ofcurrent set
Priority Act SFS 1970:979.

The rules become applicable after that belongs otherproperty to partya
than the bankrupt indebtor U.K. the debtor in insolvent liquidation
excluded from the This that belonging forestate. property to,means ex-
ample, consignors, sellers under sales retention of title clauses,pursuant to
and lessors, included in the With retention of titlenot estate. respect to
clauses, however, should be noted that under Swedish oflaw retention
title clauses invalid against the buyer’s creditors the buyer had ob-are
tained permission resell, the prior makingto property toprocess, or use

the seller. Nor that has purchased from thepayment to property a person
future debtor in bankruptcy included in the With regard chattels,estate. to
there is, however, important additional condition. In order betoan pro-
tected against the seller’s creditors, the buyer have taken themust pur-
chased chattels into his possession, have registered his acquisition withor
the prior the granting of the bankruptcy petition.court, to

Under Swedish law, creditors possessing security interests in personal
real creditors the bankruptcy. They the superiorpropertyor are possess

right from the security interest section 4 of the Rightto of Prior-payment
ity Act. Property subject security interests be withencumberedto cannot

of the bankruptcy other than such related the custodyexpenses toas are or
sale of the Chapter 14, section of18 the Bankruptcy Act,property
1987:672. Creditors with liens, result of forcontractpossessory e.g. as a a
repair, equated with security interest holders.are

Before the other creditors obtain dividends, the estate’scan expenses
and liabilities be paid from those in the bankruptcy whichmust assets are

encumbered with security interests Chapter ll, sectionnot and Chapter
the14, section of18 Bankruptcy Act. Subject certain simplifications,to

the following then applies with the right of priority.respect to
Firstly, the applied the of the creditors’ forassets to payment costsare

placing the debtor in bankruptcy and the of loans which havepayment
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prior thereorganisationbusinessgranted during tobeen attempt atan
with the ad-operating loansfees andadrninistrator’sbankruptcy the any
Whereof Priority Act.Rightsection lO of theministrator’s pos-consent;

whichthan thoseothermade fromclaimsof thesesible, assetspayment
of priorityrightscreditors withthereduced dividendinwould result toa

be-of Priority Act seeRightand 8 of thesections 5within accordance
low.

thanofapplied thecertainThereafter, notpaymenttoassets moreare
businesssecured byclaimsandrealmonthsthree topropertyrent on

Businessof Priority Act.of the Rightsection 5 mortgages aremortgage
priority forof1984:649. RightsActBusiness Mortgagegoverned by the

which applyconstitute floating charges,for businessand tomortgagerent
certain exceptions.subjectdebtor,owned by thepresently,all toproperty

cash,balances andbankother things,include,exceptionsThese among
whichwellbonds,shares andpromissorynegotiable propertynotes, asas

shipsand seerealregistration, suchthroughbe pledged estateascan
1984.Business Mortgage Actof thesection 1Chapter

whichrights of priority increditors haveThereafter, property execu-on
avoidedexecution beprovided that thelevied,tion has been not as acan

threecarried less thanthatthe groundspreferred transaction outwason
of Priority Act.section of the Rightbankruptcy 8months prior theto

auditors’ofapplied theremainingThereafter, the paymenttoassets are
Right of Priority Act.of thefees section 10a

forStateapplied claims by theremainingThereafter the assets toare
of Priority Act.of the Rightand fees section 11taxes

whichforapplied claimsremainingThereafter, the toassets wagesare
grantingthethan three months priorpayablebecame due and tonot more

offollowing noticewhich relateof petitionthe bankruptcy to wagesor
holi-claims forProtection andthe Employment Actdismissal pursuant to

of thesection 12precedingfor the andday compensation current year
priority inright ofclaims, which haveRight of Priority WageAct. aa

of SEKtotalthe Statebankruptcy, guaranteed by amountto aupare
the State1992:497. WhereGuarantee Act,100,000 employee Wageper

subro-the Statethehas paid compensation guarantee,pursuant to wage
employees’ rights in the bankruptcy.gated theto

commonlywhatdividedFinally, remainingthe assets areare among
theirproportionright of priority,referred creditors without toto anyas

of Priorityof Right Act.claims section 18 the
subordinatedbecertain creditors however,The claims of pursuantmay,

onlycreditors receivedebtor, and suchwith the paymentto agreements
of their claims.received full satisfactioncreditors haveafter all other
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Certain financial information

In conjunction with bankruptcies, the largest of claims relatesamount to
creditors without rights of priority. The of their claims equal theamount

of all other creditors. Claims by creditors usually banks whoseamount
claims secured by business constitute thanmortgage amountare an more
half the size of claims of creditors without rights of priority. Thereafter,
the State’s claims constitute half the size of claims securedtax amountan
by business Wage claims, their constitutemortgages. turn, amountan
approximately half the size of claims.tax

On floating charges provide dividend of approximately 45%average, a
of the of the claim. Tax and claims usually yield approxi-amount wage
mately 10%, while creditors without right of priority receiveon average
only 3%. however, difficult talk in of in thisto terms averages con-

Thus, the median dividend claims 0%, from whichtext. on wage
evident that, for the employees, important thanguaranteeswage are more
rights of priority for claims.wage

The tasks of the Right of Priority Committee

The rules with composition previously forthrespect Actto setwere an
from 1970 no. 847. This entailed, primarily, that individual execution

prohibited during the period of time in which compositionmeasures were
negotiations pending and that, following qualified majoritywere vote,a
the claims of creditors without rights of priority could be reduced, nor-
mally minimum of 25%.to a

In 1992, committee designated the Insolvency Committee presenteda as
proposal SOU 1992:113 for Business Reorganisation Act whicha a was

intended replace the Composition Act and, hopefully, increaseto the num-
ber of compositions. fact,In Sweden has had only approximately 50 judi-
cial compositions while there approximately 9,000 bankrupt-per year, are
cies. Following prolonged consideration by the Ministry of Justice, the

Act inenacted 1996 no. 764. The changesnew was not great.were
Where possible, reorganisations should be brought forward andcompany

be initiated difficulties arise, thoughcan now paymentas soon as even
there necessarily situation of insolvency. Duringnot the attempteda
reorganisation, financing facilitated by right of priority for loansa new

the debtor under reorganisation sectionto 10 of the Right of Priority Act.
The debtor under reorganisation should also easily be able retaintomore
advantageous In Chapter section 20 of thecontracts. Business Reor-
ganisation Act, rule has been introduced whereby, following the initia-a
tion of reorganisation, the opposite termi-a party to agreement notan may
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termination whichofof groundsresultthe aroseContractnate anyas a
providesperforms,reorganisationunderdebtorprior thereto, the se-or

of thetheperiod sincerelates thewhich commencementcurity for, that to
contractuallybeterminationrestrictionreorganisation. The cannot ex-on

where,thanrule otherby thecoveredfacto clausescluded. Ipso notare
alia, theincluding,proposalsCertain other interpossibly, by analogy.

of theredraftingand theclaimspriority forright ofabolition of the tax
businessclaims andcertainpriority for not,right of mortgage werewage

carriedhowever, out.
partiespoliticalfrom allpoliticiansParliament,the SwedishIn were

of theof proposalshandling theMinistry’sthat thewith the factunhappy
proposalsand that thelong timetook suchCommitteeInsolvency werea

that thestatedvarious motions,implemented.partially Inonly newwas
bankruptciesreduction inappreciablewould resultAct or annot any

reorganisations.of businessincrease in the number
1996202‘ appointedthusCommittee JUof PriorityThe Right was

priority rulesright ofagain, of reviewing the1996 with task,the once
with-reorganisationbusinesschoosing betweenwhenwhich relevantare

businessthus,The aimbankruptcy.bankruptcy, and promotetoout was,
theHowever,without bankruptcy.compositions,reorganisations through

rulesconsideration that thetake intonaturallyCommittee also towas
sub-companies. Theof solventprovision loanswould threaten the tonot

referencementioned in the ofspecificallyjects which terms werewere
essentiallypresupposed wouldhowever,business which,mortgage was

of priority forrightspriority for claims, andremain, rights of tax wage
Committee provideclaims, theclaims. With regard toto em-waswage

beprotection which wouldbankruptcy, withployees, in the ofevent as
supplemen-the time,possible but,comprehensive pursuant toat sameas
wouldwhich issued 1/2 later,of reference 1tary terms saveyearswere

expenditures30-50% of the State’smillion, approximatelySEK 300 onor
ofwith taskCommittee charged theaddition, theInguarantees. waswage

ableunder reorganisation should beinvestigating debtorwhether to ter-a
prematurely.minate contracts

l ofHåstad of the Rightappointed ChairmanSupreme Court Justice Torgny aswas
Bäck,Berglund, LailacommitteePriority members RuneCommittee. Other were

Rosen-Social Democratic Party, PerKristina Zakrisson allLars U Granberg and
Eskil Erlandsson Centre Party,GreenLeft Leif Stenberg Party,Party,gren

andConservative PartyStig RindborgHarding Olson Liberal Party,Bengt
YlvaJudgeDemocratic TheBörjesson Christian Party.Margareta secretary was

Norling Jönsson.
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Summary of the proposals

The Committee primarily follows:proposes as
that the right of priority for rental claims be abolished;—
that rightthe of priority for business be converted into rightmortgage a—
of priority in 50% of all property;
that the right of priority for claims be abolished;tax—
that the right of priority for claims be restricted whichtowage wages—
accrued during period of three months prior the filing of the bank-toa

petition until week after the granting of theruptcy petition, subjectone
ceiling of times the baseto currently approxi-ten statutorya amount

mately SEK 36,000, i.e. 360,000. These claims and claims for wages
following notice of dismissal, which correspond what paidto pursu-

the Employment Protection Act 1982:80, i.e. forant to period nota
exceeding six months, protected through State guaranteeare a wage
with ceiling of four times the base currentlystatutorya amount ap-
proximately SEK 145,000. Where employee whose employmentan
has been terminated works for the in bankruptcy commencingestate

week after the granting of the petition, the shall be paidone wages
from the without the possibility of utilisingestate the guarantee;wage
that the be extended apply also business reorgani-guarantee towage to—
sations controlled by the without bankruptcy, thecourt, to extentsame

compensation would have been paid in bankruptcy. Prior theas toan
annulment of business reorganisation order by the the debtora court,

the State funds which hasmust been paidto from therepay any wage
while the State’s claims withguarantee, followingrespect to wages

notice of dismissal those who have worked beto reducednot can
through composition. the business reorganisation converted di-a
rectly into bankruptcy, funds, which have been paid from thea wage

during the reorganisation,guarantee deducted from what beare may
paid in under the bankruptcy.guaranteewage

The overall aims of the proposals follows:are as

focus decisions with loansto the borrower’srespect to more— on repay-
ability than security;ment on

facilitate business reorganisationsto without bankruptcy through— ear-
lier reorganisations and through reduction of special interestsa com-
position negotiations;

abolish the possibility ofto competition unequal that arisesterms— on
due the fact that in bankruptcyto continueestate conduct thean tocan
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whoemployeesdismissedfact thatofresult tobusiness wagesas a
from thecompensated guarantee.for thework wageestate are

limita-theclaims,rentalforpriorityofrightof theabolitionThrough the
and thebusinessforbasistheforms mortgage,whichthetion propertyon
duringwork for thewhothosefor estateof theabolition guaranteewage

State’stheestimated that netdismissal,ofnoticefollowingperiodthe
thepayrollof the taxes guaran-wagein guarantee onrespectcosts wage

improved bywill bepayments atclaims lessdividendsandtee wageon
million.300SEKleast

passedwhichproposals,certain otherpresentedalsoCommittee areThe
in this summary.over

consid-Committee’sof thedetailedbelow accountforthSet morea
businessandclaims,claims, mortgage.witherations respect to tax wage

claimsforpriorityofrightThe tax

beenhasclaimspriority forofrightdecades, thefew taxDuring the past
firstproposalsuchSweden,countries. Inforeigninabolished wasamany

hasGovernmentthefar, however,Thus1970:75.presented in SOU con-
havethrough thecitedabolition. Thesuchopposedsistently yearsreasons

freelyandcreditgivingrefrain from cannotthat the Statebeen cannot
affected;detrimentallywould befinancesthat the Statedebtors;choose its

certainthat, intougher;would becomeclimatecollectionthat the debt
andof the State;behalfheldfunds whichrelateclaims to ontax arecases,

consid-whenaffected. However,detrimentallybewouldthat moralstax
GovernmentCommittee, theInsolvencyof theproposalsering the was

abolishsituationbudgetarydifficult not tocite the reasonas acontent to
claims.forpriorityright ofthe tax

creditprovidinginalonethe Stateconcluded thatCommitteeThe not
creditorsparticularlydamages,owedwhoCreditorsinvoluntarily. are
haveinvoluntarily butcredittheirprovidealsoinowed damages notort,

theowed damagescreditors whodopriority. Norright of possessare
liable forpersonallyoffice holders payment.makepossibilityState’s to

collec-debtCommittee, thethecompiled byinformationAccording to
existssecurityAlready today,tougher.hardly becometion climate can

respite.ofwithconjunctionintaken grants
andwithholdingrelateclaimsState’sof the taxes2/3Approximately to

involved, thewithholdingwhereNevertheless,VAT. taxes personare
the Statebehalf offundshold thesaidbetaxationsubject tocannot onto

sincerelationships,debtapplies otherthandegree pay-toto greaterany
hastaxationsubjectwhich thefundswith toplacetakes ac-personment
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quired without connection the withholding liability. VAT funds,to taxany
however, collected precisely for the of VAT, but in thispaymentare con-

should be noted that other creditors holding fundstext in e.g.trust
wards in relation guardians do have right of priority where theto not any
funds held co-mingled with the debtor’strust are assets.own

The assumption that higher morals might be promoted throughtax a
right of priority for claims probably based the notion that righttax on a
of priority for claims predicated general opinion that the State’stax on a
claims should be satisfied first. Against this, be objected that, thankscan

the right of priority, the State obtainto without thepaymentcan person
subject taxation being required the A feelingto ofto tax. greaterpay re-
sponsibility created by the fact that office holders, through separate
legislation, incur personal liability the State doespaymentmay a not
obtain full of its claims.payment tax

During the circulation for of the proposals of the Insolvencycomments
Committee, authority asserted that compositionstax would be madeone

difficult rightthe of priority for claims abolished. Thismore tax was
opinion presumably based the fact that, in conjunction withwas on com-
position negotiations, the right of priority for claims disap-tax towere

would also need persuade the State in favourto of thepear, one to vote
composition. However, composition becomes meaningless onlya a
small portion of the claims be reduced; the requisite financial reliefcan

attained. In practice, successfulnot composition usually thea presupposes
voluntary participation of the State, though the State need doeven not so
since the State has rights of priority compare Chapter sections 3 and 8
of the Business Reorganisation Act. The State’s interest in preventing
spurious activities does require that thecorporate State should, innot
practice, compositions. Rather, thisveto be satisfiedpossess a on can
through other through voting rights in conjunction withmeans, e.g. com-
position negotiations and through prohibitions trading. In Denmark,on
where the right of priority for claims abolishedtax early thewas as as
1960s, the highest authority informed the Committeetax that only a cou-
ple of have arisen in which compositions adopted against thecases were
wishes of the State.

The remaining crack thus the State’s interest innut to the State cof-
fers being strengthened through dividends from bankruptcies. The Com-
mittee regards this unconvincing, since all creditorsargument in-as can
voke the and the creditors in bankruptcies should bearsame reason, not

liability for the State’s finances thangreater borne by other Intaxpayers.
addition, the of involved small, relation the claims.sums money toare
If disregard bankruptcies the beginning of the 1990s,at in whichwe the
State’s dividend reached SEK 685 millionat 1996,most that thenotewe

dividend in bankruptciestax normally SEK 200 million Theper year.
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normalThus,billion.945SEKamounted1997inState’s atorevenues
of0.02%dividend taxamounts to revenues.

forpriorityofrightthethat taxCommitteetheAccordingly, proposes
willemphasised, the Statealreadyabolished. Asfees bepublicandclaims

otherCommittee’sof thecompensated propos-fullybe consequenceaas
thewherebymortgagebusinessbasis forof thehalvingprimarily,als a
thewhere30%approximatelydividendincreasedobtainwillState an

employees’proof of theof presentsafter guarantees,State, payment wage
dividendwhereby theandof priority torightpartialwithclaims awage
increasewillclaimsincluding topriorityofrightcreditors without tax

10%.approximately

andforpriority guaranteeofRight wagewages

protectionimprovepossible,obliged,Committee has been toThe wage
300SEKtime,theand,bankruptcieswith toconjunctionin at savesame

approximatelycorrespondsThisin tomillion guarantees.wageyearper
maximumthe1992,1980s. Induring theannuallypaidwhat50% of was

fallenhaveafter whichreached, tobillion paymentsof SEK 5amount was
time,the amount toAtbillionjust SEK 1 revenuessameper year.over

individendsandfeespayrollinbillion1.5approximately SEK yearper
fees.payrollrelatebillion1.5which SEK 1.2of tobankruptcies, most -

directiveECbyboundbeenCommittee hastheaddition,In an
forprovideSweden guaranteeobligeswhich80/987/EEC to wagea

proceedings.of insolvencytheinmonthsthree eventwages
whoemployeesthat theimportantregardedhasCommitteeThe areas

labourweakinand who,earneddependentnormally socially awageson
theirnaturally,and,certain employerssnub cannotmarket, savecannot

ofin theprotectionenjoyshould eventdelivery,forworkpower later wage
has chosenCommitteetheemployer. However, toof thethe insolvency

employees’thesuch thatearnedprotection forlimit the wageswage
before allinsolvencyofinitiationearlythe treatment,claims contribute to

of theabusethatin suchconsumed, andfunds have beenliquid mannera
im-regardedbeenaddition, hascounteracted. In asguaranteewage

ofsuspensionduringbusinesscontinuation of paymentsthat theportant a
conditionsandsubject theplacetakesbankruptcy terms as ap-to sameor

drivenenterprisessolventthat outcompetitors, notdebtorply the areto so
chosenhasCommitteetheFinally, toinsolventbyof business ones.

insteadfor bankruptcybusinessesinsolventpreference bythecounteract
obtain financ-easilytherebyin orderreorganisation,of business to more

choiceTheguarantee.through theoperationsfor continueding wage
retainneedthesuchother factors,determined by toinstead, beshould, as
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ongoing be quit of the and thecontracts, to current currentowners man-
and avoid below-cost sales,agement, to etc.

Concretely, the Committee the following:proposes
Wage should be capable of being utilised conjunctionguarantees

with reorganisations the Business Reorganisation In orderAct.pursuant to
that this result in increased in the of subsequent bank-not costs event a

the debtor in the business reorganisationruptcy, must repay any wage
provided provide security for theguarantee payments must repaymentor

before business reorganisation order be revoked. However,a can a compo-
sition decrease the State’s claim for of paid duringmay repayment wages

noticethe period following of dismissal. Where the business reorganisa-
tion converted into bankruptcy without interruption, the businessa any
reorganisation and the bankruptcy should be viewed single unit andas a
the provided in the business reorganisationguarantee paymentswage are
deducted from that which be received in the bankruptcy.can

Wages for maximum period of three months prior the petition fora to
bankruptcy business reorganisation will enjoy both rights of priorityor as
well In of time, this certain limitation,guarantees. termsas wage means a
since currently sufficient that the claim became due and payablewage

later than three months prior the filingnot of the petition for bankruptcyto
which that the employees wait four months before filingmeans tocan up

petition place the employer in bankruptcyto but nonetheless benefita
from the for all earned. However,guarantees certain provi-wage wages
sions should be made for where the employer could be servedcases not
with where the claim the subject of dispute. Shouldprocess or wage was a

business reorganisation haveattempt preceded bankruptcy,at then thean a
employee choose, today, enjoy priority for during threetomay as wages
months prior the petition for business reorganisationto that ad-more

than during threevantageous months prior the petition for bank-wages to
ruptcy.

Thereafter, the right of priority and for existguaranteewage wages up
until order commencing the business reorganisation bankruptcy plusan or

additional week. should whether the employee workedan fornot matter
the debtor in reorganisation the bankruptcy during this briefestateor tran-
sitional period.

The rights of priority for the claims dealt with above seldom havewage
significance for the employee. In all used formost assetscases, are up
creditors with superior rights of priority and, therefore, the guaranteewage

of central significance. However, the employee have level ofmay a
which results in the ceiling of the beingwages surpassed.guaranteewage

In such he exercise his right of priority, where funds exist in thecases, can
however subject limitestate, of times theto basetena new statutory

approximately SEK 360,000. Otherwise,amount the right of priority
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paidhaswhenStatethedividendtheincreasingof tothe purposeserves
otherAmongofrightitsexercisingand recourse.guaranteesout wage

that thenecessitatedrestrictions havefinancialCommittee’sthethings,
thismaintained respect.priority beofright

reorganisationinthe debtorbehalf ofperformedworktheIn onevent
oftheafter commencementweekthanlaterbankruptcyinthe oneestateor
ofrighteitherenjoywillclaimtheproceedings, not ainsolvencythe wage

thebyfullpaid inclaimInstead, thepriority guarantee. wagewageaor
doesandcompositionaffected bythatwhich notbusiness, ameans

beanalysisAnbankruptcy. mustinfor thedebtconstitute estatenot a
theforliabilityCorresponding estateefforts.employee’sof eachmade

theused bywhich estate,premisesfor re-regardingproposed rent are
the not.become agreementhasthe party to orwhetherofgardless estate a
ofotherapplied contracts.beprobably typesprinciple toThis can

withconjunctioninregulationspriorityofright re-theCurrently,
ob-beneedProtection Act notEmploymenttheemployment topursuant

followingperiodtheduringemployeescertainserved when estate usesan
theoffor theresponsibilityproposed assetstheSincedismissal.notice of
andariseotherwisewouldwhichenrichmentunjustthecounteractsestate

ablebeingfrombankruptcyin con-its only estatepreventto anpurpose
bycompetitorsof itsthoseother thanconditionsunderoperationstinue

fordismissal,ofnoticethefollowing em-theutilising guarantee,wage
employmententered intothushasthewhom notwithployees estate

leadshouldestateswith the notresponsibility assetsthisagreements, new
regulationsofapplicability thetheregarding govem-opinionto any new

re-employment.priorityofthe righting to
pri-ofrightfromdismissalofnoticefollowingClaims for aare,wages

sinceclaimsabove-statedtheimportantperspective,ority wagenot asas
inbenefitsunemploymentenjoysgenerallyemployeethethis period,for

periodqualificationfive daysubjecthis salary,ofof 80% to aamountan
Therefore,month.16,000approximately SEKceiling ofand pera

dismissalofnoticefollowingforpriorityofrighttheproposed that wages
reorgani-businessduringplacetermination takeswhetherabolished,be a
theeliminatingdiscussedCommittee alsoThe wagebankruptcy.sation or

solu-suchdismissal. However,ofnoticefollowing aforguarantee wages
improveof referencethewithaccord to wageinwould betion termsnot

there-is,bankruptcies.withconjunctioninpossible,whereprotection,
correspondingdismissalof tonoticefollowingproposed thatfore, wages

enjoyshouldProtection ActEmploymentthe wageinreferredthose to
permitted, however,bewould tothe State pursue awhereuponguarantees,

therebywouldandpriorityofrighttheenjoyingwithoutofright recourse
ofnoticefollowingthewithcomposition respect tosubjectbe wagesto a
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dismissal. The Committee estimates that this solution be realisedcan
within the restrictions of State finances.

The right of priority for holiday remains unchanged.wages
Severance compensation should enjoy rights of priority and wage guar-

the such rights would have existed had the employee in-antees to extent
stead received ordinary following notice of dismissal. uncertainwages
whether this rule satisfies the requirements which forth in the In-setare
ternational Labour Organisation’s 1992 convention, 173 regardingno.
protection for employees claims in conjunction with the insolvency of the
employer. Sweden should therefore, ratify the Convention either.not, now

The ceiling for the increased from SEK 100,000guarantee towage
four times the base currently approximately SEKstatutory amount
145, 000. The maximum period for the extendedguarantee towage
eight months.

Business Mortgage

Despite the fact that in the of reference, the Government only envis-terms
aged marginal changes in the rules concerning business thismortgage, was
discussed freely by the Committee.

As mentioned above, business floating charge andmortgages a pro-
vides security in the debtor’s subject certain exceptions. Liquidassets to
funds, which be pledged through registration,assets and financial in-can

included. The securitystruments created throughnot registrationare
which carries one-time fee of 1% of the registration followed bya amount,
the surrender of business certificate the lender.mortgage toa

The justification for the existence of business that themortgage secu-
rity assumed increase, and render credit cheaper.to diffi-toaccess
cult determine what the businessto to actually has thisextent mortgage
effect.

Statistics have been compiled in order illustrate the whichto extent to
business taken from thesemortgages statistics thatout. apparentare
business unusual for the smallest companiesmortgage and newly-are
started companies forand service companies, while they quiteare preva-
lent with smaller and rnid-sized companies with emphasis manufac-an on
turing and trade, and thereafter of less significance large companies.toare

has been possible determine what the businessnot to to extent mortgage
certificates actually pledged security. There appreciable dif-are as no
ference related the different sizes of municipalities.to

Pursuant Chapter section 13 of the Banking Operationsto SFSAct
1987:617, banks lend only where the borrower believedmay money to

the ability the loan. In addition, sufficient securitytopossess repay must
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bankinterviewedCommitteeTheexists.specialprovided unlessbe cause
Finland.andDenmark,Sweden,representatives in

businessthestated thatrepresentatives mortgage,Swedish bankThe
borrowing value,limitedhasunderlyingthat thedespite the fact property a

companies.borrowing bywithconjunctioninof significance some
secured businessbyclaimsthatthisbe noted in mortgage re-contextcan

bankruptcies. hasin45%approximatelyofdividendceive averagean
result inwouldof businessabolitionthat theclaimedbeen mortgages cer-

bewouldof securityand otheravailablebeingtain loans longer typesno
demanded extent.greaterto a

possi-haveSuppliersfloating charges.Denmark, there greaterIn are no
from thetradeof stock inexclusionobtainSwedenbilities inthan to an

priorbe resoldwhichbankruptcy,in paymentof the toestateassets may
FinanceDanishThecredit consignment.through what known as a

hasAssociationBankingSwedishcorresponds theCouncil which re-to
well.Denmarkinfloating chargeslegislation creatingcently requested as

emphasised that theits petition the Government, toIn purposeto was
besecurity, whileinexpensiveandsimpleobtain cannot ex-toaccess
will bethat interestcredit will increaseofpected that the volume ratesor

debtorsthat theinterviews, alsolowered. From apparent werewasour
theirwhich would decreaseother securityprovidingopposedsomewhat

stock in tradeof chargecreationwith theirability deal assets orto overa
factoring.bad reputationdebtorwhich might give the a

businessoffloating charge bybusinessIn Finland, grant awaycan aa
selectedof its This50% percentageproperty.mortgage con-wasover

forof prioritysuperior rightsabolition of certainwithjunction the wage
stated inof the banks, theythe focusDependingand claims.tax ouron

securitysupplementalgoodbusinessinterview that the mortgage or,was
differ-makethereof wouldtotal abolitionrespectively, that the not any

ofallimpossibilityregarding therelayedNo complaints to usewereence.
basis for floating charge.thedebtors property aa as

businessSwedishequivalent theIn Norway, there mortgagetoan
personalnamelyregistered charges,through differentthree property,over

committee1993,factoring charges. Inbook debtsstock in trade, and a
andstock in traderegistered chargethat the1993: 16proposed NOU over
lowdeemed beborrowing valueabolished; thebook debts be to toowas

banks combingthebelieved that25-50%. Instead, enter-werewas
deci-for themajor significancedid haveprises for security which not any

amend-probably leadproposal willThesion extend credit. not toto any
Bill 26 1998-99.GovernmentOtthe legislation comparement to no.

corresponding instru-that therefurther notedThe Committee has no
suchbanks incountries and that thecharge inthe floatingment to many

with bankruptcy,in conjunctionaddition, that,countries in acceptmust, a
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theaccordingsuppliersprimarilyreceivablesstock in trade and totogo
in Sweden.thanwhichretention of titlerules goveming generousare more

banksright thethanoften have bettersuppliersThus, in Germany toa
inwhichreceivableoutstandingtrade andstock in accounts con-arose
of titleexpanded retentionthroughthe goodsjunction with sales of
prioritywithoutcreditorsrights thanbanks have betterclauses, while the

priority in thesecondaryobtain security withbanksdue the fact that theto
receivable, withoutin trade andfuture stockanddebtors’ accountscurrent

andwith hisof ability dealdeprived thebeingthe debtor property,to
the banksthis results inpublic. reality,being made Inwithout securitythe

rights in Swedenof of whatin fraction the valuesuperioracquiring the a
businessfor theconstitutes the basis mortgage.

Theodorefromobtained 1egal—econornic studieshasThe Committee
StockholmClas theSchool, USA, BergströmEisenberg Cornell Law

Economics,ofStefan Sundgren the SchoolEconomics andSchool of
TheUSA.Karin Thorbum Dartmouth College,andVasa, Finland

alia,literature,studied other legal-economicCommittee also interhas
legislationinsolvencyregarding consideration of amendments the U.S.to

Re-article 6 of 82, Cornell LawUniform Commercial Code, see no.
view 1997.

Committeeevaluation of the business theIn the Cornmittee’s mortgage,
certain significancebusiness doeshas assumed that the mortgage possess

berisks deemed be theyin lending. When the cannotgreat,to tooare
ofnormal levelwhere the business only hascompensated with interest a

profit-lending businesses in Sweden theprofitability. However, mostto
depositsSwedish banks, and somewhere theable investment for must re-

sinceforms of security simple,ceive interest. transition otherA to not
purchasesfixed financed through instalmentalready paymentassets are
receivableandand leasing, and since charge stock trade accountsa over

give its ability deal with therequires that the business assetstoup
foreign condi-Considering the prevailingcompare the Danish views.

underlyingtions, assumed that limitation thethe Committee propertyona
availability ofmaterially diminish thein wouldbusiness notmortgagea

limitationassumed thatcredit enterprises. addition, has beenInto a
businesses with the bestwould increasingly being directedlead loans toto

offer the bestprofitability rather than those whichtoprospects, secu-can
rity.

question whether reasonable thatThe Committee has also asked the
which, alternative investmentthe lenders, i.e. those throughstrongest pos-

possi-negotiating position, be given thesibilities, the best toarepossess
of debtors whether thebility almost all thealways mortgage assets,to se-

creditor the State andcurity for the loan Thenot. taxorwas necessary
has,negotiate regarding credit, albeit the Statecreditors totort not acan
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liability. Employeespersonalcertain assumed must, topaymentextent, a
otherwise theyofferedthe work which cannotaccept re-great extent,

theirrationperiodicallybenefits and theyceive unemployment cannot
ofprovisiontheaddition,later Inlabour in order workto even more on.

marketabil-with limitedfrom suppliers of goodsplacecredit which takes
therid ofsupplier bevoluntary, theapparentlyity often only to

riskthis transfer of the creditordergoods in time. In topreventto persons
inferiorcredit inprovide theirinvoluntarilywho event, occupy anor, any

and employ-consider providing the Statecouldnegotiating position, one
introducingandfloating chargespriority superiorwith rights of toees

regulations retention of title. Thus, theregarding currentmore generous
thebelieves thatthe CommitteeHowever,situation givennot one.a

madebeingregulations should be streamlined rather thanpriorityright of
whichof title provisionsintroduction of retentioncomplicated. Themore

ofrightgoods which the purchaser haswithvalid in respect to aare rem
whereseller would result in situationdisposition theprior payment toto a

ablefloating charge the seller would beneither with thethe toparty nor
securitystock in trade available forfact therely the that recourse ason

in the of bankruptcy.event an
largelyinsolvent, business hasWhen becomes the mortgagea company

negative effects.
takingThe existence of security result the secured party not ac-may E

often intion before security threatened, and by then thethe company
such bad successful reorganisation impossible. Evenshape that cer-a

thattain reorganisation actions have positive value the chancecurrenta
tendthey will become profitable exceeds the risk of loss, security holders

since, of only ob-such proposals in the theyto eventoppose success, can
tain limited portion of the profits difference between thethe currenta

hevalue of the security and the claim while, in the of results,event poor
lose entire of security. the security onlythe value thecan even more

compli-applies of the picturecertain becomesto types assets, moreeven
cated. The situation would be all creditors in the boatbest were same
when reorganisation discussed.a

liabilitySeries bankruptcies, which based the of limitedare on owner a
having rolledbeing purchase the companys afterable assetstocompany

utilised,the loan his need bethatto guarantee notover company soa new
which provided the in bank-that the the loanparty topresuppose company

correspondingreceives entire purchase price the loantheruptcy to aas
dividend in of business This phe-the bankruptcy by mortgage.means a

wouldvarious troubled legislature,which in has thecontextsnomenon,
significantlybusiness abolishedexist theto mortgagecease were or

restricted.
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of theThe resulted in membersabove-stated considerations have some
othersbusiness entirely, whileCommittee wishing abolish the mortgageto

regarding limitation the businesshave expressed doubt mortgage,a on
companies,medium-sizedciting provision of credit smaller andthe to

reorganisationsubject ofof which become insolvent themost never nor
considerationintoproceedings. the Committee has also takenHowever,

offact restriction the underlying businessthe that property mort-a on a
of claims be abol-the right priority of alsotax togage necessary

of followingished, well the right priority of claims foras as wage wages
timenotice of dismissal, the the protection for employeesat same as wage

prescribedimproved and the savings carried in the State budget.outare
Certain conditioned theirhave continued of theacceptance currentpersons

ofrules regarding retention title provisions, which disadvantageous toare
suppliers, limitation of business conclusion, thethe Inmortgage.on a
Committee Fin-has united proposal that the business mortgage,on a as

propertyz.land, ofonly encumber 50% the debtor’smay

2 One ofmember Leif Stenberg, Green Party believes together with Ministrythe
Trade and Industry’s Mats Fagerlund that the should be be-expert percentage

50 and 100%. The four Social theirDemocrat members expressedtween concern
that lending small businesses in sparsely-populated will decrease throughto areas
the reduction of the underlying the business however theyproperty mortgage, ac-

the Of theproposal. Stefan Lindskog and Elisabet Fura—cept experts, attorneys
Sandström that the right of priority for claims should be entirely abol-state wage
ished, since primarily finances the the of which should beguarantee, costswage
apportioned according other principles, via the State budget insurance. Pro-to or
fessor of Economics Clas Bergström questions the limitationcompulsory on prop-

underlying businessthe which believes redirectinghe will leaderty mortgage to a
of the flowcredit the disadvantage of companies, and he that eachto new proposes
business should itself be allowed determine its order of rights of priority:to
thereby, the business would be able its security the effectiveto mostuse manner.

ÖstlundLars-Olof Eklöf, Gösta Fischer, Margit Christer from vari-Knutsson and
business community organisations their concerning limita-theregretous express

tions of the of reference especially the savings requirement. believeTheyterms
that smaller and mid-sized companies will have difficulty obtaining tomore access
credit but believe that the proposals well considered within framework oftheare
the of reference. Erik Danhard the Swedish Trade Union Confederationterms
and Ingemar ConfederationHamskär the of Professional Employees do be-not
lieve that claimslarge unpaid be obstacle reorganisation andtowage can an op-

the emphasis the competition—distorting effects of the guarantee.pose on wage
They do wish the be used in business reorganisationsnot guarantee to out-wage
side bankruptcy and thatdo from the during thenot accept guaranteewages wage
business reorganisation be deducted the reorganisation intoconvertedmay an
bankruptcy. They wish retain the link between the right of priority andto wage

believeThey that the proposals do provide sufficient levels ofguarantee. not wage
protection, either with regard times, ceilings, saved holidays, addition,Into etc.
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proposalscertainCommitteetheof above,the presentsAs consequencea
actualthethatbusinessremainingthestrengthendesigned mortgage soto

ideaThevalue.borrowingof thehalvingresult inchange does not a
reli-will bethe businessof 50%,frameworkwithin the mortgagethat, as

possible.securityofable form asa
busi-thereconstituteproposalimportantthethis toIn mostcontext,

of theofall thepriority inofgeneral right propertyintomortgage aness
of thereceivablethewhethertherebywill accountsbusiness. matternot
bank-priorimmediatelyliquid fundsintoconverted tobusiness aare

bankruptcies theyin alldividendof therecalculationUpon asruptcy. a
2-3%would marginal improvementresult inonlythistoday, aappear

conjunctionvaluable insignificantlyshould bereliabilitywhile the more
of prior-rightabolition of theaddition, thecredit. Inofextensionwith the

businessremainingthestrengthendesigned mort-for claimsity torent
gage.

dividendcreditorbusinessToday expect,mortgage average, aoncana
22,5%receivereform heof proposedresultof 45%. As expect tomaya

thebusinessbasis of theextendedtherelatedplus increases mortgage,to
dividendsimprovedand theclaims,forof priority toabolishment rent

needshe30%. Furthermore,approximatelyaltogetherunsecured creditors,
hisreceivallestradestock insignificantrisk thataboutto ornot aworry

convertedtheythe security becausefall outsidespecific will towerecase
proceedings.immediately prior insolvencyliquid funds to
regarding businessregulationsthat theproposed mortgagenew

whichduringof 1.5periodfollowing transitioninto forceenter yearsa
terminating thepossibility ofthewill haveof businessholders mortgage

theaccordingbankruptcycarryingcredit whereand, toout annecessary,
rules.current

certainfor whenbankruptcyof the inliabilitythey believe that the estate wages
result indismissal shouldnotice ofperiod followingduring theemployees usedare

beingProtection ActEmploymentregulations in thepriorityre-employmentthe
andprior the bankruptcyearnedthatapplicable. twoThey towagespropose

theshould be subjectof dismissalnoticemonths’ following to gua-wagewages
noti-followingduring periodtheworks for theemployeethe estaterantee, even
busi-priorityclaims should haveaddition, theseof dismissal and, in overwagece

of50% thethe businessrestrictiontheHowever, mortgage tomortgage. onness
accepted.basiscurrent
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Subordinated claims

Among the Comrnittee’s other proposals, be fines,noted thatmay con-
ditional fines, claimsand of forfeiture, other legalaas consequence or
effects due crimes shall again be subordinated by law.to once

Ongoing agreements, etc.

The Committee has been charged with considering implementationthe of
regulations according which debtor in business reorganisation willto a a
be able prematurely terminate long-term Theto agreements.onerous, pur-

naturally, facilitate business reorganisation.topose a
This task raises question ofthe whether reasonable that creditors who
have intoentered advantageous, long-term contributeagreements to toare

reorganisation than other creditors who have enteredto greater extenta a
into advantageous but who file claim for their entireagreements, can a
loss breach.upon

The Committee believes that, in this also appropriatecontext, to
consider the right which debtor Chapter sectionpursuant toa possesses
20 of the Business Reorganisation demandAct future performanceto
without having for performance received prior theto topay commence-

of the reorganisation proceedings. this rule retained, thement ques-
tion arises whether the rule should also be applicable in conjunc-to notas
tion with bankruptcies.

A closely related question whether creditor should be permitted toa
off claim due him which based performance which madeset toa on was

prior the of the insolvency proceedings and which is,to commencement
therefore, without right of priority against claim for whichpaymenta a
based performance which the debtor in reorganisation the inon estateor
bankruptcy made during the insolvency proceedings such right of offseta

currently deemed exist regardless of whether the claims ofto outarose
the contractual relationship; NJA 1916, 154 and 1996, 368.same

The Committee will deal with these issues in final whichreporta
anticipated will be published in December 1999.
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i konkurslagen 1987:672om

Härigenom föreskrivs frågai konkurslagen 1987:672 2 kap. 10attom a
4 kap. 1 § 12 kap. 11 och 21 §§ skall ha följandesamt lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.
10a§

Om företagsrekonstruktion pågår enligt lagen 1996:764 företagsre-om
konstruktion, skall borgenärs ansökan konkurs, ifall gäldenären be-en om

det, förklarasgär vilande i avvaktan företagsrekonstruktionenatt upp-
hör.

Finns det särskilda skäl befara Finns det särskildaatt skäl att anta
gäldenären vidtar eller under-att borgenärens allvarligtatt rätt

låter vidta åtgärdviss ochatt får dockäventyras, beslutarättenen
därigenom borgenärenssätter rätti försätta gäldenären i konkurs.att
fara, får dock besluta för-rätten Innan sådant beslutatt meddelasett

gäldenärensätta i konkurs. Innan skall rekonstruktören beredas till-
sådant beslut meddelas skallett falle sig.att yttrare-

konstruktören beredas tillfälle skallRätten besluta försättaatt att
sig.yttra gäldenären konkursi gäldenä-om

fullgörinte förpliktelsersinaren
enligt 20 b § lönegarantilagen
1992:497.

4 kap.
1 §

Återvinning Återvinningtill konkursbo får på till konkursbo får
begäran boet ske i enlighet med begäran boet ske i enlighet medav av
vad i detta kapitel. vad i detta kapitel.som anges som anges
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ÅtervinningÅtervinning får inte skedockskefår dock inte avav
förmånsrätt förelleravgifi betalningellerskattbetalning avav

äktenskaps-underhållsbidrag enligt1971:1072lageni omavsessom
bidrags-föräldrabalken,skatteford- ellerförmånsberättigade om

betalningtillförfalletbeloppetfordringenringar varvaromm. m.,
inteunderhållsberättigadedenochtill betalning,förfallen

otillbörligt sätt.förmånsrätt harellerbetalning gynnats ettav
enligt äkten-underhållsbidragför

bi-föräldrabalken,ellerskaps- om
till be-förfalletdragsbeloppet var

underhållsberätti-talning och den
otill-gade inte har ettgynnats

börligt sätt.

12 kap.
ll§

ackordsfrågan fåromröstning iackordsfrågan får VidVid omröstning i
bevakadeförendastför bevakadeendast utövasrösträttrösträtt utövas

fåkanfå borgenärfordringar. Enkanfordringar. borgenärEn somsom
fordrantäckning för sinfordrantäckning för sin genomgenom

för-fordrankvittning ellerför- ärfordrankvittning eller är varsvars
dockförmånsrätt deltarmeddock enadförmånsrätt deltarenad med

omröstningen. En borgenär,inte iborgenär,omröstningen. Eninte i
efterförsttill betalningharfordringsavtalet harenligt rätträtt somsom

hellerdeltar inteövriga borgenärer,övriga bor-betalning först eftertill
såvida deintei omröstningen,i Öv-inte hellerdeltar omröst-genärer,

medger det.riga borgenäremasåvida övriga bor-inte deningen,
medger det.genärema

delvishelt ellerborgenärdelvis Omhelt ellerOm borgenär enen
för-från kvittningsrätt elleravstårför-avstår från kvittningsrätt eller

motsvarandemånsrätt, ideltar hanmotsvarandemånsrätt, ideltar han
mån. fordranborgenärsKanmån. fordranborgenärsKan en-enen-en

täckastill viss deldasttäckasdast till viss del genomgenom
värdetunderstigerkvittning ellervärdetunderstigerkvittning eller

borgenä-i vilkenden egendomborgenä-i vilkenden egendom avav
förmånsrätt ellersärskildfömiånsrätt harhanssärskildhar renren

företags-grundåterstående förmånsrätt påmedfordran, deltar han av
deltar hanfordran,inteckning hansfordringen.del av

återstående fordringen.delmed av
fått kanelleråtervinningstalan haranledningmedsvarandeEn av ensom

ifordringenmedfår bevakning deltafå fordran gäldenären, utanmoten
omröstningen.
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fåskallförmånsrättinte harborgenärerackordsförslagetInnebär att som
fordringarför defår intebelopp, utövasintill visst rösträttbetalningfull

betalning.får fulldärigenomsom
säker-tillfönnånsrätt likställs borgenärharborgenärerMed somensom

förbehåll återtaganderätt.gjortharför sin fordranhet om

21§

okända,kända ochför alla borgenärer,bindandeackordfastställtEtt somär
ackordsförslaget.bevakningefter röstahar haft rätt att om

till be-harford- borgenär, rättenligt Enborgenär,En somsom
borgenä-övrigaförst eftertalningbetalningtillringsavtalet har rätt

betalningtillsinförlorarförlo- rättborgenärer,övrigaförst efter avrer,
alla borgenärerintegälde- gäldenären,betalningtillsin rätt omavrar

§ hadeenligt 11 röstarättborgenärer attinte allanären, somsomom
tillgodosesackordsförslagethadeenligt § rösta11 rätt att omom

ackordet.fulltfullttillgodosesackordsförslaget utut genom
ackordet.genom

fönnånsrätt i vissharvissförmånsrätt i DenDen har somsom
påförmånsrättellerackordet i egendombundenegendom är av

företagsinteckninggrund ärkanfråga intebelopp tas ut avsomom
fråga be-ackordet ibundenegendomen. omavur

inte kanlopp tas ut egen-ursom
förmånsrät-omfattasdom avsom

ten.
hankvittningtillackordet, denhinder rättborgenär har,En somutan av

16 §§.och15ha enligt 5 kap.kan

juli 2000.i kraft den lträderDenna lag
frågaÄldre ifortfarandegälleråtervinning ackordochföreskrifter om

ikraftträdandet.föremeddelatskonkursbeslutet hari vilkenkonkurs,om en
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2 Förslag till

Lag ändring förmånsrättslageni 1970:979om

Härigenom föreskrivs frågai fönnänsrättslagen 1970:979om
dels 5 och 11 §§ skall upphöraatt gälla,att
dels 12, 13 och 15 §§ skall ha följandeatt lydelse,
dels 11 § skall ha följande lydelse,att nya
dels det i lagen skall införas tvåatt paragrafer, 12 och 19 §§, föl-nya a av
jande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9§

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafemas följd och efter
den i 4-7 §§ angivna numreringen.

Förrnånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt 4
§ på2 grund retentionsrätt än i 3 kap.av annan 39 § sjölagensom avses
1994: 1009.

F örmånsrätt enligt § har4 3 dock
företräde framför förmånsrätt på
grund företagsinteckning, vilkenav
har sökts dag beslutetsamma som

meddeladesutmätning ellerom se-
och framför förmånsrätt pånare,

grund inteckning, vilkenav annan
har sökts inskrivningsdagsamma

ärende angående anteck-ettsom
ning harutmätningen tagitsom

ellerupp senare.
Utmätning företräde framför utmätningger egendom,senare av samma

inte följer 4 kap. 30 §annat andraom stycket eller 7 kap. 13 §av utsök-
ningsbalken. Utmätning för flera fordringar gång lika interätten ger om
något följer 7 kap. 14 ellerannat 16 utsökningsbalken. Om detav inbör-
des företrädet i övrigt mellan fordringar med slag förmånsrättsamma av
finns för vissa fall särskilda bestämmelser.

§11

Allmän förmånsrätt följer därefter
med företagsinteckning hälfteni av
den egendom återstår sedansom
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förmånsrättmed bättreborgenärer
betalt.fulltfått

12§

därefterföljerförmånsrättAllmändärefterföljerförmånsrättAllmän
lönfordranarbetstagaresmedlönfordranmed arbetstagares

grundersättningeller avgrundersättning annaneller avannan
Förmånsrättenanställningen. om-Förmånsrättenanställningen. om-

på ti-belöperfordringarfattartillförfallithar somfordringarfattar som
underkonkursbeslutetsex föreden samtmåna-sistadebetalning under

Fordringamadagar.ytterligare sjuanställ-arbetstagarensderna av
löneneller,får inte ha intjänatsel-konkursgäldenären omningstid hos

bestämmasskalleller ersättningenhafår inteFordringamadärefter.ler
beräkningsgrund,särskildeftertidigarebetalning äntill treförfallit

tidi-betalningtillförfallithakonkursansökningen intemånader innan
kon-innanmånaderkonkur- än treHartingsrätten.in tillkom gare

tings-tillinkomkursansökningenenligtförfarandeföregåtts ettavsen
tredje mening-idsfristen iTföretagsrekon- rätten.1996:764lagen om

arbetsgivarenförlängaskankonkursansök-harstruktion och omen
hållit sigelleravvikit på sättfrån annatår detinomgjorts attningen ett

föregåttskonkursenundan. Harupphörde, avföretagsrekonstruktionen
lagenenligtförfarandetredjetillämpning ettvidskall me-av

företagsrekonstruk-1996:764förförmånligaredetningen, är omom
konkursansökningenharochtionkon-arbetstagaren, omsomanses

före-frånår detinom attdå gjorts ettgjortshadekursansökningen an-
upphörde,tagsrekonstruktionenföretagsrekonstruk-sökningen om
tredjetillämpningvidskallskall detfall me-sådantskedde. I avtionen

förförmånligaredetningen, äransök-mellanfrån tidenbortses om
kon-arbetstagaren, omsomansesningarna.

dågjortshadekursansökningen an-
företagsrekonstruk-sökningen om

skall detsådant fallIskedde.tionen
ansök-mellanfrån tidenbortses

ningarna.
dagarunderlön sjuFordran påuppsägningslönpåFordran om-

omfattaskonkursbeslutetefterförförrnånsrätt längst avfattas upp-av
arbetstaga-förmånsrättenligt 11beräknats oavsettsägningstid omsom

kon-arbetat åttiddennaunderanställnings-1982:80§ lagen renom
föravräkningmeddockkursboet,för tidUppsägningslönskydd. un-

arbete åtförvärvatslönutförarbetstagaren intevilkender genomsom
ellerkonkursgäldenärenarbete åt annan.

driverhelleroch inte egenannan
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rörelse, omfattas förmånsrättav
endast arbetstagaren kan visaom

han har anmältatt hos oflentligsig
arbetsförmedling arbetssökan-som
de. För uppsägningstid omfattar
förmånsrätten endast lön eller er-
sättning inkomstöverstiger vil-som
ken arbetstagaren under den tid lö-

eller ersättningen harnen avser
haft rörelse eller har för-av egen

eller bordevärvat ha kunnat för-
värva i anställning. Viden annan
bestämmande vilkeni utsträck-av

fordranning lönpå eller ersättning
under uppsägningstid omfattas av

förmånsrätt, skall med samtidig in-
komst i anställning jämstäl-annan
las utbildningsbidrag utgårsom av
statsmedel vid arbetsmarknadsut-
bildning, deni bidragetmån avser

tid lönen ellersamma ersätt-som
ningen och arbetstagaren har blivit
berättigad till bidrag efter uppsäg-
ningen.

Om lönefordran har förfal-en Om lönefordran,som har intjä-en som
lit tidigare månaderän före kon-tre tidigare månadernats än företre
kursansökningen har varit föremål konkursansökningen, har varit fö-
för tvist, omfattas den förmåns- remål för tvist,av omfattas den av
rätt talan har väckts eller för- förmånsrättom talan har väckts el-om
handling föreskrivs i kollekti- ler förhandlingsom föreskrivs isom
vavtal eller lagen 1976:580 kollektivavtal eller lagen 1976:580om
medbestämmande i arbetslivet har medbestämmande i arbetslivetom
begärts inom fyra månader från för- har begärts inom fyra månader från
fallodagen och konkursansökningen förfallodagen och konkursansök-
har följt inom månader från det ningen har följtsex inom månadertvå

tvisten slutligtatt har avgjorts. från det tvisten slutligt haratt av-
gjorts.

Semesterlön och semesterersättning intjänadär före konkursansök-som
ningen omfattas förmånsrätt för vad står inneav för det löpande ochsom
det närmast föregående intjänandeåret.

Förrnånsrätt följer fordranmed på pension vilken tillkommer arbetstagare
eller dennes efterlevande för högst månader före konkursansökningensex
och därpå följande månader. Förrnånsrätten gällersex i frågaäven om pen-
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övertagitgäldenärenarbetsgivare,föregåendehosintjänatssion, omsom
lagen26ochi 23betingelserunder depensionenför angessomansvaret

pensionsutfástelsetryggande1967:531 m.m.avom
konkursgäldenären nä-ärOm

arbetstagareskallringsidkare, en
medtillsammansellersjälvsom

anförvanter ännära sexsenare
konkursansökningenmånader före

före-andelväsentlighar ägt aven
betydandehaftoch etttaget som

verksamhetdessinflytande över
dennaenligtförmånsrätthainte

lön ellerparagraf för pension.

12a§

ellerför lönFörmånsrätt annan
anställ-grundpåersättning av

arbetstaga-gäller för varjeningen
beloppmed högst mot-ett somre

förtidenviddetgångertiosvarar
basbe-gällandekonkursbeslutet

§ lagenkap. 6enligtloppet 1
försäkring.allmän1962:381 om

konkursgäldenären nä-Om är
arbetstagareringsidkare, skall en

medtillsammansellersjälvsom
anförvanter ännära sexsenare

konkursansökningenföremånader
fö-andelväsentlighar ägt aven

betydandehaftoch ettretaget som
verksamhetdessinflytande över

ellerför lönförmånsrätthainte
pension.

13§

tillpensionframtidafordrandärefter medförrnånsrätt följerAllmän ar-
efterlevande.dennestidigare, ellerår 1907 ellerföddbetstagare, ärsom

årligickepension störreutfastdelfår intjänadDärvid dock antagas avseav
allmän1962:381enligt lagenbasbeloppetpension än ommotsvararsom

förekom-skall ifordringsbeloppetberäknadesålundaFrån detförsäkring.
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fallmande avdragas upplupen del pension enligt allmän pensionsplanav
eller enligt privat pensionsförsäkring.

Förmånsrätt enligt första stycket gäller fordran framtida pensionäven
intjänats föregåendehos arbetsgivare, gäldenären övertagitsom om ansva-

för pensionsfordringen enligt vad i 12 § femte stycket.ret som anges
Om gäldenären näringsid-är

kare, §12 stycketäger sjätte mot-
svarande tillämpning.

15§

Särskild förmånsrätt företrädehar Särskild förmånsrätt har företräde
framför allmän förmånsrätt. En framför allmän förmånsrätt. En
fordran förmånsrättmed allmän fordran med allmän förmånsrätt
enligt 10 eller 10 § dock, enligt 10 eller 10 § dock,tas tasa om a om
det behövs, före fordringar med det behövs, före fordringarut medut
särskild förmånsrätt enligt eller5 8 förmånsrättsärskild enligt § i8 an-
§ i lös egendom lösän egendomtomträtt. Vadänannan tomträtt.nan
Vad på detta skall,sätt dettatas ut skall,sättsom tas närutsom

det finns särskilda fönnånsrät-när det finns särskilda förrnånsrätter i
i olika egendomsgrupper, för- olikater egendomsgrupper, fördelas

delas på förhållandei till på i förhållande till dengrupperna grupperna
den Köpeskilling erhållitshar köpeskilling har erhållits försom som
för varje varjegrupp. grupp.

19§

Böter, och fordranviten grundpå
jörverkande eller särskildav annan

rättsverkan brott får vid konkursav
utdelning efter andra fordringar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000, då lagen 1971:1072 för-om
månsberättigade skattefordringar skall upphöra gälla.attm.m.

frågaI förmånsrätt för fordringar i konkurs har beslutatsom en som
grund ansökan gjorts före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmel-av en som

fortfarande.ser
Om näringsidkares egendom vid denna lags ikraftträdande omfattasen av
företagshypotek, gäller för tidenett till den januaril 2002 eller den tidigare

tidpunkt, då egendomen inte längre omfattas företagshypoteket, äldreav
bestämmelser frågai förmånsrätt följer med företagshypotek.om som
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hajuli 2000,tillämpades dende li denna lag,4. Skulle ändringarna om
hadeinte längreövriga säkerheterföretagshypotek jämtemedfört ettatt

månadinte inomställer gäldenärensäkerhet ochutgjort betryggande en
åt-kanskäligensäkerhet borgenärenkompletterandeefter anmodan som
förfordrandenjanuari 2002får före den 1nöjas denne sägamed, upp

månaderupplåtits betalning inomtillföretagshypoteketvilken utansex
inteuppsägningavtalats elleruppsägningstid kan hahinder längreattav

betalning2002 väckt talanden januarifår före 1borgenärenske. Har om
gäl-företagsinteckning,förinskrivningsmyndighetentilloch anmält detta

företagshy-förmånsrättfråga följer medbestämmelser iler äldre somom
inkom-ansökanbeslutats grundharpotek i konkurs av en somsomen

skilt sigfrånmånader förflutit domstolendetinnanmit till atträtten tre
vunnit laga kraft.från målet beslut hardom eller somgenom

hänvi-regeringenbeslutatsförfattning hari eller iOm det lag avsomen
tillämpasi denna lagföreskritföreskrift hartill ersatts genom ensas en som

föreskriften.i stället den nya
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3 Förslag till

Lag företagsinteckningom

Härigenom föreskrivs följande

1 kap. Allmänna bestämmer

§l Företagsinteckning beviljas med visst belopp i svenska ikronor sö-
kandens hela förmögenhet. Bevis inteckningen kallas företagsinteck-om
ningsbrev.

2 § Om den egendom i vilken företagsinteckningägaren beviljatsav
överlämnat företagsinteckningsbrev till säkerhet för fordran,ett en som
uppkommit bedrev eller skulle börja bedriva näringsverksamhet,när ägaren
åtnjuter borgenären intill inteckningsbrevets belopp förmånsrätt enligt för-
månsrättslagen 1970:979 till betalning för fordringen.

månI den inteckningsbrevets belopp inte räcker till betalning har bor-
få betaltgenären tillägg. Tillägget fårrätt inte överstigaatt ettgenom

femton inteckningsbrevets belopp jämte på detta beloppprocent räntaav
från den dådag egendomen eller konkursansökan gjordes.utmättes Rän-

beräknas årför enligt räntefot det riksbankentan motsvararen som av
fastställda, vid varje tid gällande diskontot ökat med fyra procentenheter.

Har flera inteckningsbrev överlämnats säkerhet för fordran och harsom
inteckningarna företrädesrätt eller gäller de omedelbart eftersamma var-
andra, skall bestämmelserna i första stycket inteckningsbrevets be-om
lopp inteckningsbrevens sammanlagda belopp.avse

En borgenärs till betalning omfattar inte tillägget,rätt företags-om
inteckningsbrevet säkerhet för honom i andrautgör hand.

Förmånsrätt för företagsinteckningsbrev upphör fordringen preskri-om
berats eller inte har anmälts borgenären efter påkallelse okända bor-av
genärer.

3 § En företagsinteckning företräde förhållandei till företags-ger annan
inteckning i den tidsföljd i vilken inteckningama söks. Inteckningar som
söks inskrivningsdag lika rätt.samma ger

4 § Ett konkursbo har inte få företagsinteckning upplåtarätt elleratt att
förmånsrätt i företagsinteckningsbrev.

5 § Om borgenären har tillerkänts betalning i konkurs på grund före-av
tagsinteckning, företagsinteckningenär verkan till belopputan ett som

vad erhållitshar företagsinteckningsbrevetsmotsvarar belopp.som

á

i
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Inskrivningsförfarandet2kap.

och inskrivningsmyndighetInskrivningsregister

inskrivningsregistersärskiltdenna lag sker i1 § Inskrivning enligt ett
data-förs automatiskföretagsinteckningsregistret. Detta med hjälp av

behandling.

Ärenden företagsin-iföretagsinteckning eller införing2§ annanom
författ-på föreskrift elleri denna lagteckningsregistret grund annanav

inskrivningsärenden in-för landethandläggsning gemensamav en
myndighet skallskrivningsmyndighet. Regeringen bestämmer vilken som

inskrivningsmyndighet.vara
förestås skallInskrivningsmyndigheten inskrivningsdomare somav en

lagfaren.vara

inskrivningsärendenHandläggningen av

inskrivningsärenden gäller bestämmelserna3 § För behandlingen omav
någottvistemål rättegångsbalken måni i tillämpliga delar, i den inte an-

följer lag.dennanat av
skriftli-i inskrivningsärenden skallAnsökningar och anmälningar vara

ga.

på Inskrivnings-4§ Inskrivningsärendena inskrivningsdag.tas upp en
hålls måndag,dag till tolv varje tisdag, torsdag och fre-klockan onsdag,

dag inte helgdag. Lika med helgdag midsommarafton, jul-ärsom anses
afton nyårsafton. regeringenoch Regeringen eller den myndighet som
bestämmer inskrivningsdag ställas in, detkan besluta skallatt omen
finns särskilda skäl till det.

vissanmälan kommit in efter klockan tolvEn ansökan eller harsom en
dag gjord nästföljande inskrivningsdag.anses

5 förs inskrivningsärende-§ Hos inskrivningsmyndigheten dagbok över
sådana ärenden förs i akter.Handlingarna ina. samman

någon uppgift eller förklaringHar sökanden eller lämnatannan aven
gjorts ibetydelse för prövning eller har särskild utredningärendets en

föreläggandenärendet, antecknas i akten.skall detta I akten äventas upp
inte skall föras in i företagsinteckningsregistret.och andra beslut som

får6§ för utredningen, inskrivningsärendeOm det nödvändigtär ett
inskrivningsdag.skjutas tillupp en senare
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Om skjuts fårärende sökanden föreläggas framlägga denett attupp,
utredning behövs. fårAnsökningen förklaras förfallen, sökandensom om
inte följer föreläggandet. Föreläggandet innehållaskall upplysning omen
detta.

Ett inskrivningsärende får vidare skjutas till inskriv-upp en senare
ningsdag, ärendet med hänsyn till beskaffenhet eller omfattning inteom
lämpligen kan omedelbart. Ett ärende har skjutitsprövas som upp av
denna anledning skall till prövning på femte inskrivnings-tas senastupp
dagen efter den inskrivningsdag då ansökningen gjordes.

7 § Beslut skall föras i företagsinteckningsregistret beslutet inne-om
bär inskrivningsärendeansökan i avslåsbifalls, eller förklaras för-att en
fallen eller ärende skjuts Skälen för beslutet skall iantecknasatt ett upp.
akten eller i dagboken, beslutet innebär ansökningen inte bifalls.attom

Beslut skall föras in i registret meddelas införandet ochsom genom
skall innehållha det framgår registret.anses som av

8 § Om beslut i inskrivningsärende gåtthar nå-sökanden ellerett emot
har hörts i ärendet, skall denne underrättas be-gon annan som genast om

slutet. I underrättelsen skall de förskäl beslutet har antecknatsanges som
i akten eller i dagboken och vad den vill överklaga beslutet har attsom
iaktta.

9 § Om inskrivningsärende enligt beslut högre skallett rätt tasav upp
till handläggning inskrivningsmyndigheten, skall det skeny utanav
dröjsmål efter det beslutet har kommit myndigheten till handa.att

Inteckningsansökan

10 § En ansökan företagsinteckning skall innehålla uppgift detom om
belopp i svenskt vilket inteckningen skall lyda. Sökanden skallmynt
lämna Ärstyrkt uppgift och eller organisationsnummer.om nanm person-
sökanden dödsbo skall den avlidnesett personnummer anges.

11 § En ansökan företagsinteckning skall avslås,om om
bestämmelsemai 3 § andra stycket och 10 § inte har iakttagits,
sökanden i konkurs eller försättsär i konkurs den inskrivningsdag då

inteckningen söks eller
företagsinteckning begränsats till näringsverksamhet vissen som av

eller visst giltighetsområde gäller i sökandensart egendom.

12 § Om det inte någotfinns hinder skall företagsinteckning beviljas och
företagsinteckningsbrev utfärdas grund inteckningen.av
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utfärdande företagsinteckningsbrev i ställetBestämmelser nyttavom
för dödandeinteckningsbrev har dödats finns i lagen 1927:85 omsom

förkommen handling.av

13 företagsinteckning skulle medföra lika företrädesrätt§ En som ensom
förklaras efter denföretagsinteckning skall vid inskrivningen gällaannan

efterinteckningen, sökanden begär det. En inteckningandra sättssomom
också inteckning likainteckning gäller efter med rätt somen annan en

detta i be-eller bättre den andra inteckningen, interätt än även angesom
slutet.

Inteckningsåtgärder

får14 § Ett företagsinteckningsbrev ansökan den egendomav vars
intecknats och efter medgivande inteckningsbrevets innehavare bytasav

två frågaeller flera inteckningsbrev in-utbyte. I deut mot nya nyaom
teckningsbrevens inbördes företrädesrätt gäller 13

15 § Företagsinteckningar in-besvärar verksamhet och harsom samma
bördes lika eller gäller omedelbart efter fårvarandra ansökanrätt av

den intecknade egendomen och efter företags-medgivandeägaren av av
inteckningsbrevens innehavare föras inteckningtillsamman en
sammanföring. förmånsrättDenna inteckning skall gälla med den som
tillkommer ingåendeden de i sammanföringen inteckningarna harav som
sämsta rätt.

En inteckning förstai stycket skall förklaras för läg-gälla ettsom avses
belopp sammanförda uppgårdet de inteckningarna sammanlagtänre som

till, begär inteckningsbrevenssökanden det och innehavare medgerom
det.

16 § fårEn företagsinteckning ansökan den inteck-egendomav vars
och efter medgivande företagsinteckningsbrevets innehavare sät-nats av

ned efter inteckning nedsättning. inteckningEn sättstas en annan som
ned efter ocksåinteckning gäller efter inteckning med likaen annan en

eller bättre den andra inteckningen, detta interätt rätt än ävensom om
i beslutet.anges

På17 § ansökan den egendom intecknats och efter medgivandeav vars
företagsinteckningsbrevets innehavare får företagsinteckning dödasav en

dödning.
Bestämmelser dödning inteckning företagsinteckningsbrevetnärom av

har förkommit finns i lagen 1927:85 dödande förkommen hand-om av
ling.
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18 § fall dåI medgivande krävs enligt §§ skall inteckningsbrevet14-17
in till inskrivningsmyndigheten.ges

På19 § ansökan den innehar företagsinteckningsbrev skall in-ettav som
nehavet i företagsinteckningsregistret.antecknas Föreläggande skall
meddelas visa hypoteksbrevet,sökanden det finns anledningatt upp om

någoninnehar detta.han inte Om redan antecknadäratt anta att annan
innehavare, inskrivningsmyndighetenskall sedan det innehavetsom nya

har antecknats föra den tidigare anteckningen och underrätta denav vars
innehav antecknat.var

En anteckning innehav skall avföras, den innehav harom om vars an-
tecknats anmäler innehavet har upphört.att

Anteckning och rättelse företagsinteckningsregistreti

20 § företagsinteckningsregistretI skall antecknas det har anmälts tillnär
inskrivningsmyndigheten betalning vid konkurs har utfallit fö-att ett
retagsinteckningsbrevs belopp.

Det kan i andra fall följa lag eller författning visstäven att ettav annan
förhållande skall antecknas i registret.

En anteckning i registret skall avföras, den uppenbarligen inte läng-om
kan betydelse.re vara av

21 § En införing i företagsinteckningsregistret skall införingenrättas, om
innehåller någon uppenbar oriktighet till följd inskrivningsmyndighe-av

någoneller skrivfel eller liknande förbiseende eller till följdtens annans
något tekniskt fel. Det inbördes företrädet mellan inteckningarav som

berörs rättelse skall bestämmas efter vad skäligt, rättel-ärav en som om
kan skada den egendom intecknats någoneller innehavare fö-sen vars av

retagsinteckningsbrev.
Tillfälle sig skall lämnas den berörs, han känd,rättatt yttra ärvars om

den myndighet i 3 kap. 3samt som avses
En anteckning ärendet skall i registret, inte beslut medde-görasom om

las dag ärendet har tagitssamma som upp.

22 § Beslut i ärenden rättelse meddelas införing i registret.om genom
Skälen för beslutet antecknas i akten eller i dagboken. förI stället bevis
eller handling har utfärdats i enlighet med den tidigare införingensom
skall sådan handling utfärdas.en ny

Den tidigare handlingen skall fordras in, behållasobrukbar ochgöras av
inskrivningsmyndigheten. Den innehar handlingen skyldigär attsom ge
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in ändamål. sådan skyldighetden för detta I föreläggande fullgöraatt en
får vite Vitet döms inskrivningsmyndigheten.sättas utut. av

Överklagande

får§ inskrivningsärende Skri-23 Ett beslut i överklagas hos hovrätten.
velsen in till inskrivningsmyndigheten.skall ges

fråga frånKlagotiden i slutligt beslut fyra veckor inskriv-denärom
ningsdag vilken beslutet hänföra. Vid tillämpas itill överklagandeär att

rättegångsbalkenövrigt bestämmelserna i överklagande tingsrättsom av
beslut.

Ett överklagande beslut har förts i företagsinteckningsre-ettav som
gistret, skall antecknas där. När det slutliga beslutet med anledning av
överklagandet innehållhar vunnit laga kraft, skall beslutets antecknas.

får24 § Beslut i ärenden rättelse myndighetöverklagas denävenom av
i 3 kap. 3som avses

3 kap. Rätt till ersättning i vissa fall

§ Om någon1 lider skada till följd tekniskt fel i företagsintecknings-av
registret någoneller i anordning hos inskrivningsmyndigheten ellersom

statlig myndighet ansluten till registret, har han tillär rätt ersätt-annan
ning staten.av

Ersättningen skall efter skälighet ned eller helt falla denbort,sättas om
skadelidande har medverkat till förlusten skälig anledningatt utangenom
underlåta åtgärdvidta för bevara vållandesin ellerrättatt att egetgenom

sätt.annat

2 § En i 4 kap. 22 § har till ersättningrättsägare rätt sta-som avses av
han lider skada till följd beslut i ärende rättelse. Ersätt-ten, ettom av om

ning utgår dock inte, den skadelidande med hänsyn till felets beskaf-om
fenhet eller andra omständigheter borde insettha fel förekommit.att

3 § Staten företräds i ärenden ersättning enligt 1 eller 2 § denom av
myndighet regeringen bestämmer.som

§4 Om den enligt eller §1 2 berättigad till ersättningär statensom av
har haft kräva beloppet skadestånd någonrätt träderatt som av annan,

in i denne.rättenstaten mot
Ersättning enligt eller §1 2 grund domstols dom betalas sedanutav

domen har vunnit kraft.laga
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Denna lag kraft juliträder i den 1 2000. Genom lagen företagsin-om
teckning upphävs, med de begränsningar följer lag,denna lagensom av
1984:649 företagshypotek.om

Om det i lag eller författning hänvisas till föreskrift harannan en som
ibestämmelse denna lag, tillämpas i stället den be-ersatts genom en nya

stämmelsen.
frågaDenna lag i företagsinteckningargäller har med-även om som

delats eller sökts före ikraftträdandet lagen företagsinteckning.av om
Vad frågaföreskrivs i denna lag i företagsinteckningar gällersom om

förlagsinteckningar inteckningaroch i jordbruksinventarier.även
frågaI företagshypotek vid utmätning eller konkurs har be-om som

påslutats grund ansökan har gjorts före ikraftträdandetav en som av
denna lag, gäller äldre bestämmelser.

En inteckning, har beviljats eller sökts före ikraftträdandetsom av
denna lag och begränsats till näringsverksamhet viss verk-art,som av
samheten flera fastighetereller eller hänför tillverksamhet sigen som

eller flera koncessionsområden, får ansökan näringsidkaren ochett av
efter medgivande företagshypoteksbrevets innehavare utsträckas attav
gälla i hela gäldenärens förmögenhet. Om sådan ansökan gäller i till-en
lämpliga delar bestämmelserna i denna lag angående ansökan inteck-om
ning. får såUtsträckning inte ske inteckningen fråga omfattning-iatt om

avviker från inteckning beviljad eller sökt iären en annan som samma
gäldenärs förmögenhet.
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4 Förslag till

handel1845:50ändring i lagen 1Lag oms.om

vårdlåter i säljarensköparenmed lösören, som

kvarbliva

1845:50 handel med lösören,föreskrivs 3 § lagen 1Härigenom att s. oma
vårdlåter kvarbliva upphöra gälla.köparen i säljarens skall attsom

kraft juli 2000.Denna lag träder i den 1



1999:1SOU64 Författningsförslag

5 Förslag till

1996:764ändring i lagenLag omom

företagsrekonstruktion

fråga företagsrekonstruk-i lagen 1996:764Härigenom föreskrivs om om
och 16 § skall ha följande lydelse.tion kap. 142 kap. 3 3att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2 kap.
3 §

skall in-skall in- ansökan gäldenärenEn ansökan gäldenären En avav
nehålla nehålla

kortfattad redogörelse förkortfattad redogörelse fören en
ekonomi orsaker-gäldenärens ekonomi och orsaker- gäldenärens och

betalningssvåxighetema,betalningssvårighetematill tillna na
borgenärsförteckning borgenärsförteckning,en en

för gäldenä-redogörelse hur gäldenä- redogörelse för huren en
skallverksamheten skall verksamhetenatt attren avser ren avser

bedrivas i fortsättningen och bedrivas i fortsättningen och enen
nås nåsuppgörelse med borgenärema, uppgörelse med borgenärema,

uppgift huruvida gälde-och 4. en om
börförslag till rekonstruktör lönegarantinärenett ut-attanser

behövliga uppgifter den- under företagsrekonstruktionen,gåsamt om
lämplighet för uppdraget. ochnes

förslag till rekonstruktörett
behövliga uppgifter den-samt om

lämplighet för uppdraget.nes

3 kap.
3 §

endastI ackordsförhandling deltar endast I ackordsförhandling deltar
borgenärer vilkas fordringar borgenärer vilkas fordringar upp-upp-
kommit före företags- kommit före företags-ansökan ansökan omom
rekonstruktion. borgenär rekonstruktion. borgenärEn En somsom

få få fordrankan täckning för sin fordran kan täckning för sin ge-ge-
fordran kvittning fordrankvittning eller eller ärär varsnom vars nom

förmånsrätt fönnånsrätt inteförenad deltar inte förenad med deltarmed
i förhandlingen. i förhandlingen. borgenärEn borgenär En somsom
enligt konkurs skulle ha till betal-fordringsavtalet har till vidrätt rätt
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betalning först efter övriga borge- ning först efter övriga borgenärer,
deltar inte heller i förhand- deltar iinte heller förhandlingennärer,

lingen inte övriga borgenärer inte övriga borgenärerom om som
deltar i förhandlingen medger i förhandlingen det.deltar medgersom

det.
Om borgenär helt eller delvis Om delvisborgenär helt elleren en

avstår från avstår frånkvittningsrätt eller för- för-kvittningsrätt eller
månsrätt, månsrätt,deltar han i förhandling- förhandling-deltar han i

mån. mån.i motsvarande bor- i bor-Kan motsvarande Kanen en en en
fordran endast till viss del fordran endast till viss delgenärs genärs

ellertäckas kvittning under- täckas kvittning, ellergenom genom un-
stiger värdet i vil-den egendom derstiger ivärdet den egendomav av
ken borgenär har särskild för- vilken borgenär särskildharen en
månsrätt hans fordran, deltar han förmånsrätt eller förmånsrätt på

återståendemed fordringen.del grund företagsinteckning hansav av
fordran, återståendedeltar han med
del fordringen.av

Innehåller ackordsförslaget bestämmelse borgenärer inte haratten som
förmånsrätt fåskall full betalning intill visst belopp, skall deras ford-ett
ringar i ackordsförfarandet förmånsberättigade i motsvarandeanses som
man.

borgenär fårEn delta i förhandlingen, hans fordran för-inteäven ärom
fallen till betalning eller den beroende särskilt villkor.är av

Med borgenärer förmånsrätthar likställs borgenär till säker-som en som
het för sin fordran förbehållhar gjort återtaganderätt.om

8§

Ett fastställt ackord bindande för alla borgenärer, såvälär kända okän-som
da, enligt 3 hade§ delta i ackordsförhandlingen.rätt attsom

En borgenär enligt ford- En borgenär vid konkurssom som
ringsavtalet har till betalning skulle ha till betalning först ef-rätt rätt
först efter övriga borgenärer förlo- övriga borgenärer förlorar sinter

sin till betalning gälde- till betalningrätt gäldenären,rättrar av av om
inte alla borgenärernären, inte alla borgenärer enligt 3 §om som som

enligt 3 § hade delta i haderätt delta i ackordsförhand-rättatt attac-
kordsförhandlingen tillgodoses lingen tillgodoses fullt ut genom ac-
fullt ackordet. En borge- kordet.ut genom

förmånsrättmed i vissnär En borgenär förrnånsrättmed i vissegen-
dom bunden frågaackordet iär egendom eller förmånsrätt grundpåav

belopp kan företagsinteckninginte bundentas ut ärom som ur av av
egendomen. frågaackordet i beloppom som en-

ligt §16 tredje stycket bedömts
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värdet den egendomöverstiga av
omfattas förmånsrätten.som av

14§

tillgångarnaden bouppteckning i 10 § andra stycket skallI tassom avses
möjligt speci-uppskattade värden. Om skall lämnastill ävennoggrantupp

åsatts till-ficerad värden i bokföringshandlingama haruppgift de somom
gångarna sådan anskaffningskostna-värdering inte har gjorts,eller, när om

innehållaskall vidare uppgift varje borgenärsden. Bouppteckningen om
och postadress.namn

förfordran inte beräknas till dagenRänta borgenärs skall längre änen
företagsrekonstruktion. Fordran i utländskt myntslag skall be-ansökan om

räknas efter gällde nämnda dag.den kurs som
förmånsrättHar skall jämte till det.borgenär det grundenangesen

Förekommer anmärkning Förekommer anmärkningmot mot
fordran eller bedöms värdet fordran eller bedöms värdetav av
egendom, vari borgenär har egendom, van borgenär harsär- sär-en en
skild förmånsrätt, förmånsrätt förmånsrättunderstiga hans skild eller
fordran, skall det grund förmånsrattsinteck-påanges. av

understiga hans skallfordran,ning,
det anges.

16§

Om gäldenären eller borgenär vill framställa anmärkning fordranmoten en
skulle omfattas ackordet, skall han skriftligendet hos rekon-görasom av

såstruktören i tid möjligtgod och i fall före omröstningen vidvartsom
borgenärssammanträdet under ackordsförhandlingen.
Finner rekonstruktören anledning Finner rekonstruktören anledning

till anmärkning fordran till anmärkning fordranmot moten som en som
skulle omfattas ackordet eller skulle omfattas ackordet ellerav av
framställer gäldenären eller bor- framställer gäldenären eller bor-en en

sådan sådananmärkning hos rekon- anmärkning hos rekon-genär genär
struktören, denne skyndsamtskall struktören, skall denne skyndsamt
underrätta den borgenär ford- ford-underrätta den borgenärvars vars

anmärkningen.med Det- med anmärkningen. Det-ran avses ran avses
gäller, värdet gäller, värdetnär närsamma av egen- samma egen-av

dom vari borgenär har särskild dom vari borgenär har särskild
förmånsrätt förmånsrättunderstiga eller förmånsrättbedöms på
fordringen. grund företagsinteckning be-av

döms understiga fordringen. 1 så-
falldant skall begäranpårätten,
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rekonstruktören, gäldenärenav
eller borgenär, fastställaannan
hur del borgenärens ford-stor av

skall överstigaran som anses
egendomens värde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i företagsrekonstruktionen som

beslutats på grund ansökan gjorts före ikraftträdandet.av en som
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6 tillFörslag
1992:497lönegarantilagenändring iLag om

1992:497fråga lönegarantilagenföreskrivs iHärigenom om
följande lydelse,skall hadels 9 och 28att

20 b §§,paragrafer, 20 och7skall införasdels det i lagen tre avatt a, anya
följande lydelse,

§ följande lydelse.rubrik före 20dels införasdet skallatt avaen ny

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§

ford-betalning arbetstagaresford-betalning arbetstagares FörFör avav
hararbetsgivare,har hoshos arbetsgivare somsom ran enran en

eller ii Sverigei försatts i konkursförsatts i Sverige elleri konkurs
eller be-nordiskt landnordiskt land staten ett annatett annat svarar

fattatstraflande vilken beslutstatlig lönegaran-enligt denna lag om
lagenföretagsrekonstruktion enligtti.

företagsrekon-1996: 764 om
dennastruktion, enligtstatensvarar

statlig lönegaranti.lag

3§

fordring-inteförsatt i konkurs, betalasOm arbetsgivaren tidigare har varit
gällande i konkursen.har gjorts eller hade kunnat görasar som

verksamhetarbetsgivarensOm
för företagsrekon-föremålvar

lagen företags-struktion enligt om
rekonstruktion arbetsgivarennär

konkurs, skall lönega-försattes i
uppburits grundpåranti avsom

företagsrekonstruktionen avräknas
betal-arbetstagarens tillfrån rätt

enligt grundpåning garantin av
konkursen.

7§

betalninglämnas Vid konkurs lämnasBetalning garantinenligt en-
sådan fordransådan på ligt garantin förför fordran lön eller annan
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ersättning förrnånsrätthar lön eller ersättning harsom en- annan som
ligt 12 § förmånsrättslagen förmånsrätt enligt förmåns-12 §
1970:979 och för fordran på rättslagen 1970:979 och för ford-pen-
sion har fönnånsrätt enligt 12 pension har förmånsrättsom ran som
eller 13 § lag. enligt 12 eller 13 § lag.samma samma

I vilken utsträckning fordran på
lön eller får gällandepension göras

konkurs framgåri kap. §5 2av
konkurslagen 1987:672.

Vid företagsrekonstruktion läm-
betalning efter särskilt beslutnas

rekonstruktören för sådan ford-av
lönpå eller ersättningran annan

skulle ha haft förmånsrättsom en-
ligt § förmånsrättslagen12 om ar-
betsgivaren försatts konkursi i
stället för beslut fattats fö-att om
retagsrekonstruktion.

Betalning enligt lämnasgarantin
också för fordran på uppsäg-
ningslön belöper tidenpå eftersom
konkursbeslutet eller beslutet om
företagsrekonstruktion enligt lagen

företagsrekonstruktion. Betal-om
lämnasning dock till sådaninte

arbetstagare §12isom avses a
andra stycket förmånsrättslagen
1970:979.
Fordran på uppsägningslön om-

fattas längst förgarantinav upp-
sägningstid motsvararsom upp-
sägningstid enligt §11 lagen
1982.80 anställningsskydd.om
Från fordran på uppsägningslön
avräknas vad arbetstagaren upp-
burit eller kunnat uppbära i egen
rörelse, förvärvat eller kunnat för-

hos rekonstruktionsgäldenä-värva
konkursboet eller ochren, annan

vad uppburits utbild-som som
ningsbidrag utgår statsme-som av
del vid arbetsmarknadsutbildning,

deni mån bidraget avser samma
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lönen eller ersättningentid som
berät-har blivitoch arbetstagaren

eftertigad till bidrag uppsägning-
betalningtillFör rätt upp-aven.

arbetstagarenskallsägningslön
anmälthan har sigkunna visa att

arbetsförmedlingoflentlighos som
arbetssökande.

7a§

tillbetalningArbetstagarens rätt
oberoendeenligt garantin är av om

betal-grundfordranhans på av
nedenligt garantinningen sätts

ackordettgenom
fordran påutsträckningvilken1

gällan-fårlön eller pension göras
§kap. 2konkurs framgår 5de i av

konkurslagen 198 7:672.

9§

ellerlönfordran påförmånsrätt enligt FörfordranFör med er-annan
förmåns-eller med1970:979 pensionförmånsrättslagen sättning12 §

förmånsrättslagenenligt 12 §garantin för varje arbetstagaregäller rätt
varjegarantin för1970:979 gällerkronor. Betal-med högst 100 000

beloppmed högstarbetstagarening för fordran ersätt- ettsom avser
viddetfyrautgår gångerning särskilda kostnaderför motsvararsom
be-konkursbeslutet ellerförtidenframför fordran.annan

företagsrekonstruktionslutet om
företagsrekonstruk-lagenenligt om

enligt 1gällande basbeloppettion
all-1962:381§ lagenkap. 6 om

fordran lönpåförsäkring. Förmän
gällereller ersättning ga-annan

sammanlagd tidsperi-förrantin en
anställningsmåna-od högst åttaom

för fordrander. Betalning avsersom
kostnadersärskildaersättning för

utgår framför fordran.annan
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Företagsrekonstruktion

20a§

Om lönegaranti grundutgår på av
företagsrekonstruktion gäller 10,
16-20 22-36 §§ tillämpli-isamt

delar.ga

20b§

Om betalning enligt garantin
lämnats eller förväntas bli lämnad

för fordran hos arbetsgivareen
verksamhet föremål förärvars

företagsrekonstruktion, skall ar-
betsgivaren betala eller ställa be-
tryggande säkerhet för statens
fordran till följd betalningenav
jämte uppgående till dis-ränta
kontot med tillägg 2 % innanav
företagsrekonstruktionen upphör.

Rekonstruktören skyldigär att
lämna erforderliga upplysningar
till angåenderätten lönegaranti
på grund företagsrekonstruk-av
tion.

§

frågaI utbetalat garantibelopp frågaI utbetalatom garantibeloppom
inträder i arbetstagarens inträderstaten rätt i arbetstagarensstaten rätt

konkursgäldenären. Utdelningmot rekonstruktionsgäldenärenmot
i konkursen för arbetstagarens eller konkursgäldenären. Utdel-
fordran garantin ning iersatts konkursensom för arbetstaga-av
tillfaller intill detta belopp.staten fordranrens ersattssom av garan-

tin tillfaller intill detta be-staten
lopp.

pennalag träder i kraft den julil 2000.
Aldre föreskrifter gäller fortfarande frågai fordran hosom en en ar-

betsgivare har försatts i konkurs eller beträffande vilkensom beslut fattats
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företagsrekonstruk-1996:764enligt lagenföretagsrekonstruktion omom
tion ikraftträdandet.före
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7 Förslag till

utsökningsbalkenLag ändring iom

Härigenom frågaföreskrivs i utsökningsbalkenom
dels 8 kap. 13 § skall upphöra gälla,att att
dels följande7 kap. 14 § skall ha lydelse.att

kap.7
14§

Vid utmätning lön har följande Vid utmätning lön har följandeav av
fordringar i ordning före-nämnd fordringar i före-nämnd ordning
träde framför andra fordringsan- träde framför fordringsan-andra
språk: språk:

fordran underhållsbi- fordran underhållsbi-som avser som avser
drag enligt äktenskapsbalken och drag enligt äktenskapsbalken och
föräldrabalken fordran föräldrabalken fordransamt samtsom som

återbetalningsskyldighet återbetalningsskyldighetavser en- avser en-
ligt lagen 1996:1030 under- ligt lagen 1996:1030 under-om om
hållsstöd, hållsstöd,

konkursbos fordran gälde- konkursbos fordran på gäldenä-
lön enligt 3 kap. 4 § kon-närens lön enligt 3 kap. 4 § kon-rens

kurslagen 1987:672, lönen kurslagen 1987:672, lönenom om
innehållits under konkursen, innehållits under konkursen.

fordran § lagen2isom avses
1993:891 indrivning stat-om av
liga fordringar m. m.

Företrädesrätten enligt första stycket sådant1 gäller utländsktäven un-
derhållsbidrag får verkställas i Sverige, bidragsfordringen vidsom om
verkställighetsstillfállet inte år.äldre femär än

l Denna lag träder i kraft den juli1 2000.
Äldre2 föreskrifter utmätning gäller frågafortfarande i utmät-om om en

ning, i vilken utmätningsbeslutet har meddelats före ikraftträdandet.
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8 Förslag till

Lag ändring i lagen 1993:891 indrivningom om

statliga fordringarav m.m.

Härigenom föreskrivs 2 § lagen 1993:891 indrivning statligaatt om av
fordringar skall upphöra gälla.attm.m.

Denna lag träder i kraft den juli1 2000.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande frågai utmätning, i vilkenom en

utmätningsbeslutet har meddelats före ikraftträdandet.
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9 Förslag till
socialav-1981:691iändring lagenLag omom

gifter

socialavgifterfråga 1981:691i lagenHärigenom föreskrivs attomom
lydelse.skall ha följandelkap. § och 2 kap. 3 §2

kap.1
2 §

Arbetsgivarav-arbetsgivaravgifter och egenavgifter.Avgifterna utgörs av
arbetsgivare och egenavgifter dendengifter skall betalas är somavsomav

inkomst1962:381 allmän försäkring och harförsäkrad enligt lagenär om
kap. 3 §i kap. eller 2 § eller 11förvärvsarbete 3 2annat avses aav som

§förvärvsarbete enligt 3 kap. 2 eller 2nämnda lag. Med inkomst annat aav
iinkomst för arbeteförsäkring skall likställaslagen allmän även egetom

förmånerform andra skattepliktiga än pengar.av
lagVid tillämpning dennaVid tillämpning denna lag avav

anställningsför-skall, anställningsför- skall, ävenäven ettettom om
hållande hållandeden inte föreligger, deninte föreligger, som som

sådan enligtsådan enligt ersättningersättning utgettutgett somsom
§ andra i kap. 2 § andrabestämmelserna i 3 kap. 2 bestämmelserna 3

första§ första stycket eller kap. 2 §stycket eller 11 kap. 2 11
femte stycket och femtestycket stycket och stycket andraandra m,m,

försäkring försäkringlagen allmän stycket lagen allmänstycket om om
hänföra till inkomsthänföra till inkomstär är attatt av an-av an-

arbetsgivare. ställning arbetsgivare.ställning anses som anses som
Konkursbo skall dockinkomst anställning enligtMed anses somav

till den del3 kap. försäk- arbetsgivare endast2 § lagen allmän er-om
in- arbetering skall i denna lag likställas sättningen ut-avsett som

komst i skatteplikti- förts konkursboet.form andra åt I övrigt ärav
förmåner arbetsgivaravgift, belöperkost- påän samtga pengar som

förelönefordran uppkommitnadsersättning inte enligt 8 somsom
konkursfordran.konkurs,kap. 19 eller § skattebetalning-20 en

slagen 1997:483 undantas vid be-
frågaräkning skatteavdrag. Iav om

enligtskattepliktig intäkt tjänstav
ikommunalskattelagen 1928:370

form rabatt, bonus eller annanav
förmånsom grundutges av
kundtrohet eller liknande, skall den

ståttslutligt för de kostna-harsom
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der ligger förmå-till grund försom
arbetsgivare,nen, anses som om

någondenne denär än somannan
fömiånen.skattskyldig förär

inkomst anställning enligtMed av
kap. 2 § lagen allmän försäk-3 om

ring skall i denna likställas in-lag
komst i form skatteplikti-andraav

förmåner kost-än samtga pengar
nadsersättning inte enligt 8som
kap. 19 eller 20 § skattebetalning-
slagen 1997:483 undantas vid be-

frågaräkning skatteavdrag. Iav om
skattepliktig intäkt tjänst enligtav

ikommunalskattelagen 1928:370
form rabatt, bonus ellerav annan
förmån grundutsom ges av
kundtrohet eller liknande, skall den

ståttslutligt har för de kostna-som
förmå-der ligger till grund försom

arbetsgivare,nen, anses som om
någondenne denär änannan som

förmånen.skattskyldig förär

kap.2
3§

Underlag för beräkning avgif- Underlag för avgif-beräkningav av
vad arbetsgiva- arbetsgiva-är vadterna ärternasumman av summan av

åretunder har lön i åretunder har ilönutgett utgettren som ren som
eller ersättning för eller förersättningpengar annan pengar annan

utfört arbete eljesteller med anled- utfört arbete eller anled-eljest med
ning tjänsten, dock inte pension, ning tjänsten, pension,dock inteav av
eller förmånerandra skattepliktiga eller andra förmånerskattepliktiga
eller, i fall i 3 kap. 2 § eller, i fall i kap. 2 §3som avses som avses
andra stycket lagen 1962:381 andra stycket lagen 1962:381om om
allmän försäkring, ersättning allmän försäkring, ersättningannan annan
för utfört arbete. Bidrag för utfört arbete. Bidragsom avses som avses
i 11 kap. § första2 stycket la-m i 11 kap. 2 § första stycket la-m

allmän försäkring likställs allmän försäkring likställsgen om gen om
med lön. Vidare likställs med lön med lön. Med lön likställs även
garantibelopp lönegaranti-enligt kostnadsersättning enligtintesom
lagen 1992:497. Med lön likställs 8 kap. eller19 20 § skattebetal-
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kostnadsersättningäven inte ningslagen 1997:483 undantassom
enligt 8 kap. 19 eller 20 § skatte- vid beräkning skatteavdrag.av
betalningslagen 1997:483 un-
dantas vid beräkning skatteav-av
drag.

Med lön likställs också ersättning arbetsgivare till allmänutgersom en en
försäkringskassa följd bestämmelsen i 24 § första stycket lagensom av
1991 1047 sjuklön.: om

Ersättning i andra stycket skall ersättning tillsom avses anses som ar-
betstagare vid tillämpning 4 och 5 §§.av

Denna lag träder i kraft den juli1 2000.



1999:1SOU’rfattningsfO‘rslag78 F

10 Förslag till

jordabalkeniändringLag om

jordabalken§12 kap. 31fråga jordabalkenföreskrivs iHärigenom attom
lydelse.skall ha följande

12 kap.
31 §

får avtalet. Be-konkursboeti konkursOm försättshyresgästen säga upp
tillsamtyckergäldenärenfordras dockträffande bostadslägenheter att

uppsägningen.
hyresvär-inträffar och harkonkursentillträttsHar lägenheten när
nöja sig,kanfullgörs han skäligensådan för avtaletden säkerhet att att

erhåller sådan säkerhet inomfår avtalet hanhyresvärden säga upp om
anfordran.vecka efteren

har hy-efter tillträdet ochfråga lokal konkursenInträffar i om en
nöjafullgörs han skäligen kansådan för avtaletresvärden säkerhet attatt

fårsig, avtalet,hyresvärden säga upp
månadsådan inom efter anfordran,inte säkerhet ställs enom

vilja för hy-inom tid förklarar siginte konkursboet svarasammaom
under hyrestiden, ellerskyldigheterresgästens

får överlåtas, överlåtelse i enlighet medskerinte, hyresrättennärom
avtalet.

hyresvärdenenligt första, andra eller tredje stycket, harSägs avtalet upp
till ersättning för skada.rätt

Även för-konkursboet inteom
för hyres-klarat viljasig svara

hyres-skyldigheter undergästens
efterkonkursboettiden, ansvarar

dagar förövergångstid på sjuen
konkursbeslutet till desshyra från

ställer lokalen tillkonkursboetatt
hyresvärdens förfogande.

Denna lag träder i kraft den juli 2000.l
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1 Inledning

1.1 Direktiven m.m.

Regeringen beslutade den 21 december 1995 tillkalla kommitté föratt en
frågorutredaatt om

förmånsrätt i konkurs,-
lönegaranti,-
underlaget för företagshypotek.-

direktivenI framhålls kommitténs huvuduppgift bliratt ställningatt ta
till dels förmånsrätt för skatter och avgifterstatens bör delsslopas,om om
företagshypoteket bör ställning det har i dag och delsänges en annan om
arbetstagarnas löneskydd vid arbetsgivarens konkurs kan förbättras utan

kostnader för lönegarantinatt statens ökar. De samhällsekonomiska
konsekvenserna eventuella ändringar i fönnånsrättsordningen skallav
övervägas, bl.a. hur kreditgivningen till företagen påverkas. En börsträvan
enligt direktiven förmånsrättsordningen ochatt anslutande lagreglervara

så utformadeär rekonstruktion livskraftigaatt företag underlättas.av
Direktiven Dir. 1995: 163 intagna bilagaär som

Vid regeringssammanträde den 13 februari 1997 beslutade regeringen
kommittén också skall utredaatt gäldenären under företagsrekonstruk-om

tion bör irätt avtal förtid.säga återkalladesSamtidigtattges en upp
kommitténs såvittuppdrag frågorde lönefönnånsrätt och lönega-avser om
ranti omfattas förslagen i regeringens proposition löneskyddetsom av om
vid konkurs prop. 1996/97:102. Tilläggsdirektivet Dir. 1997:26 är
intaget bilaga Den 3 juli 1997 fick kommittén slutligensom genom
tilläggsdirektiv i uppdrag analysera alternativa möjligheter tillatt hur

kostnader för lönegarantin kanstatens minskas med 300 miljoner kronor
och lägga fram förslag sådanatt besparing. Kommitténs andraom en
tilläggsdirektiv Dir. 1997:82 intaget bilagaär som

Till kommittén har vidare överlämnats skrivelse från Konkursför-en
valtarkollegiemas Förening regeringsbeslut 1996-10-10, A96/3713/RS
och skrivelse från Grossistförbundet Svensk Handel regeringsbesluten
1996-12-12, Ju96/38l0.
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bedrivande1.2 Arbetets

undersakkunniga och harFörmånsrättskommitténs ledamöter, experter
någotkontinuerligt undantagoch medhela utredningsarbetet sammanträtt

in pleno.
Härvid harstuderats.Förrnånsrättsordningen i jämförbara länder har

Danmark, och Finland,kommittén besökt Norgeförrepresentanter se
redogörelsen i kap.

. FörmånsrättskommitténförUnder utredningsarbetet har representanter
företrädare för banker,och företagareintervjuat konkursförvaltare samt

kronofogdemyndigheter och löntagare. Enskattemyndigheter, samman-
från betänkandetintervjuerna fogas tillställning anteckningar somav

bilaga
Fömrånsrättskommittén vidare tagit del den undersökninghar somav

ifem kronofogdemyndigheterInsolvensutredningen utförde i samarbete med
avseende 958deras egenskap tillsynsmyndighet i konkurs i respektive länav

i Insol-företagskonkurser avslutats under 1990 och redovisassomsom
företagsrekonstruktion SOUvensutredningens betänkande Lag om

ytterli-1992:113. Insolvensutredningens kartläggning ochFör följaatt upp
Förmånsrättskom-för olika borgenärskategorierbeskriva utfallet hargare

mittén, i med kronofogdemyndigheter bistod Insol-samarbete samma som
årvensutredningen, undersökt 635 företagskonkurser under1 avslutatssom

1996, avsnitt 4.3.se
Kommittén från Karinhar inhämtat rättsekonomiska undersökningar

frånThorbum, Dartmouth College, USA, Clas Bergström, Handelshög-
skolan i Stockholm och Stefan Sundgren, Svenska iHandelshögskolan

frånVasa, Finland, Theodore Eisenberg, Comell School, USA,Lawsamt
avsnitt 4.4. Undersökningarna fogas till betänkandet bilaga 5-7.se som
Karin Thorburns undersökning En empirisk ianalys utdelningav

svenska konkurser uppgifterbaseras 350 svenska aktiebolag somom
gick i årenkonkurs under 1988-1991. har fordringarnaHon undersökt hur
fördelar sig de olika fordringsklassema i lös i fastegendom,pant pant
egendom, hyra, företagshypotek, revision, skatter, löner och oprioriterad

hur fördelarutdelningen sig mellan dessa fordringsklasser. Karinsamt
Thorbum har vidare analyserat hur utdelningen skulle ha fördelats om
fönnånsrättsordningen varit den nuvarande.änen annan

Stefan Sundgren och Clas "FörmånsrättensBergströms analys teori och
empiri förmånsrättemassyftar främst till belysa inverkan borgenä-att

beteende i samband med konkurs eller rekonstruktion kon-utomremas
förmånsrättemakurs, endast har fördelningsmässiga effekter ellersamt om

ocksårealekonomiska effekter kan materi-uppkomma. Det empiriskaom
alet från förrnånsrättsordningenhämtat Finland där nyligen förändrats iär
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l
i förmåns-allmännavarvid fleralikställdaborgenäremasyfte göraatt mer

slopades.rätter
LiteratureEconomicsReview of theanalys AEisenbergsTheodore on
juridisk ochgenomgånginnehållerBankruptcyCreditor Priority in aven
företagskon-förmånsrätt ifrågorbehandlarekonomisk litteratur omsom

rättsekonomisk litteratur,också studeratharKommitténkurser. annan
amerikanskai denändringarövervägandenanslutning tillibl. oma.

insolvenslagstiftningen.
utförträkningför kommitténsCentralbyrån vidareharStatistiska en

Undersökningenföretagsinteckningar.beträffandeundersökning uttagna
efterindeladeföretagföretagsinteckningar hosförekomstenbelyser av

aktivitetsår kommunstorlek.anställda, bransch,antal samt
FiBanklagskomrnitténmedhaft kontakterkommitténSlutligen har

1995:09.
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Förmånsrättsordningens2

ändamål betydelseoch

Förmånsrättsordningenl

tillgångar mel-gäldenärensfördelningenförmånsrättReglerna styr avom
fordringarharmellan borgenärerdvs.lan konkursborgenärerna, motsom

konkursfordringar. Dessförin-s.k.från före konkursengäldenären tiden
skiljaskonkursgäldenärentillhörskall dels egendom än utannansomnan

konkursförvalt-förkonkurskostnader främst kostnaderdelssepareras,
ådragit sig s.k.konkursboet harandra skulderningen liksom mas-som

saskulder betalas.
konkursutmätning ochmellan olika fordringar vidFöreträdesordningen

utsökningsbalkenoch kap.förmånsrättslagen 1970:979, FRL 7regleras i
bestämmelserkraft den januari 1972 ochträdde i 1UB. FRL ersatte om

behållitharförmånsrätt i kap. handelsbalken HB. Lagenvid konkurs 17
åtskilliga tillfällen.ändrats i sak vidsin grundstruktur men

fordringarUtgångspunkten förmånsrättsordningen allaför är motatt
frånFörmånsrättema alltså undantaglikagäldenären har utgörrätt. ett

ford-innehåller uppräkning delikabehandling.huvudregeln FRL avenom
ordning gällervilkenandraringar har bättre rätt än samt somangersom

prioriterade fordringar.mellan dessa s.k.
förmånsrätt.och allmänskiljer mellan särskildFRL

bådeoch gäller vidförmånsrätt bara viss egendomSärskild belastar
utmätning och konkurs.

följerförmånsrättema i FRL dende särskildaviktigasteDen är somav
fastighet,viss bestämd egendom,imed konventionell panträtt ettt.ex. en

avtalgrundaskan4 § FRL. Panträttenfartyg eller visst lösöre
lag legal panträtt.gälla direkt grundkonventionell panträtt eller av

hålla lösförmånsrättshänseende kvariJämställd med är rättpanträtt att
fordran retentionsrätt.föregendom säkerhetsom

fordran hosförmånsrätt vidare för försäkringstagaresgällerSärskild
registerenligt försäkringsföretagetsegendomförsäkringsföretag i den som

§för skuldtäckning 4a FRL.används
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Särskild förmånsrätt följer också med fastighetsägares fordran hos lo-
kalhyresgäst eller arrendator under respektive månadertolv 5 §tre FRL.
Säkerheten gäller i underlag företagshypotek har företrä-samma som men
de framför företagshypotek.

den månI näringsidkares egendom avsedd för verksamheten inteen är
gåreller till betalning lokalhyresfordringar,pantsatt kan särskild för-av

månsrätt åtnjutas för företagshypotek 5 § FRL. Företagshypotek förut-
inskrivningsätter i verksamheten visst penningbelopp, företags-s.k.ettav

inteckning, och upplåts näringsidkaren överlämnar före-att s.k.genom ett
tagshypoteksbrev till borgenären. Till skillnad från företagshy-panträtt är
potek inte knutet till individuellt bestämd egendom gäller i egendomutan

visst slag, där de individuella föremålen hela tiden kanav växla. I 2 kap.
§l lagen 1984:649 företagshypotek FHL uttrycks säkerhetsunder-om

laget "näringsidkares lösa egendom i månden egendomen hör tillsom den
intecknade verksamheten". En del gäldenärens egendomen undantas.av
Det viktigaste undantaget gäller kassa- och banktillgodohavanden, men
också egendom kan pantsättas registrering och löpande skul-som genom
debrev faller utanför.

Slutligen finns särskild förmånsrätt i eller betalningssäkradutmätt
egendom 8 och 9 §§ FRL.

Allmän förrnånsrätt gäller endast vid konkurs och all egendomavser
ingår i gäldenärens konkursbo.som

Bland de allmänna förmånsrättema märks först den förmånsrätt som
följer med vissa kostnader har samband med inledandet konkurssom av

begravnings- och bouppteckningskostnadsamt gäldenärennär avlidit före
konkursbeslutet. Vidare gäller allmän förmånsrätt för arvode till rekon-
struktör enligt lagen 1996:764 företagsrekonstruktion FRekL ochom
för fordringar uppkommit avtal med rekonstruktörenssom genom sam-
tycke under försök till företagsrekonstruktionett 10 § FRL.

Allmän fönnånsrätt följer därefter för vissa revisions- och bokförings-
uppdrag 10 § FRL.a

Vidare gäller allmän förmånsrätt för fordringar skatt och allmän av-
gift det s.k. skatteprivilegiet, §11 FRL i viss omfattning församt ar-
betstagares fordringar på lön det s.k. löneprivilegiet, 12 § FRL och pen-
sion 12 och 13 §§ FRL. Vissa anställda, delägare i företagetär ellersom
närstående till delägare, uteslutna frånär förmånsrätt för löne- och pen-
sionsfordringar.

Enligt lönegarantilagen 1992:497, LGL i utsträck-staten storsvarar
ning för betalning arbetstagares eller anhörigs fordran hos arbetsgivareav

försatts i konkurs. Garantin omfattar sådanasom löne- och pensionsford-
ringar har förmånsrätt. Den betalning utgår enligtsom garantin ärsom
maximerad till i princip 100 000 kr för arbetstagare. Staten inträder ien
lön- eller pensionstagarens konkursgäldenärenrätt frågaimot utbetalatom
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ocharbetsgivaravgifterLönegarantin finansierasgarantibelopp. genom
enligt LGL.grundutdelning till regressrättenstaten av

förmånsrättema företagshypo-med undantag förEftersom särskildade
sällanuppkommerindividuellt bestämd egendomteksunderlaget gäller i

ändåförmånsrätter. kollisionolika särskilda Omkollision mellan upp-en
förmånsrätterna paragrafnum-i huvudsak isärskildakommer gäller de

vid fac-främst i lös egendombetyder t.ex.merordning. Detta panträttatt
betalningssäkringUtmätning ochgår före företagshypotek.toring ger

förmånsrätt uppkommitinteframför särskilddock företräde annan som
dessförinnan FRL.9 §

förmånsrätter undan-den inbördes ordningenbestämsMellan allmänna
följd, dvs. i den ordning detagslöst paragrafemas presenterats ovan.av

fönnånsrättersärskildainbördes företrädesrätten mellanVad gäller den
förrnånsrätterfönnånsrätter i regel företrädehar särskildaoch allmänna

fönnånsrättfönnânsrätt. Sådana enligtframför kostnader harallmän som
får före företagshypotek, hyres-dock vid behov10 och 10a §§ FRL tas ut

åtnjuter förmånsrätt utmätningfordringar grundfordringar och avsom
15 §FRL.

förmånsberättigade fått utgårborgenärema betalning tillSedan de betalt
förmånsrätt § Förmånsrättemas nuvarandeborgenärer 18 FRL.utan om-

oprioriteradefattning emellertid för utdelning till borge-gör att utrymmet
i företagskonkurser ford-starkt begränsat. Bland de oprioriteradenärer är

ringarna fordringar för levereradekan leverantörers betalningnämnas
separationsrätt, för utförtinte omfattas uppdragstagares kravvaror som av

arbete, lånvanliga inte tryggade eller säkerhetär pantsom genom annan
skadeståndsfordringar.och fordran förmånsrätt vissHar särskild i egen-

förslårdom för infria fordringen, återsto-egendomen behandlasattmen
den förmånsrätt.denna fordran utanav som

Oprioriterade således,borgenärer har lika till betalning skall iochrätt
likhet fåmed prioriterade borgenärer med förmånsrätt, betalt i för-samma
hållande till fordringarnas belopp 14 och 18 §§ FRL.

Gåvor övriga fåttkan utkrävas endast borgenärer full betalning seom
gåva.1936:83 angående utfästelserlag vissa övrigt för närvarandeI ärom

inga eflerstdlldafordringar vid konkurs stadgande i lag, integenom ens
gårfordringar dock träffa fordran skallböter. Det avtalatt attom en

efterställd vid konkurs.vara
också ackord 1996:764 före-FRL har betydelse vid enligt lagen om

tagsrekonstruktion FRekL och vid ackord under konkurs. Borgenärer
förmånsrätt nämligen inte vid vilket derasmed deltar ackord, betyder att

fordringar frivilligt 3 §blir nedsatta endast de godtar det, 3 kap.om se
19871672,FRekL och 12 kap. § konkurslagen KL.ll
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2.2 Principen lika rättom

utgångspunktDet naturlig konkursborgenärer åtnjuta likaskallär atten
dvs. gäldenärens skallegendom fördelas mellan borgenärema irätt, att

proportion till deras fordringar.
sådanDet lätt fördelarna med ordning. Kredit kommerär att attse en

endast förmågakredittagaren bedöms ha betala alla sina skulder,ges om
får ingen borgenär fullt betalt. kreditIngen kommer attannars ges en-

bart med tillit till återbetalningen,viss säkerhet skall räcka tillatt en var-
vid krediten kan bli vilseledande för andra. Samtliga borgenärer kommer

eftersträva det totalt ekonomiska utfallet gäl-att sett mest gynnsamma av
denärens verksamhet. räcker inte tillgångssidan når nivå,Det vissatt en
och det tillgångarointressant vilka den fördelad.är En situation därär
alla borgenärer likställda blir också mindre komplicerad och lättareär att
överblicka, särskilt vid förhandlingar ackord.ettom

Fastän likabehandlingsprincipen utgångspunktgiven seanses vara en
exempelvis 1970:142 83, det normalt endast mindre delärprop. s. en av
tillgångarna föremålblir för fördelning med stöd likabehandlings-som av
principen. En klart tillgångarnaövervägande del i konkurser fördelasav
till borgenärer åtnjuter särskild eller allmän fönnånsrätt.som

I sammanhanget mångakan det i konkursernämnas helt eller nästanatt
helt saknas tillgångar. Då förrnånsrättsordningenspelar ingen eller liten
roll. Problemet i stället det saknasär medel till betalning konkurs-att av
kostnader, vilket leder till konkursen avskrivs. Detta medför i sinatt atttur
ekonomiska oegentligheter kan undgå uppdagande. Ibland finns visserli-

vissa tillgångar, dessa vilket hindrar tillgångarnaär pantsatta,gen attmen
kan anspråki för betalning andra kostnader förvaltning för-tas ochänav
säljning kap.se 14 18 § konkurslagen, KL. I vissa andra länderpantenav
har därför ålagtspanthavare avstå viss andel värde tillatt pantensen av
konkursboets allmänna del. I Sverige bland de förmånsberätti-särskiltär
gade endast företagshypotekshavare tillgångarnatvungna att acceptera att
vid behov i anspråk för allmänna konkurskostnader.tas

2.3 Förmånsrätternas ändamål

Undantagen från likabehandlingsprincipen har olika förklaringar och syf-
ten.

Vissa konkursfordringar påminner kostnader eller massafordringar iom
konkurs, tillarvode rekonstruktör åstadkommaförsöktt.ex. en som en
företagsrekonstruktion respektive fordran lånför till gäldenären under ett
rekonstruktionsförsök före konkursen. Sådana fordringar åtnjuter förmåns-

skäl liknanderätt dem motiverat företrädesrätt till betalning förav som
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såledeskonkurskostnader och massafordningar. Man har velat uppmuntra
åtar i ekonomisksig uppdrag rekonstruktör företagettatt personer som

till företag under försök till företagsrekonstruk-kris och kredit ettatt ges
sådanafömiånsrätt under fö-tion. för fordringar skulle gäldenärUtan en

förskottsbetala alla tjänster ochretagsrekonstruktion bli tvungen att varor
försvåra rekonstruktionen.vilket allvarligt skullegäldenären mottar,som

Fönnånsrätten tillför revisorer har liknande grund. gällerDet atten se
dålig fåekonomi anlita revisorer ochsärskilt rörelseidkare med kanatt

sina bokslut granskade.
näringsidkare kanMen eller kredittagare solvent,även ärannanom en

osäker.framtiden framstå kreditgivning, särskiltFör stimuleraattsom
långvariga fönnånsrättervissa införts. framför alltkrediter, har Hit hör
förmånsrätten företagshypotek. ocksåför och realsäkerhet kanEnpanträtt
förbilliga krediten dvs. sänka Besparingenräntan. kan dock ätas avupp

månandra kreditgivare, position blir i försämrad, förmotsvarandeatt vars
sin del höjer eller priset. Vid rekonstruktioner har realsäkerheterräntan
åtskilliga nackdelar säkerhetshavaren kan dröja med vidtaatt attgenom
åtgärder för rekonstruktion och sedan tänka hur olika rekonstruk-mer
tionsåtgärder inverkar hans säkerhet åtgär-sannolikhetenän attav
derna förblir gäldenärens ekonomi totalt Fördelarna ochsett.gynnsamma
nackdelarna företagshypotekmed kommer diskuteras i detalj i kap.att

Förmånsrätt iblandmotiveras hänsyn till Förmåns-vissa borgenärer.av
för infördes därför löntagarna ansågslön särskilt vidrätten att utsatta ar-

betsgivarens konkurs. En arbetstagare i arbetsgi-regel hänvisad tillär en
och beroende lönen för sin åroch sin familjs försörjning. Sedanvare av

1970 emellertid den statliga lönegarantin inom vissa gränsergaranterar att
lönefordringar blir betalda vid konkurs. I praktiken innebär löneförrnåns-

därför främst arbetsgivarna fårrätten och bidrag till fi-att statennumera
nansieringen lönegarantin.av

En fömiånsrättförgrund borgenären inte frivilligt givit sinär attannan
kredit och därför inte kunnat kreditprövning och eventuellt begäragöra en
säkerhet. Hit främst förmånsrätthör för skatter och allmännastatens av-

Ävengifter. arbetstagare kan kredit, eftersom desägas tvungna attvara ge
inte kan lagra arbetskraft måste ståsin och till förfo-arbetsmarknadens
gande för berättigade Skadeståndsbor-till arbetslöshetsersättning.att vara

förmånsrätt,har emellertid ingen uppståttinte skadangenärer utomens om
kontraktsförhållande.

Ytterligare förmânsrättför kan förmånsrätten ärett argument attvara,
till inte för ocksåbara kredittagaren för övriga borgenärer. Detnytta utan
gäller förrnånsrätti vissa fall möjliggöra för gäldenären fåatt attgenom
kredit han insolvent. Den nyligen fönnånsrätteninförda förärtrots att
fordran enligt avtal gäldenären med rekonstruktörens träffatsamtyckesom
enligt FRekL viktigt förmånsrättenexempel, liksom för revisorsar-är ett
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Ävenvoden. förrnånsrätten för hyres- och arrendefordringar tillvaraanses
för i förmånsrättenkonkursborgenärema allmänhet. Tack behö-nytta vare

såhyresvärd inte sin hyresgäst, fort dennes verksamhetsägaver en upp
går dåligt, och därigenom försämra gäldenärens förutsättningar klaraatt av

tillfällig nedgång. Också löneförrnånsrätten kan synvinkelnävenen ses ur
den till för borgenärema i löneförmånsrättallmänhet. Utan ochäratt nytta

lönegaranti arbetstagarna åtminstoneskulle under högkonjunkturer- -
sålämna företag dåligtfort detta börjar och löneutbetalningen drö-ett

Sådanajer. skäl kan motivera anställda företagsledare under viss tid haratt
förmånsrätt för hela sin lön, de sociala skälen här inte kantrots att vara

löneförrnånsrättenlika starka för i övrigt.som
Även snöda synpunkter kan stödja förmånsrätt. Förrnånsrättenmer en

för skatter brukar motiveras bl.a. med den ökar utdelningen till iatt staten
konkurser, vilket i sin kan gårangeläget därför skatter tilltur attanses

Fönnånsrättenallmänna ändamål. medför dock övriga konkursborgenä-att
får för finanser övriga skattesubjekt.större änett statensrer ansvar

Även förmånsrätten för skatter och löner kommer granskas iatt mer
detalj i kap. 5 respektive

Som går åberopadet ofta goda skäl för införandet denänantytts att av
och förrnånsrätten.den andra Eftersom den fårän förmånsrätt,ena som en

revisorer, och arbetstagare, till fullo uppskattar för-värdett.ex. staten av
månsrätten, medan dess nackdel mångapulvriseras hos andra borgenärer,

det frestande för lagstiftaren förrnånsrätter.införaär Historiskt kanatt
fönnånsrättemahur ökar enskildagärna beslut, varefter deman se genom

skärs vid samlad förrnånsrättsordningenöversyn i Sverigener en av se-
1970 FRL.nast genom

För närvarande fönnånsrättemade allmännaär för kritikstarkutsatta en
tillbakagång,och internationellt kap.se 3.sett

Också realsäkerhetema kritiserade mångai Fråganländer.är de-är om
kreditskapande effekt överstiger deras fråganackdelar i kredit-ras om

prövning, kredituppföljning och ställningstaganden till rekonstruktionsför-
slag. Kommittén ihar denna del inhämtat utredningar från ekonomisk ex-
pertis ändåse kap. 3 i utsträckning varit hänvisad till be-stormen egna
dömningar. fråganFör samlad måni vad realsäkerheter be-översynen av
hövs hänvisas beträffande nordisk litteratur i första hand till Sjur Braek-
hus, Omsetning kreditt Pant realsikkerhet, 2:a uppl., Osloog og annen
1994, avsnitt 219, 196 ff.s.

Braekhus framhåller det bör finnas visst utdelningsunderlag för kre-att
diter säkerhet. Den personliga krediten värdefull flera aspekter.utan är ur
Den selektiv realkrediten, påär den bygger låntagarensänmer mer per-
sonliga duglighet insatsvilja.och Det därför kreditfonn börär en som upp-
rätthållas vid sidan realkrediten -inte bara nödlösning inganärom som en
säkerheter finns. finns ocksåDet praktiska fördelar med den personliga
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snabbmöjliggörkreditforrninformell och enkelkrediten; det är ensomen
varuleveranserexempel kansmidig omsättning. Somoch nämnas mot

inteexekutionsunderlagfinnasför det skallfaktura. Andra skäl ettatt som
frivilligt ochsin kreditborgenärer intevissatäcks ärpanträtter att gerav

förhandling realsäkerhetema.delta idärför inte kan omen
Även kanrealkrediten inteuppfattningenemellertidBraekhus är attav

påpe-kreditskapande kan,påståendet realsäkerheterundvaras. Mot äratt
finnasalltiddet i samhälle kommerinvändaskar han, visserligen attatt ett

lån-utlåning. Attvill räntebärandekapital kapitalägaren göra genomsom
förståeligt.utlåningplaceringen,givare föredrar den säkraste ärpant,mot

attställa skulle detavtal förbjöds,säkerhetmöjlighetenMen genomom
fortfa-kapitalägarnaEftersom det kanalternativet uteslutet. antas attvara

hänvisaderäntebärande, skulle desina medelrande skulle vilja göra vara
placeraAlternativet skullelåna säkerhet.till attutanatt ut varapengar

dettaföretag, aktieköp,egenkapital imedlen ett t.ex. genom mensom
lånades till företagare.innebära riskskulle större än utom pengarnaen

hållbar. Detuppfattning invändningen emellertid inteEnligt Braekhus är
kapitalutbudetförsta inte riktigt betraktakan, han, för det attvaramenar

Tillopåverkad placering.faktor, möjligheten till säkerkonstantsom en av
kapitalplaceringen skulle bli kapitalägarendetta kommer att en annan om

fåsvårt ochinte betinga sig realsäkerhet. Det skulle blikunde att stora
långsiktiga lån innebar risker normala,till företag detutöver t.ex. nyasom

fungerande skulleindustriföretag. väletablerade och väl företagenDe gyn-
Dedel kapitalägama säkerhet nämligen det primära.För ärstornas. aven

högvill inte sig i riskfylld verksamhet, det kanävenengagera en om ge en
få behålla kapitalavkastning. vill först främst säkra sittDe och attvara

självaoch mindre avkastning. vi, Braekhus,godtar därför Här har enligten
möjlighet passivkärnan i realsäkerhetssystemet; det kombineraattger en

riskvilligoch relativt säker kapitalinsats med progressiv och relativten
företagsledning. därför slutsatsen realkrediten bör beva-Braekhus drar att

områden detoch effektiv inom de där den Mengöras gör mest nytta.ras
också påbör samtidigt finnas för krediter grundade bedöm-utrymme en
betalningsfönnåga,ning gäldenärens personliga vilket förutsätter attav en

tillgångar föremål pantsättning.viss del inte kan bli förgäldenärensav
framgår kritisk tillSom andra ställen i det citerade arbetet Braekhusär

erhålla ochmöjligheten i och annorstädes säkerhet iNorge att varor
rådighetkundfordringar registrering gäldenärens till-överutan attgenom

gångarna avskärs.
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2.4 Förmånsrätt vid företagsrekonstruktion

Eftersom kommitténs direktiv särskilt anbefaller kommittén övervägeratt
vilka ändringar förrnånsrättsordningen behövs för före-attav som gynna
tagsrekonstruktioner, skall inledningsvis något olika former försägas om
företagsrekonstruktioner fönnånsrättensoch betydelse gäldenären bli-när
vit insolvent.

Om näringsidkare blivit insolvent, uppkommer val mellan ackorden ett
sig frivilligt eller enligt lagen företagsrekonstruktion FRekLvare om- -

och konkurs. Borgenärema kan frivilligt eftergifter så gäldenärengöra att
kan fortsätta sin verksamhet bibehålletmed ägande frivilligt ackord. Ef-
tergifter kan framtvingas enligt FRekL efter beslut kvalificeradav en ma-
joritet oprioriterade borgenärer; förrnånsberättigade stårborgenärerav
utanför ackordsförhandlingen och drabbas inte heller ackordsbeslutet.av
Slutligen kan gäldenären i konkurs.sättas

Konkurs utesluter inte verksamheten fortsätter rekonstruerasatt ge-
tillgångarna hålls hos köpare,att ägandet kommernom attsamman en men

förändras konkursgäldenärennär aktiebolag, eftersomär detta likvide-ett
efter konkurs inte full utdelning alla. Aktieägaren kanras en som ger

emellertid densamma i konkursbolaget och det köpande bolaget.vara
Ibland beror insolvens på övergående svårigheter, konjunktur-som en

nedgång eller kundförluster, såeller kan insolvensenstora bero gäl-att
denären överskattat lönsamheten från början och påtagitdärvid sig fören

skuldbörda. Han kan också ha bedrivitstor verksamheten irrationellt. Af-
färsidén kan emellertid bärande och beredda till rationellaägarnavara
beslut. sådanaI fall det i samlat borgenärsperspektivär och samhälls-ett
perspektiv bäst rörelsen kan fortsätta medatt Borgenärema iägare.samma

har inget vinna gäldenären isätta konkurs, eftersomatt för-gemen att
säljningen tillgångarrörelsens brukar ske till visst underpris. denI eko-av
nomiska litteraturen uppskattas utdelningsförsämringen vid konkurs till ca
15 %. I kunskapsföretag torde konkurs ha särskilt negativ inverkan.en

gångerAndra beror insolvensen på affärsidén inte bärande, före-att är
tagsledningen inkompetent eller oförmögenägaren fatta riktiga beslut. Iatt
sådana fall bör rörelsen avvecklas tillgångarnaoch överföras till andra

har bättre dem. Här konkurs medär utförsäljningnytta och bytesom av av
och ledningägare den riktiga lösningen. Konkursinstitutet ound-är en

gänglig förutsättning för effektiv marknadsekonomi.en
Från samhällsekonomisk synpunkt frånoch samlad borgenärssynpunkt

borde valet mellan vilka rörelser rekonstrueras ackord ochsom genom
vilka avvecklas konkurs fattas utifrån rörelsens totala lönsam-som genom
het. Beslutet bör såfattas tidigt möjligt, medan rörelsen fortfarandesom
har tillräcklig likviditet för nödvändiga omstruktureringar skall kunnaatt

eller sådanhargöras soliditet kredit kan erhållas.att
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fönnånsrätt både störandestödjande ochI dessa sammanhang har en en
inverkan.

Återigen kreditgivning, här har säkerheterkan det bli aktuellt med och
vid den initiala kreditgivningen eftersom kre-betydelse änännu störreen

Förmånsrätt således betydel-dittagaren insolvent. kan ha avgörandeär en
obelånat i före-det insolvensen fortfarande finnsOm utrymmetrotsse.

kreditgivning företagshypotek kommatagshypoteksunderlaget, kan motny
fö-stånd. kreditgivningen skapartill Detsamma fallet denär nyttom nya

anslutning till den lagen företagsrekon-retagshypoteksunderlag. I nya om
superförmånsrättstruktion den med rekonstruktö-infördes somen ny

kredit rekonstruktionsförfarandet.samtycke gäldenären underrens gav ny
superförrnånsrätt gårenligt före företagshypotek,Denna 10 § FRL bl.a.

ocksåvilket betyder krediter inte omedelbart skapar värdenatt nyasom
erhållas,kan företagshypotekshavamas bekostnad. medförDettamen

jämnt har säkerhet i företagshypotek förlorar dennaden ochnättatt som
mån erhåller superförmånsrätt.säkerhet i han värdenNär nyasamma som

superfönnånsrättskapas företagshypotek och tämligen likvärdiga,är men
erhållassuperförmånsrätt kan bara efter betalningsinställelse med inlett

rekonstruktionsförfarande.
Förrnånsrätter ocksåemellertid vissahar nackdelar i samband med re-

konstruktion.
fönnånsrättdet första leder typiskt fråganFör till rekon-sett att om

struktion Så tillgångssidanskjuts länge räcker för full betalningattupp. ge
förmånsberättigadeden i någon åtgärd,konkurs behöver han inte vidta

såvida han inte fortsattaangelägen affärsmöjligheter. Avgörande förär om
gångrekonstruktion kommer i i tid blir då övriga borgenärer harom en om

tillräcklig bevakning gäldenärens ekonomiska ställning, vilket häng-en av
någonmed har givit tillräckligt såkredit Övervak-stor atter samman om

ningen blir lönsam eller krediterna spridda många händer. lärom
fall kan säkerhetshavaren bevilja krediter ivärsta med säkerhet out-nya

nyttjad hålladel säkerheten och därmed insolvent gäldenär underav en
tid till skada för andra godtroende borgenärer.armarna en

förmånsrätterFör det andra leder till borgenärema inte bara tillatt ser
den samlade framtida lönsamheten framför allt till hur derasutan egen

påverkasposition kan rekonstruktionsförsök. medföraDetta kanett attav
samhällsekonomiskt potentiellt lönsamma företag icke blir rekonstruerade,
medan samhällsekonomiskt olönsamma företag blir rekonstruerade och
kan fortsätta någonytterligareunder tid.

borgenär, fönnånsrätt,En saknar kommer för ackord ochröstaattsom
beredd eftergifter eller kredit chan-göra ävenatt att rentavvara ge ny om

till framtida mindrelönsamhet 50 % investeringen negativtharär änsen
förmånlignuvärde. Vid fåutveckling kan han nämligen förbetalt ävenen
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intesin olönsamhetgamla, till värdelösa fordran, medan han vidsynes
någotförlorar endast den insatsen.eller nya

ha för exempelvisOm borgenär däremot vid konkurs skulle säkerheten
förmånsrätten90 % fordran, till borgenären har mycket litesin leder attav

återvinning affärsförbin-vinna fortsättning 10 fortsatt% ochatt en
åtskilligtdelse till ofta normal eller vinstmarginal förlora.ränta attmen

Förmånsrätten såledesmedför sannolikheten för framtida lönsamhetatt
bör för fortsättning föredras fram-mycket 50 % skallänstörre att envara
för konkurs.

förrnånsrätt tillgångsslagOm i vissa kompliceras bildengäller endasten
borgenärerytterligare. fårSamtliga intresse rekonstruktionenattav ges en

sådan tillgångarna upprätthållsinriktning värdet de intressanta elleratt
ökas, vilket medför intressekonflikter. Risken för samhällsekono-att ett
miskt felaktigt beslut fattas ökar än mer.

Vid förmånsrättensidan spelar den statliga lönegarantin rollstorav en
för valet ackord eller konkurs, eftersom lönegarantin möjliggör finansi-av
ering vid måstekonkurs inte vid ackord och eftersom rörelsen kunnamen
bära alla lönekostnader vid ackord detta inte nödvändigt vid fort-ärmen
sättning rörelsen i konkurs, siktar ägande efter konkursen.nyttav som
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3 och internationellaUtländsk rätt

normer

Inledning1

I förevarande kapitel beskrivs kortfattat hur skatte- och lönefordringar samt
fordringar förmånsrätts-med säkerhet liknande företagshypotek behandlas i

angåendehänseende i olika länder. Vidare redogörs översiktligt för regler
avtalsförhållanden.lönegaranti och gäldenärens Redovisningen syftar inte

förhållandenatill i detalj beskriva i respektive avsiktenland. I stället äratt
översiktlig bild förhål-utländsk med betoning nordiskarätt,att ge en av

landen.
I Insolvensutredningens betänkande Lag företagsrekonstruktion,om

SOU 1992:113 197 ff finns utförlig förhål-redogörelse för utländskas. en
landen. Redogörelsen belyser insolvensförfaranden i Danmark, Fin-Norge,

Österrike,land, England, FrankrikeUSA, och Tyskland alternativutgörsom
till offentligt ackord fönnånsrättsordningenoch konkurs i dessa länder.samt

förhållandenaDe beskrivna gäller i allt väsentligt fortfarande. För en mer
utförlig beskrivning hänvisas därför till Insolvensutredningens beskrivning,
till Gertrud i TfRLennander 1987 545 och Insolvensrättsligt forum 22-s.
23 januari 1990 Iustus Förlag 1990 40 beträffande fransk tillrättsamts.
Annika Arvidsson i 648SvJT 1988 ff.s.

3.2 Allmänt utvecklingstendenser inomom

konkurs- och ackordsrätten

årtiondenUnder insolvensrättten, dåligahar följd tider-desenare som en av
med ökat antal konkurser, hög arbetslöshet, på arbetsmarknadenettna oro

föremålvarit reformarbetenför i flertal länder. England,I bl.a. USA,ettosv,
Österrike, Frankrike, Tyskland, Danmark, Norge och Finland har arbetet
resulterat i omfattande lagstiftning. Gertrud Lennander TfR 1987ny menar

framstår546 ff det allt klarare insolvensrätten inte bara äratt atts. som en
angelägenhet mellan gäldenären och hans borgenärer. Hela samhället berörs.
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tillgångar har insolvensrättenfråga fördelningFrån varithaatt avomen
harprestationsförmågan företagåterställa hoskommit inriktas attatt som

arbetstillfällenvärdeförstörelse, räddaförhindrakapacitet överleva, attattatt
fått plats förhar lämnaexekutionsrättsliga tänkandetDet ettrent sam-osv.

skilja mellankunnatTidigare harhällsekonomiskt betraktelsesätt. enman
kan detgäldenärsorienterad konkursrätt. Nuborgenärs- och snarare varaen

samhällsorienterad insolvensrätt.talasin plats att om en
liten. Somutdelningen i konkurs blir förgenomgående problemEtt är att

tillgångar deutdelningsbara fördvs. bristenbotemedel "massabristen",
gårtvå åtgärder. Denaktualiserasoprioriterade borgenärema, uttyper enaav

privilegierade konkursen. Denrättigheter iborgenäremasinskränka deatt
återvinningmöjligheten till i konkursengår utvidgaandra attattut genom

fristema och skärpasubjektiva rekvisit, förlängabegränsa borteller ta reg-
närståendetransaktionema.lema avseende

Således har dis-olikanaturligtvis mellan länder.Problembilden varierar
omfattningen säker-främst gälltkussionen Västtyskland och Englandi av

Österrikebesittning, medan reformen iförenade medhetsrätter inte ärsom
fönnånsrättema.främst inskränka de allmännainriktats att

förmânsrättema framhåller Gertrud Len-Vad särskilt gäller de allmänna
så mångainte har försvarare. Avff dessa egentligennander a.a. 579 atts.

flesta arbetstagarna och deras lönean-sociala naturligen deskäl värnar om
språk, intressen i utsträckningsamtidigt har deras överta-stornumeramen

förmånsrättlönegarantin. berättigade igits motsvarigheter till Det statensav
många också avskaf-för ifrågasätts Skatteprivilegiet harskatter har i länder.

framförtspå håll, avskaffande visserligenfats flera medan förslag ettom
inte i länder.verkställts andramen

Något förhållandena i3.3 olika länderom

3.3. Finland1

förrnånsrättsordningen relativtomfattade den finskaFöre den 1 januari 1993
förmånsrättmånga fönnånsrätter. följd härav fick borgenärerSom utanen

anspråk fullständighet och medvanligen ingen utdelning alls. Utan ton-
på sådana fönnånsrätter för kommitténs uppdrag kanvikt intresseärsom av
dåvarande fönnånsrättsordningen prioritets-den ha inneburit följandesägas

ordning.
förmånsrätt följd retentionsrättl Fordringar med särskild till ochpantav

kvarhållanderätt
2 Lönefordringar
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3 Underhållsbidrag
4 Pensionsfordringar
5 Skattefordringar enligt lagen förskottsuppbörd och lagen arbets-om om

givares socialskyddsavgift
6 Fordringar med säkerhet till följd företagshypotekav
7 Hyresfordringar
8 Vissa övriga skatter

förarbetenaI till den fönnånsrättsordningen, Lag den ordning inya om
vilken borgenärer fåskall betalt 1578/ 1992, proposition l81/ 1992 med
förslag till lagstiftning revidering förrnånsrättssystemet, 4 framför-om av s.
des inledningsvis de fönnånsrätternanuvarande måste minskasatt avsevärt

skall kunna skapa effektivt, fungerande och för de olikaettom man grup-
borgenärer rättvist saneringsförfarande. Vidare anfördesperna av

propositionen 13 de motiveringar de allmänna för-att närs. som angavs
månsrättema instiftades till delen förloratstörsta sin betydelse. Beskatt-
ningssystemet har förändrats under decenniemas lopp och den statsekono-
miska betydelsen förmånsrätten för skatter liten, heterär det vida-av numera

i propositionen. Utvecklingen inom sociallagstiftningen har, enligtre propo-
sitionen, lett till de fömiånsrätter ursprungligen inrättadesatt social-som av
politiska skäl inte längre påverkar medborgarnas grundtrygghet. Arbetsta-

till lagstadgadrätt pension tryggad ocksåär arbetsgivarengarnas blirom
insolvent. Förmånema enligt folkpensionslagen, sjukförsäkringslagen och
lagen Ävenbarnbidrag betalas offentliga medel. arbetsgivarnaom av om
deltar i finansieringen dessa inteäventyrar enskild arbetsgiva-systernav en

konkurs någons till dessa fönnåner.rätt Genom lönegarantisystemetres sä-
kerställs lönefordringar betalas arbetsgivarenatt även blir insolvent.om

Den finska reformen innebar långtgående revidering förrnånsrätts-en av
De allmänna förmånsrättema slopades,systemet. med undantag fönnåns-av

för underhållsbidragrätten till bam. Den nuvarande förmånsrättsordningen
kan förenklat beskrivas följande uppställning.genom
l Fönnånsrätt grund och retentionsrättpant-av
2 Förmånsrätt för underhållsbidrag
3 Förrnånsrätt grund företagsinteckning, för fordringar sådanmedav

förrnånsrätt utdelas vid konkurs 50 % värdet den intecknadeav av
egendomen, efter fordringar med bättre förrnånsrättatt har betalts.

Förmånsrättsordningen innehåller också bestämmelser vissa ford-attom
ringar skall efterställda.vara

Anledningen till begränsat utdelningen föratt fordringar med för-man
månsrätt grund företagsinteckning denär utdelning tidigareattav som
tillfallit de borgenärsgrupper förmånsrätter slopats, skullevars nu annars
övergå till de borgenärer har företagsinteckning. Härvid skulle desom en
borgenärer inte har fönnånsrätt de gåttäven miste sin för-som som om-
månsrätt reformen alltjämt bli utdelning. Avsikten med refor-genom utan-
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fönnånsrättsordningenställning irelativaföretagsinteckningensattmen var
deinteckningshavamainnebäroförändrad. Detta attförbli trotsskulle att

utdelninglikafå iskallslopasförrnånsrättemaallmänna storstort setten
förmånsrät-de allmännasåledestidigare. Avsikten attatt nyttan avvarsom

åinteckningshavama,sådan överförasskulleslopades inte menterna som
försämrashellersäkerhetsvärde inteföretagsinteckningensandra sidan fick

finansieringsmöjligheter.företagensäventyrarsättett som
samti-januari 1993kraft den 1trädde iförmånsrättsordningenDen nya

kon-Omföretagssanering infördes.lagstiftningendigt den enomnyasom
förmånsrätt. Förreglernade gamlatillämpasinletts dessförinnankurs om

1995 gäl-januariföre denikraftträdandet 1inletts efterkonkurser mensom
löneford-omfattassådana konkurserÖvergångsbestämmelser. Iler särskilda

fordringarsåledes bättreförrnånsrätten och har ängamla rättringar denav
konkurseri dessaPå utdelasgrund häravföretagshypotek.imed säkerhet

medfordringaregendomen tillåterstående intecknade60 värdet den% av av
företagsinteckning.förmånsrätt grund av

tidigareoch indrivningbetalningförbudetMed undantag mot upp-avav
huvud-enligtsaneiingsförfarandeinverkar inledandetkomna skulder ettav

finnsspecialstadgandeavtalsförhållanden. Ettregeln inte gäldenärens
ihyrestagareleasingavtal. Om gäldenärenochdock beträffande hyres- är ett

så upphördetdetta,leasingavtal kan hantidsbundet hyres- eller säga attupp
skyldigbliGäldenären kan docktvå månader från uppsägningen.inom att,

skäliglämnaför uppsägningstidenvederlagavtalsenligt ävenutöver m.m.,
Ersättningsanspråketför uthyraren. äruppkommitersättning för skada som

sådan kanframhålls, uppsägningsrättpropositionenoprioriterat. I att varaen
påpekas hyres-ned.verksamheten läggs Detnödvändig del attt.ex. avom en

anordningar kanobehövliga lokaler ellerleasingutgiftema föreller envara
skall lyckas.för saneringenbli kvittavsevärd kostnad bör kunna attsom man

karak-också liknandeinnehåller vissa reglerföretagssaneringLagen avom
stoppningsreglema.de svenskatär som

ochsåledes oprioiiteradeframgått lönefordringarSom är numeraovan
särbe-lönefordringarVissas.k. saneringsskuldema.hör i princip till de

betalningsförbu-det allmännaföretagssanering. Trotshandlas emellertid vid
förfarandetmånader före inledandetutestående fördet skall löner tre av

Även skallsemesterersättningarochsemesterlönerbetalas. arbetstagarnas
principdeni samklang meddetta undantagbetalas. Enligt förarbetena är

vilkenlönegarantisystemet och enligtstår bakom bland annat ar-ensom
får vållas skada ilöneinkornster inteberoendebetstagare utkomst är avvars

svårigheter.ekonomiskaarbetsgivarensgrundform utebliven lön avav
löneford-gälla deskulle utsträckas tillOm betalningsförbudet senasteatt

fort-viljaarbetstagarnasminskaringarna skulle detta attäven ägnat attvara
Detvidare i propositionen.dethos gäldenären, heteranställningensätta

det iväsentligtverksamhetframhålls tanke fortsattdet med är attatt en
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detta hänseende inte uppstår onödiga stömingar. Slutligen påpekas att ar-
betstagarnas hörlöner till de utgifter i allmänhet inte vid betalnings-som ens
svårigheter kan lämnas obetalda. Om lönetillgodohavanden obetalda iär ett
företag, det därför osannolikt arbetsgivarens ekonomiskaär situationatt trots
det skulle sådan det huvud finns förutsättningar föröveratt tagetvara sane-
ringsförfarande.

Den finska lönegarantin gäller, förutom vid arbetsgivarens konkurs, även
vid dennes betalningsofönnåga. Arbetsgivaren åter-i princip skyldigär att
betala utbetalningar enligt lönegarantin. Vid arbetsgivarens konkurs förut-

arbetstagaren bevaka sin fordransätts i konkursen, i fall kan arbetsta-annat
enligt lönegarantin förklaras helträtt eller delvis förverkad. Betalninggarens

utgår för löne- och andra fordringar grundade arbetsförhållandet vilka har
förfallit inom månader före det lönegarantiansökningen inlämnades.tre att
Lönegarantin begränsad maximibelopp årär uppgick1997ettgenom som
till 75 000 finska mark.

Vid arbetsgivares konkurs gäller alla anställningsavtal kanatt sägas upp
med tvåuppsägningstid veckor, uppsägningstiden normalt ärtrots atten

till månader beroende anställningstidens längd. Lönegaranti fören sex
uppsägningslön utgår i konkursfall således endast för två iveckor, kanmen
andra fall månaderstillersätta uppsägningslön. Skall konkursför-upp sex
valtaren fortsätta driften såledeskrävs det han åtar sig föratt massaansvar
arbetstagarnas löner.

3.3.2 Norge

Den norska förrnånsrättsordningen mångabär likheter med den svenska.
Staten åtnjuter förmånsrätt för skatter och avgifter, denna be-även ärom
gränsad till fordringar förfallit inom viss tid före fristdagen. Löne-som en
fordringar skyddas lönegaranti åtnjuteroch dessutom förmånsrätt.genom
Som huvudregel gäller panthavare i fast eller lös egendom skall tillgodo-att

denna framför övriga borgenärer. Panthavare står utanför konkursbo-ses ur
behandlingen så långt fordringen täcks Vanilagerpant, factoring-panten.av

och driftslösörepant, upplåtaskanpant registrering besitt-utansom genom
ningsövergång, motsvarighet vårttill företagshypotek.sammantagetger en

Lönegaranti utgår årsedan 1992 endast vid arbetsgivarens konkurs. Ga-
rantin omfattar i princip endast lönefordringar för sammanlagt månadersex
och endast fordringar inte har förfallit till betalning tidigare må-änsom tre
nader före fristdagen normalt dagen för konkursansökan. Lönegarantin är
begränsad maximibelopp gångerettgenom motsvarar tresom
"folketrygdens grunnbeløp", årför 1997 123 000 norska kronor.

I den norska delningsloven skillnad mellangörs "massefordring" och
"dividendfordring". De krav konkursboet ådrar sig betecknassom som mas-
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kon-skulder. kanandra Detalla nämnasföre atttäckasskallsafordran och
tillknutnadessahyreskontrakt ärkonkursgäldenärenskursboet övertar om

erford-konkursförvaltarenfrånNågot samtyckenäringsverksamhet.dennes
ocksåhyreskostnadenblirkonkursbeslutetmedFrån ochinte. mas-enras

inomemellertidkanKonkursförvaltarendelningsloven.§§7-10saskuld
inteboethyresvärdenförförklarakonkursbeslutetfrån attfyra veckor avser

för-hyresvärdenstillställslokalernaförutsatthyreskontraktet, attövertaatt
tidentillförhållandesådantvidsiginskränkerMassafordringenfogande.

löneford-gällerVadhyresvärden.tillställtssådan förklaringfram till dess en
Danmarkireglerliknandekonkursutvalgetnorskadetringar föreslog som

principiJustitiedepartementetnedan. Trotsff,3231972:20NOU attses.
inträdes-konkursboetssärskilda reglerbehovfannsi detinstämde att omav

Platsreglerna.föreslagnadeinfördes inteanställningsavtalgällervadrätt
Ensådana regler.inarbetningförlagenemellertid ireserverades avsenare

Etterkon-1993:16,NOUFalkanger-utredningen,den s.k.utredningsenare
också uppdragifick116 och 181konkurslovgivningentroll s.m.v., s.av

påpekadeFalkanger-utredningenfrågan.aktuella atti denutarbeta förslagatt
de flestaFörviss osäkerhet.tillhade lettlagbestämmelseravsaknaden enav

kraveftersom deras ersättsbetydelsemindreosäkerhetenarbetstagare har
Falkanger-utredningen, osä-råder emellertid, enligtlönegaranti. Detgenom

vid inträ-förfarandetinträdesrätt,absolutakonkursboetsbeträffandekerhet
uppsägningstidenarbetsplikt under rättenlängd,uppsägningstidens samtdet,

klargö-skullelönegarantin,förvaltararbete. För ettstaten,ta annatatt som
LönegarantiFalkanger-utredningen.enligtbetydelse,ocksårande ha stor

pågående konkursen.denmassafordringar iförutgår intenämligen
be-beträffanderegleringdetaljeradföreslogFalkanger-utredningen en

gällerdetföre konkursen. Närgäldenärenslutitshandlingen avtal avsomav
iinträderkonkursboethuvudsakförslaget iinnebäranställningsavtal att an-

meddelarfrån konkursbeslutetveckorinte inomboetställningsavtalet treom
däref-för tidenblir lönefordringarinTräder boetönskar inträda.det inteatt

medavtaletanställde haroch denmassafordringar. rätt sägaBoet att uppter
hararbetstagarenavtalats. Om över-tidmånads inte kortarevarsel, omen

anställ-iträderOm boet intekonkursfordran.dessaskjutande krav utgör
vil-tid underFörkonkursfordran.fordranarbetstagarensningsavtalet utgör

massakrav. Iersättningutgår dockutfört arbetearbetstagarenken pro-som
föreslås special-december 199826 1998-99 den 11position Ot ennrprp

konkursställning iarbetsavtals7-11dekningsloven §ibestämmelse om
förslag.utredningensmedi huvudsak överensstämmersom

Även ochskatterfönnånsrätten förföreslagitsgångerhar flerai Norge att
förmånsrättskattefordringarår 1963 hadetillavskaffas. Framavgifter skulle

förmånsrätts-lönefordringar. Genomlikhet medförsta iklassen, nyenav
place-Skattefordringarnareducerad.väsentligtfönnånsrättenordning blev

år.fråntidsmässigt tillinskränktesefter arbetslön ochrades tre ett
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betänkandetI NOU 1972:20 föreslog konkurslovsutvalget fönnånsrät-att
för skatter borde avskaffas. Utvalget menadeten de endaatt argument som

fogmed åberopaskunde för skatteprivilegiet den historiska traditionenvar
och den omständigheten skatter piiviligierade i alla andra jämförbaraatt var
länder. Inget dessa hade dock någon väsentlig betydelse deargument närav
vägdes den börda privilegiet innebar för boets övriga kreditorer.mot som
Utvalget anförde den ledande synpunkten bör det offentligasatt attvara
förlust på grund insolvens hos den enskilde skatte- och avgiftspliktigeav
inte bör täckas gäldenärens övriga fordringshavare överförasav utan
samhället helhet.som

remissbehandlingenVid tillstyrktes utvalgets förslag från håll.de flesta
Finansdepartementet gick dock förslaget. Som skäl anfördes delsemot att ett

avskaffande fönnånsrätten kunde reducera utdelning i konkurs,av statens
dels indrivningsmyndighetemas arbetsbelastningatt kunde komma ökaatt

dessa i utsträckning fickstörre ställningatt till ackordsförslaggenom ta un-
der "gjeldsforhandlinger". Finansdepartementet fäste också vikt vid att sta-

inte kan välja sina "kunder" ståroch inte iten kontakt med des-närasamma
många andra borgenärer. Vidare framhölls detta i måstefallsa som att vart

gälla innehållna källskatter i realiteten del lönefordringenärsom en av som
skall hållas avskild och därför inte kommer ingå i konkursboetatt om ar-
betsgivaren fullgör sina skyldigheter. Finansdepartementet förespråkade
emellertid viss inskränkning förrnånsrätten det tidsmässigaen attav genom
omfånget såändrades fordringarna huvudregelatt skulle förfallnasom vara
inom månader före fristdagen.sex

Justisdepartementet inledde sitt med konstatera erfa-att attresonemang
renheterna års1963 reform positiva. Man nämnde i fortsättningenav var att
reformen till början förbättrat de oprioriterade borgenäremas ställningen

utvecklingen gått iatt riktning. Departementetmen gick här-motsattsenare
efter på frågan fönnånsrättens ekonomiska betydelse för Medom staten.
utgångspunkt i siffror rörande utdelning i konkurser avslutade 1978 nämn-
des fick cirka 11 miljoneratt Nlcrstaten anmälda 58,6 miljoner täcktaav

förmånsberättigade krav. Om fönnånsrätten upphävdes,som skulle det -
alltjämt med utgångspunkt i års1978 siffror betyda ökning dividen-en av-
den till de oprioriterade fordringarna med 5 Förbättringen beteck-procent.
nades "beskjeden". Departementet anslöt sig i fortsättningen till kon-som
kurslovsutvalgets principiella synpunkt det offentligas förlust vidattom
insolvens hos den skattskyldige borde slås samhället helhet. De-ut som

uttalade sig också förpartementet det önskvärda i de oprioriterade borge-att
blevnärema engagerade i konkursbehandlingen.mera

I det följande uppehöll sig Justisdepaitementet främst vid olika spörsmål
rörande skatteindrivningen. Konkurslovsutvalget hade i sitt betänkande pe-
kat förrnånsrätten upphävdes, dettaatt, skulle leda till indrivnings-om att
myndigheterna i utsträckningstörre tidigare fickän ställning till förslagta



1999:1SOUinternationellaUtländsk och100 rätt normer

myndighe-förvisst merarbetemedfördesinnågot iackord, etttursomom
offentligafördel detdet kundedockmenadeUtvalget attatt vara entema.

insolvensbehandlingen. Departementetstadiumtidigarekom ett av
indriv-hävdatuttalandeni sinaFinansdepartementet atterinrade här attom

skatteprivilegiet.upphävdeinnanförstärkas,fickningsmyndighetema man
fråndetansåg sig Justisdepartementetbakgrund atttrotsMot denna -
den-förslagkonkurslovsutvalgetsförsympatihadesynpunktprincipiell -

skatteprivilegietupphävandeförslå helt utaninte kunnaomgang" ett avne
"saerligladelösningen.valda ManFinansdepartementetförordade den av

inskrevingsmyndig-sig tillknytterbetenkeligheterpraktiskedevekt som
"kunder"väljer sinaockså offentliga intedetframhöllarbeid"hetens attmen

vidmakthålla skattemoralen.kundefönnånsrättensamt att
i NOUaktualiseradesavskaffandeskatteförmånsrättensFrågan nyttom

majoritetUdvalgetskonkurslovgivningenEtterkontroll1993:16, m.v.av
Majori-avskaffas.avgifter skulleochför skatterförmånsrättenföreslog att

skulleförförelåg starka skältillräckligtansåg detinte att statenattteten
utvecklingeninternationellaockså denpekadeMajoritetensärbehandlas.

såväl löne-påpekadesavskaffande. Härmenade gick attettmotsom man
Österrike, skatteför-skatteförmånsrätten avskaffats ifönnånsrätten attsom

Sverigesåväli TysklanddetDanmarkmånsrätten avskaffats i samt att som
avskaffas. Majoritetenskatteförmånsrätten skulleframlagts förslag attom

dåligamenade denochökningen konkurserocksåframhöll den attstora av
konkursorsaki kundesigoprioriterade borgenärerutdelningen till vara en

hän-ansåg bordedärför detmånga Majoriteten störreför leverantörer. tasatt
möjlig-väsentligt bättreförlusten. harsprida Statenmöjlighetentill attsyn

ock-framhöllUdvalgetprivata borgenärema.desprida förlustenheter änatt
gjeldsforhandlingermångaståndpunkt konkurser ochså sin principiella att

skatteförrnåns-avskaffandestadium. Etttidigareborde ha kommit ett av
kritisk borgenärs-aktivare ochintarikan resulterarätten att staten meren

roll, anförde man.
måstefönnånsrättavskaffandeframhöllsI betänkandet statensatt ett av

utdelningskulle högreförslag,övrigabakgrund utvalgetsmot gesomses av
försla-hoppades utvalgetförstaFör detalla oprioriterade borgenärer.till att
skulleVidaregjeldsforhandlinger.ochtill tidigare konkurserskulle ledagen

förvaltning.och effektivaretill snabbareförenklingar ledaprocessuella
häromoch factoringpant sevarulagerspantavskaffandetSlutligen skulle av

för utdelning.nedan öka utrymmet
da-medinkomstermellanskillnadenhade inte beräknatUtvalget statens

reformenefter föreslagnadeninkomster antogregler och statens mengens
oprioriterade bor-utdelning till deväsentligt ökadreformen skulleatt enge

genärema.
Bomanfråga, konsulent Ragnhild Hegeminoritet i dennaUtvalgets

i dagfönnånsrättens betydelse förframhöllFinansdepartementet, staten
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och den betydelse skatte- och avgiftsfordringama förhar samhället. Minori-
uttryckte förståelse förteten alla borgenärer utgångslägeti bör behandlasatt

lika ansåg skatte- och avgiftsfordringar bör särbehandlasatt grundmen av
fordringamas Fordringama uppställs lag och måsteart. erläggas utangenom

Ånågon direkt motprestation från andra sidan skatter ochstaten. utgör av-
gifter del inkomster och kommerstor medborgarnastatens till godoen av

åtagandensociala etc.genom
Minoriteten påpekade emellertid förrnånsrätten inte borde behållasatt

enbart för principens skull. Om förslagen upphäva factoring- och varula-att
skulle leda till fick totaltgerpant högreatt utdelning,staten skulle detsett

mindre betänkligt avskaffa skattefönnånsrätten. Vidareatt kanvara ett av-
skaffande varulagerpanten i sig själv innebära förrnånsberätti-av att statens
gade krav minskar. Omsättningen kommer kanske i utsträckningstörreatt
ske ordinära omsättningskanaler varför utestående kravgenom statens
mervärdeskatt för de sista månaderna kan bli mindre.sex

Även förekomsten de panträtter motsvarighetav sammantagetsom ger en
till företagshypoteket har diskuterats. Falkanger-utredningen ansåg att ut-

för pantsättning borde begränsas förrymmet öka för utdelningatt utrymmet
till oprioriterade fordringar. påpekadesHär särskilt avskaffandeatt ett av

förmånsrätt för skattefordringarstatens borde kompenseras till viss del ge-
åtgärder ökade utdelningen till de oprioriterade borgenärema.nom som

Vad gäller driftslösörepant menade utredningen pantformen i huvud-att
sak borde behållas oförändrad. Som skäl anfördes bl.a. driftslösöret oftaatt
har naturligt samband med fastett egendom och därför bör omfattas lik-av
nande regler för undvika den lösa egendomenatt måsteatt särskiljas vid
realisation Vidare framhöllspanten. övriga nordiska länder harav att regler

möjliggör pantsättning driftslösöresom avskaffandesamt attav ett av
driftslösörepanten skulle kunna leda till näringsidkaren i stället valdeatt att
hyra eller leasa egendom.

Utredningens majoritet ansåg vamlagerpanten borde upphävas.att Majo-
riteten menade begränsing nödvändigatt för öka utdelningen tillen attvar
de oprioriterade borgenärema. Det har framhållits varulagerpantenatt utgör

förutsättning för enskilda branschers kredittillgång.en Majoriteten menade
kredittillgången viktigtatt är framhöllett samtidigt varula-argument attmen

dåligtrelativtutgör säkerhetsunderlag.ett Nonnaltger beviljas kredit mot-
svarande 25 % värdet 80 % vid fastighetspant.mot Det finns ocksåav en
tendens i allt möjligtatt ta ärpant pantsätta, varulagerpantattsom utan att
har någon verklig betydelse för kreditgivningen. Vidare framhölls utred-att
ningen i sin helhet föreslår factoringpant skall upphävasatt vilket gör en
eventuellt kvarvarande varulagerpant mindreännu värd den inte kannär
kompletteras med säkerhet i utestående kundfordringar. Majoriteten ansåg
dessutom avskaffande vamlagerpantenatt ett kunde leda tillav noggrannare
bedörrmingar vid kreditgivning.
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di-ochordförande,Falkanger,Thorprofessorminoritet,Utredningens
avskaffatilltveksammasigställde attStadsbanken,Kjølstad,Brittrektör

påpekadekredit ochtillgång attframhöll behovetDevarulagerpanten. av
inarbetad.välvanilagerpanten är

småfö-undantagmedutredningen,ansågupphävs avvarulagerpantenOm
Andersen,Inger-Berit attadministrationsdirektörenrepresentant,retagamas

begrän-återtagandeförbehåll bordenärmastsalgspantföräven utrymmet
vida-säljasskallfärdigvarorisalgspantförbjuderreglerNuvarande somsas.

ellerbearbetningeftervidaresäljasskall somfrånskillnadtill somvarorre,
harköpareni alltsalgspantförbjudavilleMajoritetenprodukt. somdel av en

utsträckavilleminoriteten pant-medanbetalning,föreförfoga överrätt att
vidareförsäljningen.tillframverkanrättens

utredningenkundfordringarpantsättningfactoringpantgäller varVad av
framhölls panträtten ettDetupphävas.borde att gavenig panträttenattom

upplystbankföreningennorskadensäkerhetsunderlagdåligtrelativt samt att
värde.fordringarnas25 %förendastbeviljadesnormaltkredit avatt

factoringpantochvarulagerpantangåendeförslagFalkanger-utredningens
tidöverskådliglagändring inomtillledatorde

Danmark3.3.3

92-99ireglerasvid konkursfordringarnamellanFörrnånsrättsordningen
huvudregeldockgäller attdanskEnligt rätt enDKL.konkursloven som

till-skallegendomeller lösi fastharfordran panträttför sinborgenär som
ellerhandpanträttharDenövriga borgenärer.framfördennagodoses somur

inte§ DKL91enligtdärförberörssikkerhedsret"tilsvarande av"anden
fordranpanthavarenstäckerdelvisbaraOmkonkurs. pantenpantsättarens

övriga borgenärersmedemellertidrestfordranpanthavarenskonkurrerarl
krav.

i Dan-intefinnsföretagshypoteketsvenskadettillNågon motsvarighet
fråntasPantsättarenhandpant.lösörehuvudregelmark. Som pantsätts som

tredjeellerpanthavarenbesittningsövergång tillrådigheten man.genom
emel-egendom pantsättsmed fastsambandnaturligtharLösöre ettsom

Driftstillbehör pantsätts auto-egendomen.fastadenmedlertid tillsammans
Även kanlösöreavtalas.inte annatfastighetspant,matiskt vid annatom

pantbrev.registreringtinglysning ettunderpantpantsättas avgenomsom

i1998-99,x 26OtpropositionennämndadenframlagtsNyligen har prp nrovan
föreslåsföreslås avskaffad. Däremotintefactoringpantenochvilken varulagerpanten

aktualiseradeföretagsrekonstruktionochbeträffande konkurs avändringarandra
uteslutenskall"salgspant"exempel kan nämnasFalkanger-utredningen. Som att vara
konkurs-tillbidraskallpanthavareochvidareförsäljningavsedda for atti alla varor

pantvärdet.med 5 %delboets allmänna av
x
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Det finns emellertid viktig begränsning i reglerna underpantsättning.en om
Samlingar likartade eller för ändamål avsedda föremål,av be-samma som
skrivs generellt, kan enligt huvudregeln inte tinglysing.pantsättas genom
Detta innebär varulager inte kanatt tinglysing.pantsättas Enskildagenom

kan dettapantsättas det förutsättersätt,varor individualisering.men
Ägarförbehåll tillåtna, dock inteär säkerhet för köpesumma för för-som
brukningsvaror. Lämnas i "kreditkonsignation", där säljaren hållervarorna
fortlöpande kontroll försäljningenöver och avräkningen, får leverantören
emellertid separationsrätt till konsignationslagret.

Fordringar knutna till dokumentär kan handpant.utgöra Enkla skul-som
debrev kan denuntiationpantsättas till gäldenären. Tinglysingslovengenom
förbjuder registerpant i omsättningspapper, enkla skuldebrev och andra ford-
ringar. En factoringpant liknande den norska således förbjuden.är Emeller-
tid har det utvecklats praxis innebär denuntiation inte nödvän-atten som
digtvis måste ske till gäldenären personligen kan tillgörasutan en represen-

för denne. Det vidaretant fordringshavaren kan ståatt för indrivningenanses
så länge det sigrör sedvanliga inkassoåtgärder.om

I december 1996 har det danska Finansrådet bankföreningen anrno-
dan Erhvervsrninisteriet i skrivelse redogjortav för Finansrådetsen syn-
punkter behov och möjligheter beträffande införandetom företagsinteck-av
ning enligt svensk modell. Det framhålls i skrivelsen inte skall räknaatt man
med sådan reform kommeratt sig öka tillgångenen att till kredit ellervare
sänka kostnaden för banklån. Fördelarna skulle i stället ligga det adrni-
nistrativa planet bankerna slappatt andra säkerheter,genom factoringta som
och lagerpanter hos tredje Därmed skulle också vissa kostnaderman. sparas.
Vid vår intervju med Finansrådet framkom vidare kredittagama bjödatt ett
visst motstånd lagerpantsättningmot att acceptera och factoring factoring
ansågs kunna intryck ekonomisk svaghet, varför detge antagligenav skulle
bli lättare få säkerhet vid införandeatt företagsinteckning.ett Den kreditav

förekommer i Danmark i dagsom fastän företagsinteckning saknas ochges
fastän bankerna inte jämställdaär med leverantörerna måsteens utan ac-

dessaceptera regleratt kreditkonsignation hargenom separationsrättom
också till skall säljas eller bearbetas före betalningvaror som till leverantö-
ren.

Fönnånsrättsordningen kan förenklat uttryckt sägas omfatta fyra kategori-
fordringar.er av

1 Massafordringar
2 Priviligierade fordringar
3 Oprioriterade fordringar
4 Efterställda fordringar

Massafordringar begravningskostnaderutgörs i dödsbos konkurs,av
kostnad för gäldenärens försättande i konkurs, omkostnader vid boets för-
valtning och "gaeld pådragesder boet under dets behandling, bortset fra krav
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punktensistnämndapålignes skyldneren". Denindkomstskat, om-som
också kravdvs.konkursen,stiftats undergäldvarjefattar i princip somsom

förUndantagetrörelse.gäldenärensvidaredrifttill följduppkommit avav
iträddelagändringnuvarande lydelsesininkomstskatter fick somgenom en

påförsinkomstskattinnebärLagändringen1997.januarikraft den 1 att som
fordran.oprioriteradmassafordranlängrekonkursboet inte är utan enen
boetanställtsinnehållits för personal ärkällskatterKrav avsomsom

Skat-bl.a.lagändringenSkälet tillmassafordran.emellertid fortfarande var
skattemässigade1101/1987Betaenkningtelovrådets uttalande i reg-omnr

påpekades bl.a. skattekrav,ackord. Härochlerna vid konkurs att upp-som
uppkommerskuldervisserligenbehandling,står konkursboets är somgenom

från andraemellertidskiljer sigSkatteskuldemabehandling.under boets
uppstårpåverka dess uppkomst. Deinte kanboetmassakrav somattgenom

helakonkursbehandlingen. Detsjälvakonsekvens ärnödvändig aven
tillgångar bland borgenä-och fördela gäldenärenssyfte säljakonkursens att

betydandetillgångar ibland medföraförsäljning kanKonkursboets avrema.
fördelningförförsäljningen inbringartill det värdei relationskattefordringar

tillfallertillgångarna så vinstenhelaOftabland borgenärerna. är pantsatta att
tillfälligheteroftaHärtill kommer det avgörpanthavaren. äratt omsom

skatte-före efter konkursbeslutet. Denuppkommer ellerskattefordringen
lång tid. Vär-från värdestegring underhärrörapliktiga inkomsten kan en

Till-försäljning.skattepliktig förrän videmellertid intedestegringen blir en
föregångarna också föremål skattemässiga avskrivningarvarit förkan ha

värdeminskningen.väsentligt överstiger den faktiskakonkursen, som
från vissafordringarnade prioriterade kommer kostnaderFörst bland

Hit rimliga omkost-rekonstruktionsförsök före konkursen. hör delstyper av
delssåsomrekonstruktionsförsöken arvoden vissanader för personer,

ådragitförutsättningar sig under rekon-skulder gäldenären under vissasom
struktionsförsöket.

semesterersättning uppsägnings-Löneprivilegiet omfattar lön, ochm.m.
måna-får inte förfallit till betalning tidigarelön. Lönefordringama ha än sex

förmåns-lång uppsägningstidder före fristdagen. kan omfattasHur som av
framgår lagstadgadinte följer avtalad ellerlagtexten uppsäg-rätt utanav av

långningstid. konkurs-Om avtalade uppsägningstiden orimligt kanden är
boet sedvanligemellertid enligt 61 § DKL anställningsavtalet medsäga upp

närstående fönnånsrätt enligt 96 §uppsägningstid. Gäldenärens kan nekas
förrnånsrätten eventuellaDKL med hänsyn till lön, arbetsvillkor ochom

ekonomiska driftintressen i verksamhetens inte rimlig.anses
Utgångspunkten för behandlingen lönefordringarna arbetsgiva-är attav

konkursbo har inträda i anställningsavtalet allmännaenligt denrätt attrens
inträdesregeln i § Arbetstagaren de55 DKL. kan häva avtalet bara ge-om

förhållandenakonkursen förändrade särskild anledning häva.attnom ger
åliggerEnligt 63 § sål DKL det konkursboet fort möjligt beslutast att som
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fråntvåboet inom veckoranställningsavtalet. Omidet skall inträdaom
lönefordringamavill inträda hänförsdet intekonkursbeslutet förklarar att

således enligtkonkursbeslutet och blirtill tiden föreunder "betänketiden"
för tid underockså konkursfordringar. Lönekravprioriteradehuvudregeln

massaford-emellertid alltidfaktiskt utfört arbetevilken arbetstagaren är en
individuell bedömningsigObservera det här röratt ar-av omom enran.

3290 210;eller inte, 1995,betstagaren utfört arbete Karnov,se s.
indenfremkommer erklzeringendet ikke vil intraade,"Meddeler boet, at og

forlønnenhar den kun massekravkonkursdekretet,efter ansatteto uger
ilønnenfaktisk har uført arbejde. I øvrigtden tid, timer, hvor handage, er

efter § 95, stk 2"mindre privilegium kanreglen privilegeret, med nazgtes
närståenderegeln.

två meddelarveckor efter konkursbeslutetkonkursboetOm än attsenare
"betänketiden"lönekrav underinträda i anställningsavtaletdet inte vill är

såledesförhållanden massafordran,betraktaunder alla oavsettatt omsom
underlåternågot inte.utfört arbete boet eller Om boetarbetstagaren att

konkludentutnyttjar arbetstagarna, riskerar detlämna besked och att genom
arbetsta-sig för framtiden. Vidarehandlande ikläda även ägermassaansvar

huruvida boet kommerenligt 55 § 2 DKL kräva beskedrätt attgaren om
inträtt i anställningsavtal kan detinträda i anställningsavtalet. Har boetatt ett

avtaletenligt 61 § l DKL begränsa sägast massaansvaret attgenom upp
rimlig uppsägningstid.med sedvanlig eller

tillämpningsområde något vidare dedanska lönegarantireglemasDe änär
såledesLönegaranti utgå inte arbetsgivaressvenska reglemas. kan bara vid

också avliderkonkurs vissa förutsättningar arbetsgivareunder närutan en
saknaseller upphör med sin verksamhet och medel till lönefordringar

således omfattar ford-inte vid fortsatt drift konkurs. Lönegarantinutom
förmånsrätt.ringar lön och semesterersättning förenade medärm.m. som

lönegarantin pågående konkursen.Massafordringar omfattas inte i denav
uppgår från denGarantin beloppsbegränsad; maximibeloppet och med 1är

januari till 000 danska kronor efter skatt.1997 90
förmånsberättigadeTill de fordringarna hör slutligen fordringar som om-

fattas innebärleverantörsprivilegiet. Leverantörsprivilegietdet s.k. att enav
har för-leverantör avgiftspliktiga till vidareförsäljning,levererat varorsom

Förrnåns-månsrätt i detaljistens konkursbo.för avgiftsdelen köpesummanav
punktskatter räknas i 96 § DKL.omfattar diverserätten som upp

uttryck i 97 §likabehandlingsprincip kommer tillKonkursordningens
oprioriterade fordringar behandlashärefter skallDKL stadgar allaattsom

lika.
eflerställda fordringar 98 § Hit hörSist i ordningen betalas DKL. ränte-

skattetilläggkrav efter konkursbeslutet, böter, värdeförverkande och m.m.
gåvolöften.samt
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således år oprioritera-Statens avgiftsfordringar sedan 1969skatte- och är
År FolkepartiFolketinget fram lagförslag Socialistiskde. 1990 lades i ett av
återinförande förmånsrätten såvitt mervärdeskatt seA-skatt ochavserom av

Folketinget 1990-91. Avsikten stärka möjlig-Lovsforslag 31L attnr var
näringsidkare. Efter behand-heterna driva in restförda skattebelopp hosatt

betänkande ochling i Retsudvalget, sitt den 11 april 1991 varssom avgav
majoritet konservative Folkepartis, Venstres, Fremskridtspartiets, Cent-Det

leda-Radikale Venstres och Kristeligt Folkepartisrum-Demokratemas, Det
Socia-förslaget minoriteten Socialdemokratiets ochmöter avstyrkte mot

listisk Folkepartis drogs förslaget tillbaka före den slutliga be-ledamöter,
Frånhandlingen Folketinget. Socialistisk Folkepartis anfördesi sida som

ståndpunkt efter 1969.för partiets bl.a. "skatterestancerne" ökatattargument
I bilaga till Retsudvalgets betänkande, vilken innefattar justitsministemsen

framställda spörsmål, återgesvissa udvalget vissa upplysningarsvar av
från uppgickrörande skatteindrivningen vilka härrör skatterninistem. 1974

sålunda restförda tillA-skatter 534 miljoner Dkr och restförda momsbe-ca
lopp miljoner årstill ungefärligen 730 Dkr. Omräknade till 1991 penning-
värde miljonertalen 1 725 Dkr respektive 2 362 miljoner Dkr. Den 1var
januari 1991 de restförda 586A-skattema 1 miljoner Dkr och beloppenvar
för "told/avgift" övervägande del 909vars moms 2 miljoner Dkr.är

En undersökning resultatet i 392 konkurser avslutade 1986 i Köpen-av
hamn och vissa i fordelar landet övrigt W.E. Eyben i Ugeskriftseav von
Retsvaesen ff visar1990 97 utdelning till oprioriterade borgenäreratts.
förekom 173 fall 44,1 %. Dividenden genomsnittligen 18,39 %14 %var
i Köpenhamn, vilket högre dåvid undersökningar 1960-talet, denär än

låggenomsnittligt 10 %. Skattekravens andel oprioriterade ford-deav
ringarna växlade mycket mellan olika fråndomkretsar 1,87 till 50,6 %.%

Förmånsrättskomrnittén besökte i april 1997 Told- Skattestyrelsen iog
Köpenhamn. Vid besöket framkom följande. innehållerbl.a. Dansk rätt mot-
svarigheter till de svenska reglerna s.k. företrädaransvar både beträffandeom
straffansvar och personligt betalningsansvar. sigI Danmark har staten vant
vid oprioriterad borgenär, för finnasdet torde närvarande inteatt vara en
någon återinföra förrnånsrätten.politisk vilja lndrivningsverksamhetenatt
har efter hand blivit allt snabbare och effektivare. vanlig uppfattningEn är

verksamheter såinte lönsamma skall möjligt.snabbtäratt stoppassom som
Ackord förutsätter den aktuella verksamheten ställ-kan överleva ochatt att-

företrädaren ocksåinte misskött sig tidigare. Det förutsättningär att sta-en
inte få förmåns-kan konkurs ackordetten änut utanmer genom genom men
blir utdelningen alltid mindre i konkurs. oftast enigarätt Borgenärema är om

hur rekonstruktionsförsök båt.skall hanteras; de sitter i Underett samma
årende 25 har tvingats ackord sin vilja vid högstsenaste staten anta mot ett

tillfällen. I sammanhanget kan i Danmarkantalet konkursernämnas attpar
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rirl
år betalnings-år 1995 antaletuppgick till 3 110 1994 och 2 742 samt att

år respektivestandsninger uppgick till 095 836.lsamma

3.3.4 England

erhåller betalning inteBorgenärer med säkerheten och berörspanträtt ur av
"förmånsrättsordningem framgårvilken rad olika lagbestämrnelser.av en
Förenklat innebär dessa regler kostnaderna för förfarandet, ford-uttryckt att

fönnånsrättringar allmän fordringar säkrats utmätningmed samt som genom
inom månader gårföre konkursen före fordringar floatingsäkrastre som av

vårtcharge den motsvarigheten till företagshypotek. Härefternärmaste
följer i ordning oprioriterade fordringar,och fordringar räntatur som
belöper tiden efter konkursbeslutet efterställda fordringar. bor-Ensamt

erhållermed säkerhet i fonn floating charge således betalninggenär av en-
fåttdast fordringar med bättre fullt betalt. Fordringar med allmänrättom

förmånsrätt, liksom de oprioriterade fordringarna, har inbördes lika rätt.
förmånsrättAllmän följer med fordran innehållen källskatt,statens avse-

årende före fristdagen, mervärdeskatt, månader föreavseendeett sex
fristdagen, bilskatt, "spelskatt", sociala avgifter pensionsavgifterochsamt
för viss tid. Vidare har arbetstagares fordran månaderslön fyraavseende
arbete före fristdagen förmånsrätt.semesterersättning allmänsamt m.m.
Såvitt uteståendefordran lön gäller lågtrelativt maximibelopp,ettavser

år uppgick1992 till £ 800. Lönefordringar emellertidersättssom genom
lönegaranti för vilken gäller högre maximibelopp, nedan.ett se

l engelsk finns antal olika gårsäkerhetsrätter. viktig skiljelinjeEnrätt ett
mellan floating charge och övriga säkerhetsrätter till vilka bland hörannaten
s.k. fixed charge. Fixed charge innebär borgenären har säkerhet i vissatt
bestämd egendom, ha besittningen såsomtill denna, ipanträttutan attmen
fast egendom i fordringar.eller Floating charge däremot, vilken säker-är en
hetsrätt frånfunnits delen 1800-talet och har mycketettsom senare av som

användningsområde, dåsärskilt borgenären företerbank,stort är storaen
likheter med det svenska företagshypoteket. Borgenären har här säkerhet i

"flöde egendom". upplåtaEndast bolag och jordbrukare floatingkanett av
charge, och objektet tillgångarnai regel Säkerhetsun-i rörelsen.utgörs av
derlaget kan med andra ord växla. Gäldenären kan fortsätta sin verksamhet
och använda den säkerhetsbelastade egendomen Vid viss tid-förut.som en
punkt "kristalliseras" säkerheten övergåroch till fixed, dvs. gälla iatt vara
viss bestämd egendom.

Säkerheten kan kristalliseras i fyra fall, nämligen företaget för-dels om
i konkurs eller upphör med sin verksamhet anledning,sätts delsav annan

administrative receiver jämföraskan med företagsrekon-utses attom en
struktion någoninleds eller enligtomständighet inträffarom annan som
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avtalet borgenärenmellan och gäldenären effekt. Vanligtskall ha denna är,
borgenären erhåller såväl fixed viss floatingcharge i egendomatt en som en

charge i resterande egendom. Rent allmänt kan floating chargesägas, att en
har något ställning fixed. Bland fordringargällersämre än annat atten en
med fönnånsrättallmän angående förmånsrättse för skatter lö-ochovan
ner, övriga tillgångar inte räcker, skall betalas egendom belastasom ur som

ocksådenna säkerhet. kan härDet det i förarbetena tillnämnas,typ attav av
den engelska insolvensrättsreformen under mitten 1980-talet föreslogs, attav
borgenärer floating få avståmed charge skulle 10 värde% säkerhetensav
efter realisation och detta belopp i stället skulle tillfalla de oprioriteradeatt
borgenärema. Förslaget genomfördes emellertid inte. Den motivering som
anfördes dels beloppen i regel skulle så småbli det inte skulleatt attvar,

mycket dels borgenären ändå skulle spoliera syftetkunnavunnet, attvara
med regeln begära kompletterande säkerhet slag.att annatgenom av

Den insolvensrättenengelska genomgick refonn mittenunderstoren av
l980-talet. reformarbetetUnder föreslogs avsevärda ingrepp i de allmänna
förmånsrättema. föreslogsBl.a. i betänkande the Cork Reportett statensatt
förmånsrätt fåför skatter, med undantag, skulle avskaffas. Likaså föreslogs
med hänvisning till reglerna lönegaranti, löneförmånsrätten skulleattom
avskaffas. Resultatet blev emellertid skatteförrnånsrättenendast in-att
skränktes i vissa hänseenden medan övriga fönnånsrätterallmänna bibe-
hölls. Bland avskaffades förmånsrätten för vanlig inkomstskatt, bo-annat
lagsskatt och skatt inkomst kapital samtidigt förmånsrätten förav som
fordran mervärdeskatt reducerades till sexmånadersperiod från tidigareen

år.ett
Under rekonstruktionsförfarande kan gäldenärens medkontrahentett säga

avtal grund gäldenärens betalningssvårigheter, under förutsätt-ettupp av
ning sådan stadgas i avtalet. Beträffanderätt "public utilities" dvs.att gas,
el, och telefon finns dock särskild regel. Leverantörensvatten numera en
möjlighet tilltvinga sig privilegierad ställning leve-att att strypaen genom

han inte fick betalt för äldre obetalda räkningar, utgjorde härransen, om
tidigare Sådanaproblem. villkor kan inte längre ställas. har le-Däremotett

kräva garantier för framtidaverantören räkningarrätt skall bli betalda.att att
Om gäldenären administratören uppstårkontraktsäger oneröstettupp-

Åskadeståndsskyldighet för gäldenären. skadeståndsan-andra sidan kan
språket inte genomdrivas tillståndutan domstolen, förrän rekonstruk-av
tionsförfarandet avslutats.

Vid arbetsgivares insolvens har arbetstagare, blivit uppsagd,en en som
erhålla lön lönegaranti, enligträtt the Employment Protectionatt statenav

Consolidation 1978 EPCA,Act VII. Garantin omfattarpart
a obetald åttalön avseende högst veckor,
b uppsägningslön. Uppsägningstiden varierar efter anställningstidens längd.
Minimitiden vecka för minst månads Två årsanställning. arbeteär en en ger
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års anställningtvå veckor, varefter varje ytterligareuppsägningstid geren
förveckortill maximum 12uppsägningstid,ytterligare veckas ett omuppen

års anställning.12 oavbruten
semesterersättning,c
avgångsvederlag "unfair dismissal",vidd m.m.

år till £205maximibeloppet uppgick 1995maximerad;Ersättningen är per
således betydligtenligt lönegarantinersättningenvecka. maximalaDen är

fönnånsrätt Omi konkurs.arbetsgivarenshögre för arbetstagarenstaketän
erhåller inträder i arbetstagarensersättning,arbetstagaren rätt gente-staten

tillinbetalashärigenom kan inflyta skallarbetsgivaren. De beloppmot som
varifrån lönegarantimedel sker.utbetalningen"the Redundancy Fund", av

3.3.5 USA

framförseparationsrätt. SakrättsligaBorgenärer med säkerhet har ärmoment
huvudaltemativet,offentlig registrering det sistnämndaallt tradition och är

förekommer. alla slag löss.k. säkerhetsrätter Nästanäven tysta avmen
Härige-offentlig registrering.egendom kan användas säkerhet genomsom

erhålls motsvarighet till företagshypoteket.bland det svenskaannatnom en
skattefordringar avseende inkomstskatt, fönnögenhetsskatt,Ett antalstort

Äveninnehållna fönnånsrätt. tillkällskatter, tull förenade med lönerärm.m.
ansökananställda, inkl. semesterersättning avseende 90 dagar föreetc, om

förrnånsberättigade.insolvensförfarande eller verksamhetens upphörande är
$Löneförmånsrätten till visst maximibelopp, 2 000begränsad 1992är ett

anställd.per
gäldenä-Reglerna behandlingen under rekonstruktionsförfarandeom av

ingångna intetidigare ömsesidigt förpliktande kontrakt som ännurens upp-
fyllts från någondera förmånligahelt sidan mycket för gäldenären. Hu-är

fårvudregeln gäldenären med domstolens godkännande själv avgö-är att - -
återståendekontraktet skall eller fortsätta gälla under sinsägas attra om upp

begåttlöptid. kontrakts-Vissa undantag gäller dock. Om gäldenären har ett
brott åberopa kon-kan han avtalet fortsättningsvis endast han gottgörom

ekonomiskatraktsbrottet och medkontrahenten kompensation för dennesger
förlust fullföljas framöver. Härtill"garanterar" avtalet kommeratt attsamt
bör avtalsklausuler, skall ändrasemellertid läggas enligt vilka avtaletatt

svårigheter,eller upphöra gälla gäldenären kommer i ekonomiskaatt om
åberopasöverhuvudtaget inte kan medkontrahenten. Det sagtsav som nu

innebär sålunda i princip gäldenären välja behålla alla kontraktkanatt att
fördelaktiga för själv, medan ofördelak-honom han kan deär sägasom upp

tiga. också överlåtaHan kan kontrakt han inte vill ha kvar,ett som men som
i sig ekonomiskt Om gäldenären förtid kanavtal iär sägergynnsamt. ettupp
han ådra skadeståndsansvar,visserligen sig skadestånd behandlasdettamen
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enlighet med före-betalas ioprioriterad fordran och behöver endastsom en
väljerå sidanreorganisationsplanen. Om gäldenären andraskrifterna i att

all-behålla erhåller fordran enligt kontraktetmedkontrahentenskontraktett
då avtal underförrnånsrätt, på gäldenären slutermän sätt ett nyttsamma som

förfarandet.
särskildsåsomBeträffande "utility service" telefon, och el gäller engas

några åtgärder,inte vidtabestämmelse. Huvudregeln borgenären kanär, att
på betalat sinagrund gäldenären inte harleveransen,stänga attt.ex. avav

förutsättningräkningar vederbörlig ordning innan förfarandet inleddes. Eni
dock inom viss kortare tid godtagbartgäldenären sättär ett garanteraratt
framtida tiden efter förfarandets början, kommeravgifter, dvs. avseendeatt

Även beträffande arbetsavtal föreligger särskilda regler.betalas.att —

3.3.6 Tyskland

årsårs konkurslag 1935I Tyskland gällde 1877 Konkurs-verordnung och
FrånVergleichsverordnung fram till år denackordslag och med 1998.

januari års1 1999 har dessa lagar 1994 Insolvenzordnung.ersatts av
Anledningen till reformen bl.a. inte litetbara antalet ackordattvar var

detsamma gällde antalet konkurser intekunde genomföras ochutan att som
behövde påavskrivas grund brist medel till jfrkonkurskostnademaav
26 igångsättandet påoch 207. Vid refonnarbetet låg1978 tonviktenav re-
konstruktion insolventa företag, blev rättighe-borgenäremasav men senare

frarnhävda.ter mer
Övergripande gäller ackord och konkurs sammanslagna tilläratt ettnu

enda förfarande, där det undersöks gäldenärens verksamhet kan rekon-om
tillgångarna måsteeller säljas l §. Förfarandet kan inledas vidstrueras om

oförmåga betala förfallna betalningsoförmågaskulder, vid anteciperadatt
och vid insufficiens §§ 17-19. Den första rättsföljden insol-inlettettav
vensförfarande moratorium §§ 89-90. Förvaltningen normaltär övertasett

förordnad förvaltare, tillåtas behållagäldenären kan förvaltningenav en men
§ Såväl270. gäldenären förvaltaren kan framlägga insolvensplansom en
rekonstruktionsplan, i sistnämnt fall krävs god-normalt gäldenärensmen
kännande 218§§ och 247. Planen berör oprioriterade borgenärer. Ingen av
dem skall pådock behöva förlora ackord jämfört likvidationmed vadett en
skulle ha givit § 251. övrigt finns frihet förI borgenärema med respektatt
för de berörda borgenäremas lika åtgärderbesluta lämpliga § 217.rätt om
Planen dock föremåloch blir för omröstning.prövas rättenav

Trots bakgrunden till reformen fortfarande överlåtadet lätt egendomär att
eller upplåta så insolvensboetpanträtt,att att utarmas.

Äganderätt kan i utsträckning förvärvas från gäldenären avtalstor genom
med denne, verklig tradition eller denuntiation behöver ske ellerutan att
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åtaröverlåtaren sigfråga detförvärvet lösöre räckerregistreras. I att attom
måste rättshandling-pantsättningräkning. Vidbesitta för förvärvarenssaken
registrering. Säker-tradition eller denuntiation ellermarkerasen genom
frågaöverlåtelseregler. dethetsöverlåtelser dock Omföljer omsätt-är ettom

§separationsrätt, 47.förvärvaren till Aussonderungningsförvärv, har rätt
fårsäkerhetsöverlåtelse upplåtelse säkerhetshavarenellerVid panträtt enav

förrnånsrätt,motsvarande särskild §§ 49-51.till Absonderungrätt
skaffar sig i allmänhetfinns företagshypotek. BankernaI Tyskland inget

uteståendeochalla nuvarande och framtida varulagersäkerhet i gäldenärens
vilket inte behöverkundfordringar ettsäkerhetsköp, nämnts gesgenom som

går emellertid efterpublicitet. Bankernas säkerhetsrätt leverantörernas sepa-
kund-till dess i form ochrationsrätt till varulagret och surrogat av nya varor

äganderättsförbehållfordringar, gjort s.k. förlängt somleverantören ettom
inte publiceras. Därmed blir deras be-heller behöver och surrogatvarorna

vid till och bankenslastade med leverantörens avlämnandet köparen,rätt
fårsäkerhetsköp därmed sekundär rätt.

någonfår Absonderungsrecht.Förvaltaren sälja egendom haräven om en
så fårI fall förvaltaren tillgodoräkna insolvensboet bidrag till boets ut-ett

§§redningskostnader med 4 % och till dess realisationskostnader med 5 %
165-171 bidrag föreslaget die Kommission für In-InsO. Ett större var av
solvenzrecht urvattningar skedde departementsbehandling-1978, undermen

någonOm förvaltaren har försäljningsrätt till egendom vartill har Ab-en. en
tillgångenfårsonderungsrecht, boet nyttja ersättning för värdeförlustenmot

§ 172 InsO.
förmånsrätterTidigare fanns flertal allmänna bl. för skatter ochett a.

löner. avskaffats.Dessa har nu
åtnjuter emellertidDe anställda lönegaranti sedan 1974. insol-Genom att

ocksåvensförfarandet utgåsammanslaget, kommer lönegarantiär attnumera
vid rekonstruktion. Garantin konstruerad försäkringssystem, inomär ettsom

för socialförsäkringen. Försäkringen bekostas arbetsgivarna. Er-ramen av
utgår anställningsmånademasättning för de sista begränsadoch inteärtre

någottill maximibelopp. Arbetstagarens fordran arbetsgivaren övertasmot
die Bundesanwalt für Arbeit.av

innehållerInsolvenzordnung ömsesi-utförliga regler hanteringenom av
digt ofullbordade avtal, inklusive arbetsavtal §§ 125-126.103-119 och

Österrike3.3.7

Liksom enligt kan ha tilltysk säkerhetshavare antingenrätt rätten
"Aussonderung" svensk terminologi såsommed separationsrätt, borge-en

återtagandeförbehåll,med eller till "Absonderung" med svensk termi-när
nologi förmånsrätt, såsomspeciell panthavare eller borgenären somen
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Återtagandeför-erhållit säkerhetsöverlåtelse.gäldenärens egendom genom
behåll egendom avsedd för vida-kan gällande i bearbetning elleräven göras

säkerhetsöverlåtelsereförsäljning. Beträffande gäller sakrättsligasamma
Nå-krav beträffande besittningsöverföring måste således ske.panträtt;som

motsvarighet det svenska företagshypoteket inte föreligga.tillgon synes
för äganderättsförbehållens ochEftersom giltighetgränserna är snävare

säkerhetsöverlåtelser besittningsövergång otillåtna, säker-förorsakarärutan
hetsrättema inte problem i Västtyskland. detI stället har ansettssamma som

förmånsrättema.angeläget åtgärder inskränker de allmänna Sommed som
första i omfattande reforrnarbete, vilket syftar underlättaled tillett ett att

sanering företag, "den klasslösa införts reformhar konkursen"av genom en
år förrnånsrätter1982. Alla allmänna har avskaffats, för-däribland statens
månsrätt för skattefordringar och förmånsrättarbetstagares för löner. Löne-
fordringar för tiden före förfarandets början omfattas medanlönegarantiav
lönefordringar hänförliga till fortsatt drift under tiden efter förfarandets
början massafordran.är

frånBortsett fordringar förenade med säkerhet och massafordringar skall
Ävensåledesfordringarna behandlas lika. massafordringamas omfattning

har begränsats och endast kostnader insol-och utgifter förutgörs numera av
vensförfarandet, uppståttinklusive skatte-, löne- och andra fordringar som
under förfarandet.

måsteDe fordringar tilläggas full betalning vid ackordsuppgörelsesom en
har inskränkts i mån förmånsrätternamotsvarande vid konkurs. Fullsom
betalning får sådanai princip endast fordringar varitskulle hanu mas-som
safordringar i konkurs.en

Några särskilda regler med på konstraktsförhållan-avseende gäldenärens
den under rekonstruktion förekommer inte.

Lönegaranti utgårInsolvenz-Ausfallgeld enligt das Insolvenz-
Entsicherungsgesetz från bådeIESG 1977 vid konkurs och ackord. Ersätt-
ning utgår för fordran anspråklön och övriga arbetsgivaren,m.m. som
uppstått före det insolvensförfarandet månaderinleddes och underatt tre
därefter. Blir arbetstagaren ocksåuppsagd gäller lönegarantin under den
lagstadgade uppsägningstiden. Garantin begränsas maximibeloppettgenom

två gånger det belopp månadsinbetalningentak för tillärmotsvararsom som
ÖS.pensionsförsäkringen, årför anspråk1995 37 800 Arbetstagarens mot

arbetsgivaren övergår på lönegarantifonden, varifrån utbetalningen sker.
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Frankrike3.3.8

Blandfranskimånga former rätt.ifinnsspéciales""süretésSäkerhetsrätter
fonds dedu"nantissementdärregisterpanträtter,rad com-erkännsannat en

svenskadetkommernäringsverksamhet närmastiregisterpanträttmerce"
säkerhetsrättvarulager. Enomfattarinteföretagshypoteket, rättenäven om

återtagandeförbehållfrämstseparationsrättantingenmedförenadkan vara
separations-medspéciale". Borgenärer"privilêgeförrnånsrättsärskildeller

förmånsrättemaallmänna"förmånsrättsordningen". Deinteberörsrätt av -
elleregendomall gäldenärensantingengälla ikangénéraux"privilêges

egendomen.fastaellerockså lösaenbart i den
finnsbetalas,skallfordringarnaordningvilkeniregler,De angersom

kompliceradRangordningen, ärlagstiftningen.håll ifleraspridda som
följandeskisseras sätt.torde kunnasvåröverskådlig,och

insol-föremånadertvåavseende högstlön,fordranArbetstagares
antingenskall"super-privilége". Dennainledandevensförfarandets rätt

inteockså, detinletts ellerså förfarandetförvaltarenbetalas omsnartav
då inträ-lönegarantin,enligtdvs.A.G.S.i boet,någrafinns somavpengar

arbetsgivaren.i arbetstagarensder rätt mot
egendom.gäldenärenshandpant isäkrasFordran, avsom

rekonstruktionsförfarandeunderuppkommitFordran ettsom
enligt ovan.handpantmed säkerhetsrätt annanförenad änFordran,4.

lön,fordranarbetstagaresfönnånsrätt. Hit hörallmänmedFordran
skatteford-ochmånader förfarandet,föreavseendehuvudregelnenligt sex

förrnåns-medanegendom,förmånsrätt gäldenärensi allharringar. Löner
egendom.gäldenärens lösagäller iendastför skatterrätten

fordringar.Oprioriterade
medförlöperingått fortfarandeochgäldenärenBeträffande avtal somsom

någon hävningsrättinleds inteinsolvensförfarandeomständighetenden att
fortsätteravtalsåledes allaUtgångspunkten attärför medkontrahenten. att

skall be-avtalvilkabestämmaemellertidhargälla. Förvaltaren rätt att som
meddvs.partiellt,skeInträde kanhållas skall ävenvilkaoch sägas upp.som

började.förfarandetfrånverkan det att
för-konstruerad1973,infördes ettlönegarantin, ärfranskaDen somsom

förvaltassalaires",desgarantielasäkringssystem, "assurance avsompour
créancesdesregime dassurancegestion dunationale"association pouren

arbetstagareförsäkra sinaskyldigarbetsgivareA.G.S. Endes salariés", är att
inlederarbetsgivarenhändelselönebetalning iuteblivenrisken för attmot av

delsförsäkringenomfattas ärfordringarinsolvensförfarande. Deett avsom
begränsning,särskildföre förfarandettidenavseendelönefordringar utan

begränsasErsättningendetta.uppkommit underfordringardels vissa som
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maximibelopp bestämt till gånger13är 3 den beräknadeettgenom som resp.
månadsersättningen enligt arbetslöshetsförsäkringen. Vid utbetalning inträ-
der A.G.S. i arbetstagarens arbetsgivaren, såvälrätt i superprivile-gentemot
giet i förrnånsrätten för nytillkomna fordringar och den allmänna för-som
månsrätten.

3.4 EU

3.4.1 Lönegarantidirektivet

Europeiska gemenskapernas råd århar 1980 antagit direktiv tillnärm-ett om
ning medlemsstaternas lagstiftning rörande skydd för arbetstagarna vidav
arbetsgivarens insolvens 80/987/EEG. Direktivet, innehåller tillreglersom
skydd för arbetstagarnas fordringar arbetsgivaren obestånd,när tillhörär
de rättsakter Sverige åtog sig införliva redan avtalet Eu-attsom genom om
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES-avtalet. För Sveriges inne-del
bar det åtagande våra regler skallett överensstämmaatt med direktivets
krav.

Det skydd direktivet föreskriver anknutet tillär begreppet insolvens.som
Enligt artikel 2 skall arbetsgivare insolvent det har lämnatsnären anses vara

ansökan i enlighet med respektive medlemsstatsatt författningaren om
inleda förfarande syftar till kollektivtett tillgodoseende ford-ettsom av
ringsägama, behörignär myndighet antingen har beslutat inleda så-att ett
dant förfarande eller har fastställt verksamheten har upphörtatt och till-att
gångarna inte räcker till inleda förfarandet.att

Medlemsstaterna skall enligt artikel 3 och 4 säkerställa betalning genom
lönegarantin lönefordringar för tiden före visst datum, efter med-av ett som
lemsstatemas val kan vara

dagen för insolvens; i detta fall skall garantin omfatta lönefordringar för de-
sista anställningsmånadematre anställningsförhållandet har pågått iom sex

månader före den dådag arbetsgivarens insolvens inträdde,
dagen då uppsägning skedde på grund insolvens; i detta fall skallav- ga-

rantin omfatta lönefordringar för de sista anställningsmånadematre före det
arbetstagaren fick beskedatt uppsägning grund insolvens,om av

dagen för insolvens eller dagen då anställningen upphörde grund- av
insolvens; i detta fall skall garantin omfatta lönefordringar för de sista 18
månaderna före insolvens eller dagen då anställningen upphörde grund av
insolvens. När detta alternativ har fårvalts medlemsstaterna begränsa betal-
ningsansvaret till lön motsvarande tidsperiod åtta veckor eller fleraen om
kortare perioder åttasammanlagt veckor.om
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åt-vidtaochgarantiansvaretförfår gränsövresättaMedlemsstaterna en
inteberörDirektivetgarantisystemet.missbrukförhindraförgärder avatt

definitionenbeträffande tennemanationella lagar avmedlemsstaterna
"framtidaoch rätttill""omedelbar"lön", rätt"arbetsgivare","arbetstagare",

till".
tillkom-fordringaruteslutamedlemsstaterna rättvidare attDirektivet ger

tillämpningsområdefrån direktivetsarbetstagarekategoriervissamande av
anställ-anställningsavtal ellerderasspecielladengrund artenbl.a. avav

di-tillbilagaikategorier är upptagnaningsförhållanden. De enavsessom
reglernasvenskatill deanpassninggjordes omEES-avtaletrektivet. I en

Motsvarande643.1991/92:170 bil. 14löneskydd prop. an-närståendes s.
de för-tillanslutningSverigesanslutningsaktens.k.denipassning finns om

del1994/95:l9,unionen prop.Europeiskaförgrundtillliggerdrag som
detinnebärAnpassningen391. att5249 och51994:1501227, SFS s.s.

direktivetsbegränsningförs indirektivettillbilaganiavsnitt Iunder aven
med denlikalydandeprincipiTexten, ärtillämpningsområde Sverige.i som

följande.innehållerEES-avtalet,i

SVERIGE"G

tillsam-ellerefterlevande,anställdselleranställd,En ensamsomen
fö-arbetsgivarensväsentlig delägdeanförvantermed nära avenmans

inflytandebetydande överhadeochverksamhet ettellerretag som
juridiskarbetsgivaren ärskall gällaDetta ävenverksamheten. enom

verksamhet."ellerföretagutanperson

samarbetsområdet prop.ekonomiskaEuropeiskadetpropositionenI om
regleradesSverigeiregeringenkonstaterade9 30bil. att1991/92:l70, s.

förmånsrättlönegaranti och samtbestämmelsernainnehålldirektivets omav
angå-lagändringardirektivet.innehållet Senareitäcktevälreglerdessaatt

ifrågasättaskundeemellertid detmedfördelöneskyddnärståendes attende
lönefönnånsrättBestämmelsenförpliktelser.sinauppfylldeSverige omsom

fråndärförharstycket FRLsjättenärstående i 12 §för konkursgäldenären
regeringenenligtlöneskyddet,så svenskadetåter ändratsjuni 1997den 1 att

vadmedsäkerhetff, med överens10 stämmer1996/971102 somprop. s.
EG-direktivet.följer av

lönegarantidirektivetUtvärdering3.4.2 av

låtitCOM95164juni 199515deniharEU-kommissionen rapporten
medlemssta-dåvarandede tolvrådets direktiv igenomförandetutvärdera av

avgivitkommissionen rapport1997 harjanuari9Den en nytema.
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Österrike,KOM96696 tillnärmningen i Finland och Sverige. Avom rap-
framgår bl.a. följande.porterna

De flesta medlemsstater har begränsat den tid betalningsskyddet omfattar.
Flera länder har valt skydda den minirnitid månader iatt treom som anges
den första och andra strecksatsen i ovanstående redogörelse för lönedirekti-

England och Irland skyddar lönefordringarvet. uppkommit under densom
tid i den tredje Någrastrecksatsen. länder skyddar längre tidspe-som anges
rioder krävs enligtän EU-direktivet. Således begränsas betalningsskyd-som
det i Belgien endast det anställningen måstesätt ha upphört inomatt 12
månader före Öster-eller efter "fenneture dentreprise medan Frankrike och
rike inte tillämpar några tidsgränser alls. Danmark och Luxemburg skyddar
lönefordringar inte förfallit till betalning tidigare månader föreänsom sex
konkursen. Portugals löneskydd omfattar fyra månader och Italiens må-tre
nader före insolvensförfarandet fordringar uppkommer därefter.samt som

Alla medlemsstater Tyskland och Holland begränsarutom betalnings-
maximibelopp. Det bör framhållasansvaret ett betalningsansvaretgenom att

såväli Tyskland Holland dock begränsas de tidsperiodersom genom som
skyddas månadertre i Tyskland och 13 veckor i Holland. Maxirnibeloppen
bestäms i vissa länder till fasta belopp enligt år 1995 i Belgienrapporten-
900 000 francs, Danmark 75 000 kronor 1997 90 000 kr, England 205
pund vecka, Irland 300 pund vecka, Finland 75 000 mark medanper per -
andra länder har knutit maxirnibeloppet till ersättningsnivåer i andra sociala
skyddslagstiftningar. Således i Grekland,ersätts Italien och Portugal högst

gånger viss fastställd månadsinkornst,tre i Spanien den dubbla minimi-en
dagslönen för högst 120 dagar och i Frankrike 13 gånger3 den beräk-resp.
nade månadsersättningen enligt arbetslöshetsförsäkringen.

Övriga3.4.3 EU-nonner på insolvensrättens
område

Inom EG har under längre tid pågått arbete med utforma konkurs-en att en
konvention. börjanI 1980-talet upprättades utkast emellertid aldrigav som
färdigställdes. Inom Europarådet har liknande arbete resulterat i konkurs-en
konvention Europarådet 1990.antogssom av

Under 1990-talet har arbetet tagits och resulterat i insol-EU:snyttupp
venskonvention 6500/1/96. Konventionen undertecknades den 23 novem-
ber 1995 tolv medlemsstater, däribland Sverige. Eftersom Storbritannienav
inte undertecknat konventionen före föreskriven tid i maj 1996 har den
emellertid formellt fallit.

EU-konventionen avseddär såväl denersätta nordiskaatt konkurskon-
ventionen mellan Sverige, Danmark och Finland Europarådets konkurs-som
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fort-iemellertidskall ävenkonkurskonventionennordiskakonvention. Den
ochIsland Norge.Sverige,mellansättningen gälla

huvud-sinahargäldenärenföljande. Ominnehåller bl.a.Konventionen
inledas där.insolvensförfarandetskallmedlemsstatiintressensakliga en

huvudförfarande. Enbetecknablirinsolvensförfarande annanDetta att som
driftsställe ihargäldenärenendastjurisdiktion ettharkonventionsstat om

tillgångarhargäldenärengrundendensåledes inte enbart attden staten,
huvudför-därdenkonventionsstati äninsolvensförfarandedär. Ett annanen

gäldenä-endastomfattarsekundäiförfarande ochbenämnsfarandet äger rum
inletts.där detdeninomegendom statrens

hu-inledsinsolvensförfarandetterritoriuminomi denLagen stat vars -
och dessförfarandettillämpligskallsekundärförfarandevud- eller vara-
gäldenä-ingår i boet,egendomvilkenbl.a. bestämmaverkningar somsamt

kvittning,förförutsättningarnabehörighet,rådighet förvaltarensochrens
skallfordringarlöpande avtal, hurgäldenärensinverkanförfarandets an-

och reglernaförmånsrättsordning rätts-medel,fördelningenmälas, omav
bor-samtligaförhållande tilliåtergång ogiltighetellernullitet,handlingars

genärer.
harhankonventionsstaterövrigabehörighet iharFörvaltaren somsamma

överföragällerdet bl.a.huvudförfarandet rättennär atti landet där äger rum,
vidtaochsigvilken befinnerinom denkonventionsstatfrån attdenegendom

inklu-återvinning. En borgenär,avseendeintresseåtgärder i borgenäremas
konventionsstatema,isocialförsäkringsorganellersive skattemyndighet som

harinledningsstaten,konventionsstatieller änsitt hemvisthar säte annan
allagällerinsolvensförfarandet. Dennafordringar i rättanmäla sinarätt att

fordringar.offentligrättsligaochprivaträttsligaslag av
kreditin-ikonkursockså direktivpågår arbeteInom EU ett m.m.om
harförsäkrlngsföretag. Arbeteti ännukonkursavseendestitut och ett m.m.

Även återtagandeför-angåendedirektivnågot resultat.konkretinte lett till
vid mi-meddelatkommissionärenansvarigebehåll vad denenligtövervägs

anförtLennanderGertrudjfr vad1998nisterrådsmöte decemberden 7 an-
ägarförbehållets interna-Europarådskonventiongånde tillutkastett omen

326HellnerFestskrift till Janverkningar itionella s.

ILO-konventionen3.5

Sverigeår inträddeförbund 1920till NationemasGenom sin anslutning som
ILO.arbetsorganisationenInternationellamedlem av

arbetskonferensenInternationellaförsamlinglLOzs beslutande sam---
artikel 19 ienligtArbetskonferensen kangång år.regelmanträder i peren

dag-förtsförslag,beträffande mötetsstadgarorganisationens uppsom
ratiñ-avseddkonvention,internationellantingenordning, besluta attenom
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organisationens medlemmar, eller rekommendation, avseddceras av om en
vid lagstiftningövervägas eller bindandeden ka-att sättannat utanmen

raktär ratificerad konvention har. Om beslutet mindre räckviddärsom en av
eller huvudsakligen formell innebörd, då det gäller begärant.ex.av en om
utredning, brukar det formen resolution.ges av en

Senast månader från18 avslutandet konferensens session skall varjeav
medlemsstat förelägga landets lagstiftande församling konventionerantagna
och rekommendationer för lagstiftning åtgärder.eller andra Varje medlems-

har vidare skyldighet underrätta Internationella arbetsbyråns general-stat att
direktör åtgärderde har vidtagits för uppfylla denna förpliktelseattom som

åtgärdervilka i övrigt har vidtagits.samt om som
Internationella arbetskonferensens sjuttionionde hölls i Geneve denmöte

3-23 juni 1992. Arbetskonferensen konvention nr 173 ochantog en en
rekommendation nr 180 skydd arbetstagares fordringar i händelseom av

arbetsgivares insolvens. Instrumenten anmäldes för riksdagen i skrivelseav
1993/94: 128. I skrivelsen erinras ILO redan tidigare uppmärksammatattom
arbetstagarnas särskilda skyddsbehov vid arbetsgivarens obestånd, främst

den år 1949 konventionen nr 95 rättskydd för lön. Den-antagnagenom om
konvention föreskriver lönefordran skall förrnånsrätt,ha läm-attna en men
frågan vilken prioritet lönefordringar skall ha bestämmasnar attom av na-

tionell Ävenlagstiftning. Konventionen har inte ratificerats Sverige. ILO-av
konventionen nr 17 ersättning vid olycksfall i arbetet, vid arbets-om som
givarens insolvens skyddar arbetstagarens fordran avseende ersättning för en
arbetsolycka, i skrivelsen.nämns

Regeringen erinrar i skrivelsen den nationella lagstiftningen iattom
många länder genomgått betydande förändringar årsedan 1949 vad gäller
skyddet arbetstagarens fordringar vid arbetsgivarens insolvens. Förutomav

själva begreppet "lönefordring" givitsatt vidgat innehåll, har löneford-ett
ringama fått bättre prioritet jämfört med andra förrnånsberättigade fordring-

Många länder, framför allt i Västeuropa, har också infört lönegarantiin-ar.
stitut till skydd för lönefordringama vid arbetsgivarens obestånd. Regering-

erinrar vidare EG:s ministerråd år 1980 antagit direktiv till-atten om om
närrnning medlemsstaternas lagstiftning rörande skydd för arbetstagarnaav
vid arbetsgivarens insolvens 80/987/EEG. direktivetI föreskrivs med-att
lemsstatema skall skydda arbetstagarnas lönefordringar lönegaranti-genom
institut.

Konventionen innehåller173 regler löneskydd både för-nr om genom
månsrätt och garantiinstitution. Inledningsvis framhålls betydelsengenom en

skydd för arbetstagares fordringar i händelse deras arbetsgivares insol-av av
och erinras bestämmelserna i detta i års1949ämne konventionvens nrom

95 rättsskydd för lön och i 1925 års konvention nr 17 ersättningom om
vid olycksfall i arbetet. Det konstateras efter årsantagandet 1949 kon-att av
vention har rehabiliteringen insolventa företag kommit tillmätas störreav att
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ochekonomiska konsekvensersociala och attpåvikt insolvensensgrund av
ochföretagrehabiliteraförmöjligtdetdäransträngningar bör är attgöras

års kon-efter 1949vidarekonstaterassysselsättning. Detdärmed atttrygga
praxis ilagstiftning ochutvecklingbetydandevention det sketthar aven

arbetstagaresskyddinneburit förbättratvilketmånga medlemsländer, av
insolvens.arbetsgivarenshändelsefordringar i av

framgått,tidigareinnehåll redan sägaskan,materiellaKonventionens som
förmånsrätt ochlöneskyddföreskrifterbestå två huvuddelar, genomomav

situatio-siktelöneskyddBåda formernagarantiinstitut. tarett avgenom
grundfordringarbetala arbetstagaresinte kanarbetsgivaren avattnen

insolvensavses nationell lag-meddå, enligheti"situationerMedinsolvens.
inletts till-angående arbetsgivaresharförhandlingarpraxis,stiftning och en

Enfordringsägare".gottgörelse denneskollektivgångar siktemed aven
insolvensändamål utsträcka uttrycketkonventionensförmedlemsstat kan

beta-inte kanfordringardåsituationer arbetstagaresandratill ävenatt avse
förhållanden.ekonomiskaarbetsgivarensgrundlas av

avseende denkonventionen endastratificeraväljakanEn medlemsstat att
sittutsträckasåden önskar,förlöneskydd,formen att senare, omena av

iförpliktelsemaGodtar medlemsstatendelen.till andragodtagande även
löneskyddetmöjligheter begränsadetfinnsbåda konventionen,delarna i att

till vissaocharbetstagarekategoriergarantiinstitut till vissaett avgenom
uteslutaockså heltmöjlighetfinnsverksamhet. Detekonomiskdelar attav

förmåns-från skyddgarantiinstitutfordringar skyddas ett genomgenomsom
offentlig-främstvissa arbetstagare,konventionenmedgerVidarerätt. att

dengrundkonventionenfrån löneskydd enligtanställda, helt utesluts av
formerdet finns andraanställning ellerderasspeciella karaktären avomav

med konventionens.skydd likvärdigtdemgarantier erbjuder ettsom
förmånsrätt fyraföreskrifterna löneskyddsärskildaDe upptargenomom

artildar.
Förrnånsrätten omfatta minstskall

period,från bestämdhärrörandelönfordringararbetstagares somen-
anställningensmånader eller föreföre insolvensenfårinte kortare än trevara

upphörande,
år in-från detarbetesemesterlön härrörfordringararbetstagares som-

föregående år,anställningen upphörde ochinträffade ellersolvensen
från-betaldandra slagersättning avseendefordringararbetstagares av-
må-får kortareperiod, intefrån bestämd änhärrörande trevarasomenvaro

upphörande, ochanställningensellernader före insolvensen
då anställningderasavgångsvederlag tillkommer arbetstagare upp-som-

hör.
blirskall hafordringarförrnånsrättsordningen arbetstagaresiVilken plats

garantiin-också skyddasfordringarnai viss mån beroende ettgenomav om
bättreskallfordringargäller arbetstagaresstitut. huvudregelSom att ges
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förrnånsrätt de flesta andra förmånsberättigade fordringar. Detta gällerän
förhållandesärskilt i till fordringar och socialförsäkringssystemetstatensom

har. Om arbetstagares fordringar emellertid skyddas även ettgenom garan-
tiinstitut, kan de efter socialförsäkringssystemetsoch fordring-sättas statens

i förrnånsrättshänseende.ar
Föreskrifterna särskilt behandlar löneskydd garantiinstitutettsom genom

behandlas i fem artiklar.
fastslåsDet organisation, administration, drift lö-och finansieringatt av

negarantiinstitutioner skall såsomregleras konventionens itillämpning-
övrigt lagar, föreskrifter eller förenligt medsätt ärannatgenom som-
nationell praxis. Löneskyddet enligt denna del konventionen kan ävenav

försäkringsbolaganförtros ombesörjas så länge de erbjuder tillräckligaatt av
garantier.

Fordringarna skyddade garantiinstitut skall omfatta minstettgenom
arbetstagares fordringar frånlön härrörande bestämd period,en som-

inte får åttakortare veckor före insolvensen eller anställningensänvara
upphörande,

arbetstagares fordringar semesterlön frånhärrör arbete undersom en-
bestämd period, fårinte kortare månader före insolvensenänsom vara sex
eller anställningens upphörande,

arbetstagares fordringar ersättning avseende andra från-slag betaldav-
frånhärrörande bestämd fårperiod, inte åttakortare änvaro en som vara

veckor före insolvensen eller anställningens upphörande, och
avgångsvederlag tillkommer dåarbetstagare deras anställningsom upp--

hör.
Båda formerna löneskydd kan begränsas nationella lagar ellerav genom

föreskrifter till fastställt belopp, fårdock inte understiga socialtett som en
nivå.acceptabel Om löneskyddet begränsas sådant skall det fastställ-sätt

da beloppet justeras så nödvändigt för upprätthållanär är värde.dessatt
Vidare kan medlemsstat vid tillämpningen den del konventionenav av som

löneskydd garantiinstitut vidta lämpliga åtgärder för för-ettavser attgenom
hindra eventuellt missbruk.

Rekommendationen 180 innehåller bestämmelser bådeutvidgarnr som
antalet situationer då arbetsgivaren kan insolvent och omfattning-sägas vara

löneskyddet.en av
När det gäller löneskydd förmånsrätt föreslås det skallt.ex. attgenom

omfatta fordringar löner, övertidsersättning, provision och andra typer av
ersättningar avseende arbete under bestämd period före insolvensen elleren
anställningens upphörande. Denna tidsperiod bör enligt rekommendationen
inte kortare månader.tolv Omän lönefordringen har tillerkänts arbets-vara

dom eller skiljedom inom månadertolvtagare före tidpunktengenom en en
för insolvensen, bör fordringen omfattas förmånsrätt avseende närutanav
den har intjänats. Vidare föreslås bl.a. fordringar kompensation vidatt
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tillkommerersättningar,andraochgrundgiltig ar-uppsägning somutan
löneskydd.omfattasskallupphör,anställningenbetstagare när av

närvarandeinte förSverigebedömningenregeringen attskrivelsenI gör
beredningsar-pågåendedådethärtillSkälenkonventionen.bör tillträda var

föränd-vissaförslagInsolvensutredningensdelsanledningmedbetet omav
slut-iförslagendels1992:113,SOUförmånsrättlönefordringarsringar av

löneford-såvälgällervadLönegarantiutredningårsfrån 1993betänkandet
Enligt1993:96.SOUomfattninglönegarantinsförmånsrättringamas som

rati-frågantillställningolämpligtdetuppfattningregeringens att ta omvore
föränd-tillförslagdessaberedningeninnan173konventionfikation avnrav

lönegarantistatligförmånsrätt ochlönefordringamasreglernaringar omav
vidSverige intebedömningregeringensgodtog attRiksdagenslutförts.hade

riksdags-ochl993/94:AU14konventionentillträdabordetidpunktenden
1993/94:191.skrivelse

iuppmärksammades173konvention nyttratifikationFrågan nravom
års1993 Lönegaran-anledningmedlagförslagregeringensmedsamband av

tillfället be-detvidgjordeRegeringenslutbetänkande. äventiutrednings
Ikonventionen.tillträdabordenärvarandeförSverige intedömningen att

fram-remissyttrandeILO-kommittén i sitttillhänvisadespropositionen att
beträf-förändringarnågrainnebärainteförslaghållit utredningensatt synes

kon-påpekatkonventionenratificera attmöjligheterSverigesfande att men
motsvarighet isaknarbestämmelser,innehålla vissaventionen kan som

tillskrivitdärförhadeArbetsmarknadsdepartementetförhållanden.svenska
konventionensuppfyllerförhållandensvenskaklarläggaILO i syfte att om

ochskrivelseninte besvarathade ILOpropositionen ännukrav. När avgavs
tillträdabordefrågan SverigetillställningtagitinteHJO-kommittén ännu om

konventionen.
förfråganArbetsmarknadsdepartementetserhållits från ILOSedan svar
anförKommitténärendet.färdigbehandlat attsin delILO-kommittén förhar

innebärandetolkningförstöd attILO:sfinnainte kanden att ensvar ger
payavgångsvederlag severance motsva-bestämmelserkonventionens om

Iuppsägningslön.fordranskyddbestämmelsernasvenskade avomras av
regeringenuttalade ävenbil1994/95:100, 11, att,budgetpropositionen om

konven-grundskyddsocialatillgodose detreglernade svenska somsynes
förskydd12 d6 d ochi artikelbestämmelsernasyftar till,tionen av-om

konventionen.ratifikationsvenskförhindergångsvederlag utgör aven
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analyserekonomiskaStatistik och4

företagande,4.1 Allmänt om

ochföretagskonkurser
företagsrekonstruktioner

öretagandet SverigeF i

arbetsställeregistercentralbyråns centrala företags- ochSCBStatistiskaI
omkringharföretag tillsammansingår år 000 aktiva1997 791 somca

arbetsställen fysiskföretag juridisk elleraktivtMed873 000 personavses
eller F-momsregistreradarbetsgivareregistrerad,antingenärsom

Även arbetsställeregistret. Medomfattasmyndigheterskatteregistrerad. av
bedriverföretagetfastigheter därfastighet ellervarje adress, avgruppavses

000 företag783minst arbetsställe. Caaktiva företag harverksamhet. Alla ett
00090har tillsammansövriga ca 8 000arbetsställe och dehar endast ett ca

arbetsställen.
anställda totaladetuppgår miljoner Avtill omkring 3,4anställdaAntalet

596 000 ellerarbetsställeregistret saknadeföretags- ochantalet företag i ca
100företag med flerfinns mindre 3 000och det än75 % anställda än an-

200-499företag medanställda, 847med 100-199ställda 319 företag1
företagenanställda. Flertaletmed 500800 företaganställda och än avmer

000och 70anställd63 företag hadealltså småföretag, omkring 000är en
företag anställda.2-4

1 sedanharFöretagsregistretföretagsregistret.97. TabellerKälla: SCB Basfakta ur
ökningenföretag och arbetsställen. Denföregående år 190 000utökats med storaca

från kronan.mervärdesskattepliktiga förstaföretagkommer sig alla äratt numeraav
omsättningeninteprincip momsregistreratföretag i inteFöre 1997 blev ett om

uppgick till minst 200 000 kronor.
2 Årsbok årUppgifterna 1997.99.Källa: Statistisk avser
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Antalet genuint nystartade företag i Sverige årsomsättning överstigervars
30 000 årkr beräknas under 1997 uppgå till 28 720, vilket innebär ökningen

930.3jämfört dåmed 1996 motsvarande antal 26 24 140 företag startadesvar
inom tjänstenäringarna och resterande 4 580 inom industrinäringama. An-
talet sysselsatta i de nystartade företagen beräknas till 54 000 personer varav
32 000 heltidsysselsatta. Etableringsfrekvensen, i antalet nystartademätt
företag invånare1 000 ålderi 16-64 år, visar under 1996 startades iattper
enomsnitt 5,2 genuint företag invånare.1 000 Etableringsfrekvensennya per

iär storstadslänen.störst I genomsnitt för hela riket utgjorde de nystartade
företagen 6,3 totala företagsbeståndet under 1997.procent av

SCB genomför årligen sedan 1987 enkätundersökning nyfö-avseendeen
Sverigeretagandet i Undersökningen visar de nystartade företagen iatt

regel små. Mer hälftenär de nystartade företagenän har omsättningav en
under 300 året000 kr efter verksamhetsstart och endast ungefär sjundevart
företag miljon1 kr. Merän tredje företagare, fåttän 38 %, hademer var

frånbidrag arbetsförmedlingen.starta-eget

Allmänt företagskonkurserom

Antalet konkurser i företagsbeståndettotala årutgjorde 1997procent av
1,3 % jämfört årmed 2,6 % 1996, år2,8 % 1995 och 3,6 % för 1994.

År Företagskonkurser Anställda
1987 5 768 14 973
1988 5 567 10 600
1989 6 879 14 941
1990 9 887 25 512
1991 17 378 64 128
1992 21219 80 405
1993 18 734 61 209
1994 14 611 27 294
1995 62511 21 932
1996 11315 22 679
1997 10435 21 164
1998 jan 4 525 10 289
juni-

Av de företag försattes i konkurs år 1997 hade 37 år% undersom startats
1991 eller tidigare, år8 % 1992, 10 år% år1993, 14 % år1994, 17 % 1995,

3 Källa: SCB Statistiska meddelanden Nyföretagandet i Sverige 1996 och 1997.
4 Se angående undersökningen nämnda Statistiska meddelande Nyföretagandet iovan
Sverige 1996 och 1997.
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inträffa-åråret konkursen13 före konkursutbrottet och 2 %% samma som
de

019framgår 8för konkursföretagenkonkursstatistiken 1997Av att varav
medJämförtfirmor 007 handelsbolagaktiebolag, 409 enskilda och 11 m.m.

medan antaletföregående år företagskonkursema med 8minskade procent
sig konkurs-med Storleksmässigt fördeladeberörda anställda minskade 7 %.

företagen följ ande.enligt

avrundatAntal företaL Procent,anställdaAntal
656 8020

064 101 1
449 142-4 l
636 65-9

10 310-19 3
136 120-49

36 0,350-249
O250-499 2

både ochKonkursstatistiken visar skillnader beträffande olika regionerstora
för konkurserolika branscher. Jämfört med siffrorna 1996 ökade antalet

främst +6i Jämtlands län +9 % och Norrbottens län %. Den största
minskningen Blekinge -33 följti län % Gotlands län -27 %.var av

byggindustrin medJämfört med 1996 minskade antalet konkurser inom
10 %. branscher, där minskning har skett,Andra antalet konkurser ärav
jord- 16 medoch skogsbruk med och hotell- och restaurangverksamhet%
7 %.

Om jämför antalet konkursföretag med antalet företag i SCB:s Cent-man
företags-rala och arbetsställeregister 76:e företag försattes iatt vartser man

konkurs år 1997 vilket omfattarunder
inom26e företag hotell ochvart restaurang,

partihandelsföretag,38evart
49e företag inom byggindustrinochvart
102a företag inom datakonsultföretag.vart

årVad gäller konkursstatistiken för 1998 visar statistiken för det första halv-
anställdaá.året företagskonkurser Jämfört4 525 berörde 10 289nya som

med period minskade1997 antalet företagskonkurser med 17 % ochsamma
antalet inomberörda anställda med 11 %. Antalet konkurser minskade de
flesta branschgrupper. således konkur-Inom byggindustrin minskade antalet

5 Källa: SCB Statistiska meddelanden Konkurser och offentliga 1997.ackord
6 Källa: SCB Statistiska meddelanden Konkurser januari juni 1998.-
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detaljhan-med 18 %, inom hotell och med och inom31 %restaurangerser
deln med 23 %.

Allmänt företagsrekonstruktionerom

statistiken7Den officiella årvisar det under 1997 inleddes förhand-44att
lingar offentligt ackord avseende företag. Antalet före-anställda i dessaom

såledesuppgick till 600. Det i allmänhet inte de allra minsta företagenärtag
förhandlar år,offentligt ackord. Nedan redovisas antal ackordsom om per

antalet anställda berördes ackordsförhandlingar årrespektive samtsom av
genomsnittligt antal berörda anställda ackord respektive företagskon-per
kurs.

Genomsnittligt antal anställda

År Ackord Anställda Ackord Konkurs

1987 103 1861 11,5 2,6

1988 97 4141 14,6 1,9

1989 68 497 7,3 2,2

1990 85 857 10,1 2,7

1991 171 1715 10,0 3,7

1992 85 2 551 30,0 3,8

1993 68 961 14,1 3,3

1994 67 845 12,6 1,9

1995 29 292 10,1 1,9

1996 59 699 11,8 2,0

1997 44 600 13,6 2,0

7 Källa: SCB Statistiska meddelanden Konkurser och offentliga ackord 1997.
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4.2 Insolvensutredningens
konkursundersökning

något beskedkontinuerlig statistikDet finns ingen tillgänglig omgersom
går i konkurs.hur tillgårigs- skuldsituationen sig i de företagoch ter som

kronofogdemyndig-gick därför i samarbete med femInsolvensutredningen
respektive län ige-heter egenskap tillsynsmyndighet i konkurs ii deras av

Undersökningenföretagskonkurser avslutats under 1990.958 om-nom som
defattade Västmanlands, Kronobergs och Blekinge länVästerbottens, samt

Malmöhus län.storstadslänen Stockholms, Göteborgs och Bohustre samt
lyder under tillsynsmyndighet ochKronobergs och Blekinge län samma

benämns betänkandet "Kronoberg". Medan samtliga avslutade konkurseri
fyra gjordes i urval,med i de landsortslänen storstadslänen endasttogs ett

företagskonkurs kom i resultatetvarvid femte med undersökningen. Avvar
följande bila-undersökningen kan utläsas SOU 1992:113 95 ävenav ses.

2.ga

Företaget

63Knappt % gäldenärema bedrev sin aktiebolagsforrn,verksamhet iav
9,2 eller% handels- kommanditbolag och enskilddrygt 19 %som som

avsågfirma. femte gäldenärVar detaljhandelsföretag. gälde-Andra stora
fastighetsförvaltning, partihandelsföretag och byggnads-närsgrupper var

företag. några63,5 % gäldenärema saknade 16,6anställda, % hade 1av -
2 anställda och 9,2 % hade 3 5 anställda. Endast 2,7 % gäldenäremaav-
hade anställda.fler 20 Bland de bedrev sin verksamhet i formän som av
enskild firma saknade drygt 85 % anställda. förMotsvarande siffror ak-
tiebolagen drygt 52 %.var

Tillgångar

tillgångar.Var tredje gäldenär saknade Ser däremot enbart Stock-man
holms tillgångar.län saknade knappt hälften gäldenärema där Det varav

huvud tillgångarbetydligt vanligare igäldenärema saknadeöver att stor-
stadslänen vad fallet beträffande medövriga län. Gäldenärerän som var
tillgångar miljon kronor förekom i 8,6 % konkursema. I Norr-över en av
botten tillgångarhade däremot drygt 15 % gäldenärema i denna stor-av
leksordning, tillgångarmedan det ovanligt med i stor-storavar mer
stadslänen.
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Skulder

tkr. Manuppgick skulderna till högst 300knappt konkursernaI 38 % av
tillhördebland stockholmsgäldenäremakan lägga märke tilldock här att

gäldenärema hade skulderknappt hälften Ca 15 %denna somavgrupp.
låg i skiktet mkr och drygti skiktet 300 500 tkr, drygt 20 % 500 tkr l- -

iNågra variationer länen förekom50 mkr. mellan27 % i skiktet 1 större-
skuldsituation.beträffande gäldenäremasövrigt inte
framförallt skuldkategorierInsolvensutredningen detFör är tre som

från intresse: de oprioriterade skulderna,rekonstruktionssynpunkt är av
fönnånsberättigade avgifter skulder med före-skatter och allmänna samt
tagshypotek säkerhet.som

oprioriterade skulderna uppgick i undersökningen till 43,5 %De av
kan skillnad mellansamtliga skulder och här iaktta markant stor-man en

skuldernastadslänen och övriga län. I de förra utgjorde de oprioriterade
i övrigaknappt hälften den totala skuldmassan, medan dessa skulderav

låglän respektive43,1 % Västmanland, 41,2 % Västerbotten
30,6 Kronoberg.%

Skatter avgifteroch allmänna utgjorde 13,6 samtliga skulder.% av
framföralltLokala variationer kunde iakttas i 4,2 ochVästerbotten %

Stockholm 19,6 %.
Skulder med säkerhet form företagshypotek uppgick i hela landeti av

till 31,4 storstadslänen andelen%. I skulder med denna säkerhet lägrevar
i övriga sådanalän. I Stockholm utgjorde skulder drygt 18 %än samt-av

liga skulder och i 46Malmö drygt 27 %, i Västerbotten drygt %däremot
och i Kronoberg drygt 40 %.

Utdelning

förstårAv det redovisats beträffande tillgångargäldenäremassom ovan
mångadet i konkurser huvud inte någonblir utdelning. Iöverattman

knappt någon53 % samtliga konkurser blir det aldrig utdelning. l stor-av
stadslänen siffradenna betydligt högre i övriga län.är än

Av det totala beloppet iutdelades samtliga undersökta konkurser,som
drygt 328 mkr, erhöll de oprioriterade vil-borgenärema drygt 20,5 mkr,
ket 6,3 % det totalt utdelade beloppet i samtliga undersöktamotsvarar av
konkurser. I Stockholm respektivemotsvarande siffror 8,5 mkrvar
12,8 % och i Västerbotten 956 tkr respektive Företagsinteck-1,4 %.
ningshavama erhöll däremot knappt 187 mkr, vilket knapptmotsvarar
57 % det totalt utdelade beloppet. Stockholm siffrorI motsvarandeav var
28 mkr respektive 42,3 % och i Västerbotten 53 mkr respektive knappt
80 Beträffande%. totalbeloppen påminnakan det här anledning attvara
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medanfemte konkursomfattatstorstadsundersökningen endastatt varom
med. Sta-1990 tagitsavslutats undersamtliga konkurserövriga län som

vilket40 mkr,avgifter uppgick till drygtför skatter ochutdelningtens
lokalmarkantutdelade beloppet. Endet totaltmotsvarade 12,2 % av-av

Västerbotten,beträffandeolika länen kan härmellan devikelse noteras
utdeladetotaltmkr eller 1,6 % deterhåller endast drygt 1där staten av

beloppet i länet.
till detförhållandeutdelning iolika borgenäremasgäller deNär det

konkurser.naturliga skäl i olikavarierar dettafordrade beloppettotalt av
någonfår utdel-tillgångar borgenärema intei konkursenSaknas det

säkerhet förknippad med. Menfordringenning den äroavsett summeras
undersökerborgenärskategori ochinom visssamtliga fordringar manen

skill-erhåller utdelning kan iakttasborgenärer ihur mycket dessa stora
olika kategorierna borgenärer.nader mellan de av

uppgå-förmånsrätt fordringarhade i undersökningenBorgenärer utan
bor-20,5 mkr. Dessa562 mkr och erhöll utdelning medende till drygt ca

fordradealltså utdelning 3,6 det totaltfick tillsammans med %genärer av
sifframotsvarandekonkursföretag saknade anställdabeloppet. I som var

företag däri företag med 1 10 anställda den 1,9 %. de2,3 % och Ivar-
oprioriterade gäl-det fanns fler 10 anställda ökade utdelningen till deän

också olika under-denärema till 6,9 %. Utdelningen varierar mellan de
sökta branscherna se tabell i bilaga 2.

fordringar för avgifter uppgick i under-Statens skatter och allmänna
176 till drygt 40sökningen till knappt mkr och det utdelade beloppet

alltså i samtligamkr. erhöll det totalt fordrade beloppetStaten 22,8 % av
medkonkurser. Lokala variationer kan iakttas i Göteborgundersökta

9,7 med 30,5 % och Västerbotten med 12,5 %. Ser%, Kronoberg man
till variationer hänförliga till den bransch gäldenären varit verksam är

erhållerbeträffande idet anmärkningsvärt verkstadföretagatt staten ge-
mednomsnitt knappt 41 % sina fordringar. Detta kan hängaav samman

erhåller utdelningdet faktum i företag fler 10 anställdamed änatt staten
förhåller i företagmed hela 45,7 sin fordringar. Annorlunda det sig% av

anställda. utdelningen endastsaknar Där 7 %.ärsom
undersökningenmed säkerhet i företagshypotek hade iBorgenärer

fordringar 406 utdelning medsammanlagt knappt mkr och erhöllom
fordrings-knappt 187 mkr, belopp 46 det totala%ett motsvararsom av

beloppet.
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Förmånsrättskomrnitténs4.3

konkursundersökning

beskrivaytterligareInsolvensutredningens kartläggning ochFör följaatt upp
Förmånsrättskommittén, iutfallet borgenärskategorier harför olika samar-

Insolvensutredningen,kronofogdemyndigheter bistodbete med somsamma
Undersök-år 1996.635 företagskonkurser avslutats underundersökt l som

således under-ningen regioner Insolvensutredningensomfattar samma som
år 1996På konkurser avslutats undersökning. grund det antalstora somav

Medhar undersökningen inskränkts till omfatta urval konkursema.att ett av
förrnånsrättsordningens betydelsehänsyn främst velat undersökatill att

för lönefordringar fordringar med säkerhet i företagshypo-skatte- och samt
fler vad hadetek har valt undersöka konkurser med anställda änatt som

blivit Undersök-fallet vid slumpmässigt urval alla företagskonkurser.ett av
ochningen omfattar därför i landsortslänen konkurs anställdautanvarannan

varje konkurskonkurs med anställda i storstadslänen tiondesamt utanvar
intresse-anställda och femte konkurs med anställda. Den främst ärvar som

rad anställda ellerdet genomsnittliga konkursföretaget, företagett utanav
få således fästa Insolvensutred-med mycket anställda, bör vikt vidstörre

Vårningens undersökning har till främsta syfte fyl-undersökning. att ge en
förmånsrättsordningens utfallet förligare bild betydelse, bl.a. avseendeav

olika utfallet påverkas storlekborgenärskategorier hur företagetssamt av
ålder.och

tillgångarUppgifter skulder och har i huvudsak konkurs-hämtatsom ur
bouppteckningar. Undersökningen har varit mycket resurskrävande och in-
neburit för kronofogdemyndighetema. harmerarbete de berörda Detett stort
därför inte möjligt undersökningar förvarit utföra kompletterande attatt

påpekasfullständig information i alla enskilda konkursfall. börDetgarantera
vårt fråndels vissa omfattats urval uteslutits redovis-konkurseratt som av

viningen väsentlig information inte varit tillgänglig, delsgrund attattav
ingårinte information i undersökningen korrekt.kan all ärattgarantera som

ändå vår uppfattning undersökningen god bildDet mycketär att ger aven
förmånsrättsordningens för fördelningenbetydelse i konkurser.

konkursföretagenDe undersökta

således från635 företag 435 StockholmsUndersökningen omfattar 1 varav
från från Malmöhuslän, 267 och Blekinge 195 det tidigareKronobergs län,

frånlän, från Västmanlands län och 300224 Göteborgs och Bohus län, 214
från 962 saknadeVästerbottens län. de undersökta konkursföretagen an-av
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ställda, företag hade 1-5 anställda, 98 och 109446 företag 6-10 anställda
företag ingick uppgift10 anställda. Vidare 20 företag för vilkaän ommer
antal Vad gäller livslängd fördeladeanställda saknades. vid konkursutbrottet

årföretagen följande. 609 företag år, 4-5sig enligt 294än trevar yngre var
år. ingåroch 723 företag äldre 5 9 företag i undersökningenän trots att upp-

gift ålder saknas.om

Tillgångar

Omkring fjärdedel, 26,1 tillgångar,%, saknade hade 1-34,3 %en
100 000 kr, 24,7 % 101 000-l miljon kr och miljon kr i14,9 % änmer en
tillgångar. konkursföretagen i vår tillgångarAtt undersökning hade änmer
konkursföretagen i Insolvensutredningens undersökning förklaras genom
den procentuellt andelen företag företagmed anställda. Attstörre större

tillgångar smånormalt har företag dia-illustreras följandeänmer genom
gram.

Tillgångar

Alla konkursföretagen

15% J 0

i i
I tkr1-100

I 101-lO00tkr25%

I tkr1000

34%

Konkursföretag med anställda0 Konkursföretag anställdamed 1-5

9% 10%10%

F15% 39%

40%41%

6%3
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anställdaKonkursföretag med 10anställdamed 6-10Konkursföretag

4%2% 8%
19%27%

9%1

52%

ålder någonFöretagens förefallervid konkursutbrottet däremot inte ha
tillgångargenerell betydelse för hur företaget har.stora

Konkursföretag med livslängd 3 år

14%
24%

EIO

I tkr1-100
026/0

I101-1000 tkr

36% I1000 tkr

Konkursféretag livslängd årmed 5Konkursföretag med livslängd år4-5

13% 17%
26%. ‘

25% 24%

31%36%
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Skulder

Även Naturligtgäller skulder hade storleken företagen betydelse.detnär
mindre företagenshade företag skulder företag medanänstörre störrenog

någotlivslängd tydligtinte utslag.gav

Alla konkursföretagen

33%

42%

10%
15%

Konkursföretag med 0 anställda Konkursföretag med 1-5 anställda

20%

45% 46%
2%1

11% 22%

Konkursfdretag med Konkursföretag6-10 anställda med 1O anställda

1,8% 9%

1,8%
16%

95,4%
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på efter anställdaskulder indelade antalMedelvärde företagens

12 000 000
59710 414

10 000 000 .

8 ooo ooo ..

ooo6 ooo .
2194 131

000 0004 3 °7° 2- 4362 703 2 e71 345

2 000 000 --

0 - . ..
0 1-5 o Uppgifte1 10

anställda anställda anställda anställda saknas
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41% I301-S00 tkr
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I1000 tkr
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livslängd 5medKonkursföretaglivslängd 4-5medKonkursföretag

35%
39% 43%

9%
13%

Förmånsrättskomnritténssärskilt intresse för arbete skatteskulder,Av är
löneskulder säkerhet deoch skulder med i företagshypotek. 18,5 % av un-
dersökta företagen ingen skatteskuld, konkursfö-hade storleken de övriga

skatteskulder illustreras följ ande diagram.retagens genom

skatteskulder
Alla konkursföretag med skatteskuld

13%

EI tkr1-100
10%

I 101-300 tkr
49% I tkr301-500

I 500 tkr

28%
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skatteskulder indeladepå företagensMedelvärde
antal anställdaefter

1 600 000
335 6551

400 0001 -

1 200 000 - -

1 000 000 --

B00 000 - -

600 000 939463--
996292289 042400 000 497271-

0 52-
Uppgift0 01-5 6-1 10

anställda saknasanställdaanställdaanställda

På motsvarande illustreras påstorleken företagens under-löneskulder. Isätt
laget ingår såledesendast företag med löneskulder och inte 25,7 % före-de

enligt uppgifter i undersökningen har anställda ingen lö-tag som men
neskuld. Företag enligt uppgifter i undersökningen har löneskuldsom men
inga anställda har medräknats.

Löneskulder
Alla konkursföretag med löneskulder

20%

U1-100 tkr
41% I101-300 tkr

12% I3o1—5oo tkr
I500 tkr

27%
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efter antalindeladeföretagens löneskulder, företagenMedelvärde
anställda

1 600 000 447 8471
1 400 000 - -

1 200 000 --

1 000 000 -
758 234Boo 00°

600 000 -.
337 978000400

207 256

Uppgift-5 6-10 100
saknasanställda anställdaanställdaanställda

När det gäller skulder med säkerhet i företagshypotek intressedet förstär av
undersöka hur andel konkursföretagen harhuvudöveratt stor tagetav som

sådana skulder.

Urval Procentuell andel företag med
skulder före-med säkerhet i
tagshypotek

Alla konkursföretag 41,3 %
Konkursföretag anställdamed 0 23,2 %
Konkursföretag med 1-5 anställda 62,6 %
Konkursföretag 6-10 anställda 76,5med %
Konkursföretag 82,6med 10 anställda %änmer

årKonkursföretag 3 40,7 %änyngre
årKonkursföretag 4-5 42,9 %

årKonkursföretag äldre 5 41,4 %än

såledesSkulder delmed säkerhet i företagshypotek förekommer i storen av
de företag går i konkurs, de allra minsta företagen undantagna. Skuld-som
beloppet i hälften fallen 500 följande diagram.000 kr,översteg änmer av se
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säkerhet i företagshypotekSkulder med

11%

1-100tkr

23% tkrI 101-300
52%

I301-500tkr

I500tkr

14%

Utdelning

huvudundersöktade Insolvensutredningen konkurserna blev detI överav
med resul-ingen 53 % fallenutdelning i knappt vilket välstämmertaget av

från vår där utdelning konkursernaundersölming, förekom i 46 %taten av
och ingen konkursema. konkurserutdelning i 54 % Som andelenväntat ärav

bland de minsta företagen.utdelning störstutan

Konkurser efter antalindelade anställda
Utdelning

100 90

7580
6553

Aå so
45

å 4° 29

20

i0 ii i i
uppgift Totalt101-5 6-100

anställda saknasanställda anställdaanställda
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Vad löner,gäller den genomsnittliga utdelningen till skatter, företagshypotek
Förmånsrättskomntitténsoch oprioriterade i Insolvensutredningens och un-

dersökning hänvisas till avsnittsammanställningen i 4.5.2. Diagrammen
nedan visar ofta skatter, löner och fordringar med företagshy-hur säkerhet i

får hälf-potek blir betalning respektive betalt med högst fjärdedel,utan en
fjärdedelar ellerten, tre mer.

Utdelning för fordringar med säkerhet företagshypoteki
Alla konkursforetag med sådana skulder

14%

El 1-25% utdelning
12%

I 26-50% utdelning

7% I 51-75% utdelning

I 76- l 00% utdelning

I Ingen utdelning

Utdelning för löneskulder
Alla konkursföretag med anställda

2%2%1%
3%

92%
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skattefordringarUtdelning för
Alla konkursföretag med skatteskuld

7% 3%
2%

U utdelning5%1-2
7%

I26-50% utdelning
I utdelning-75%5 l
I76- utdelning00%l
I utdelningIngen

81%

debetalning iblirsåväl skattefordringar lönefordringarMedan utansom
får hälften be-falleni mindre 10klart konkurser och %flesta änän av mer

säkrade företags-för fordringarbetydligttalt lägetär gynnsammare genom
utdelning-visar denInsolvensutredningens undersökning totalahypotek. att

46 detsäkerhet i företagshypotek %till fordringar med to-motsvarar aven
sådan Insolvensutredningensfordringsbeloppet med säkerhet.tala genom-

vår undersök-med utfalletsnittliga förefaller väl iresultat stämma överens
utdelning mindrening visar hypotekshavarna blir helt i änutanattsom

får fjärdedelhälften halva sin fordran betald ifallen och än avenav mer
ställ-fallen. förklaras dels företagshypotekets starkaResultatet kan genom

förmånsrättsordningen, säkerhet i fö-ning i dels fordringar medattgenom
företagen deförekommer ganska sällan i de allra minstaretagshypotek -

tillgångslösa. tidigarevilka oftare andra Vi harsaknar anställda än ärsom -
företagshypotek i företagkunnat fordringarna säkrade med är störreattse

också,får inte utdelning i demed fler anställda. Fordringarna bättreoväntat,
också de äldreföretagen, diagram nedan. utdelningen bättre iAttstörre ärse

företagen i relativt nystartade kan möjligen bero det blanddeän att grup-
år fåföretag äldre fem finns färre företag med anställda iänän gruppenpen

företag år.än treyngre
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Utdelning för fordringar med företagshypotekhypoteksäkerhet i

Konkursföretag med O anställda

11% l-25% utdelning
8%

I 26-50% utdelning
4%

El 5 -75% utdelningl9%
68% I 76-100% utdelning

I Ingen utdelning

Konkursföretag med anställda1-5

0,2%1,3%
o2,5%

95,3%

Konkursföretag med 6-10 anställda Konkurstöretag anställdamed 10

12%

26%



SOU 199931ekonomiskaoch analyserStatistik142

livslängd år årKonkursföretag med 3 med livslängd 4-5Konkursföretag

13%

19%

livslängdKonkursforetag med 5

16% utdelning1-25%

I utdelning26-50%
40%

5% utdelning5 -71

I 00% utdelning76- l

I utdelningIngen

24%

4.4 Ekonomiska analyser

I det följande beskrivs kortfattat ekonomiska utförtsanalysertre som
uppdrag kommittén. Analysema utförtshar Assistant Professsor ofav av
Finance Karin Thorbum, Dartmouth College, USA, professor Clasav
Bergström, Handelshögskolan i Stockholm, biträdande professoroch Ste-
fan Sundgren, Svenska Handelshögskolan i Finland, profes-Vasa, samt av

Theodore Eisenberg, Comell School,Law USA. Analysema bifogassor
betänkandet bilaga Karin5-7. Thorbum har till kommittén redovisat ett
mycket framgårantal tabeller, vilket hänvisningar i hennes analys.stort av
Av utrymmesskäl bifogas endast förhållandende tabeller beskriversom

i analysen.omnämnssom

4.4.1 Karin Thorburns analays

Analysen redovisas under titeln empirisk"En analys utdelning iav svens-
ka konkurser. baseras uppgifterDen 350 aktiebolagsvenskaom som
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anställdaåren 263 fler 20gick i under 1988-1991. bolag hadekonkurs än
och 87något åren i analysen kallade bolag,under 1988-1991 storaav

"små Bolagen hadebolag 0-20 anställda i analysen kallade bolag.hade
något eller Upp-i Stockholms, Göteborgs och Bohus, Malmöhussäte av

lands län.
fordringarna på de olikaundersökt hur fördelar sigKarin Thorbum har

revision,fordringsklassema fast egendom, hyra, företagshypotek,pant,
oprioriterad hur utdelningen fördelar sig mellanskatter, löner och samt

dessa fordringsklasser.
oprioriterade ifordringsklassen, de fordringarna, blev helaDen största

96 uppgicksamtliga konkurser helt utdelning; i genomsnitt% utan ut-av
i under-delningen till %. Företagshypoteket utgjorde Karin Thorbumsl

sökning fordringsklass fordringarnalika 32 % de totalanästan storen av
godför de oprioriterade dock vanligen fick relativt37 % ut-mot som en

någondelning, 65 genomsnitt, konkur-% i och utdelning i hela 93 % av
från ochResultatet skiljer sig resultaten i Insolvensutredningensserna.

Förmånsrättskommitténs undersökningar dels företagshypoteketattgenom
andel de totala fordringarna, dels utdel-bättreutgör störreen av genom en

ning till denna fordringsklass. Förklaringen torde ThorbumsKarinattvara
företags.påundersökning inriktats Antagandet utdel-styrksstörre attav

ningen till företagshypotek i hennes undersökning betydligt högre iär
småföretag 69 % i företag 46 %.änstoragruppen gruppen

Fordringsklassema skatter och löner utgjorde i ungefärundersökningen
lika andelar de totala fordringarna fickomkring Skatterna13 %.stora av
dock förrnånsrättslägesitt bättre högre utdelning, 32 jämfört%genom en
med 11 %. Här kan anmärkas i undersökningar, inriktatsatt attsom mer
beskriva sågenomsnittligt material skatter omkring dubbeltutgörett en

andel löner samtidigt utdelningen till dessa fordringsklasserstor som som
procentuellt ungefär likvärdig jfr Insolvensutredningens och För-är sett

månsrättskommitténs undersökningar beskrivna i avsnitt och 4.3.4.2 För-
klaringen torde skattefordringar ungefär lika andelutgöratt storvara en av
det totala fordringsbeloppet i alla konkurser medan lönefordring-typer av

andel, liksom utdelningen, påden totala med storleken företa-växeramas
många småI genomsnittligt material förekommer företag medget. ett

skatteskulder tillgångar.sig löneskulder eller Karin Thor-utanmen vare
bums undersökning omfattar i huvudsak företag olika skul-med typer av

tillgångar.der och
Resterande fordringsklasser utgjorde för sig liten del de totalavar en av

fordringarna och mindre 10 %, de fick samtligaänsammantaget enmen
mycket utdelning.god Att dessa fordringsklasser utgjorde relativt setten

8 Det kan står småanmärkas i Sverige bolag för de flesta medankonkursernaatt
står tillgångarnabolag för det ochstörre utdelningen i konkurserna.mesta av
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andel de fordringarnastörre totala i Insolvensutredningens och För-av
månsrättskommitténs undersökningar påberor troligen omfattadedessaatt
fler fastighetskonkurser med fordringar förrnånsrättmed grund fas-av
tighetspant.

Karin Thorbum vidarehar analyserat hur utdelningen skulle ha förde-
förrnånsrättsordningenlats varit den nuvarande. harHonänom en annan

undersökt fördelningen 1 skatter oprioriterade, skatter och lö-2om var
oprioriterade, 3 skatter, löner företagshypotek opriorite-samtner var var

rade, 4 företagshypotek oprioriterat, 5 företagshypotek allmänvar var en
fömiånsrätt, 6 företagshypotek förmånsrättallmän med tillrättvar en
utdelning viss kvotdel egendomen, 7 företagshypotek allmänur av var en
förmånsrätt med till utdelning viss kvotdelrätt egendomen samtur av
skatter oprioriterade, 8 företagshypotek fönnånsrättallmänvar var en
med till utdelning viss kvotdel egendomenrätt skatter och lönersamtur av

oprioriterade, 9 hyresfordringar oprioriterade löneford-10var samtvar
ringar hade högre prioritet företagshypotek, vilket allmän för-än var en
månsrätt. Resultaten beskrivs bäst tabellerna till hänvisas.vilka härgenom
Några iakttagelser bör dock nämnas.

Att endast avskaffa förrnånsrätten för skatter innebär i fördelningshän--
seende i princip bara transferering från ficka skatter ochstatensen ena
avgifter till den andra lönegarantin.
Om utdelningen till de oprioriterade fordringarna skall kunna höjas i-
någon betydande omfattning krävs kännbara begränsningar fö-mer av
retagshypoteket; avskaffa förmånsrätten för skatter och löner inteatt är
tillräckligt.
Att avskaffa förrnånsrätten för hyra får fördelningsmässigt relativten-
begränsad effekt; i Karin Thorbums undersökning förekom hyra vis-
serligen i alla konkursernästan med utdelning utgjorde imen genom-
snitt endast 2 % det totala fordringsbeloppet.av
En utökning underlaget för företagshypoteket företagshy-av attgenom—
potek blev allmän förrnånsrätt skulle medföra smårelativt föränd-en
ringar i utdelningshänseende. Utdelningen till företagshypoteket skulle
öka med 2 %.
I den konkurser ingår i Karin Thorbums undersökningtyp av som-
skulle företagshypotekets försämrasvärde kraftigt lönefordringarom

förmånsrätt före företagshypoteket. Som jämförelse kan nämnasgavs
företagshypotekets värde skulle bli någotatt företagshy-sämre än om

potek allmän förmånsrätt medförde till utdelning medrättvar en som
högst 40 % gäldenärens egendom eller omkring föränd-35 %av om
ringen kombinerades med skatteförmånsrätten avskaffades, vilketatt
leder till något bättre utdelning den oprioriterade delen före-en av
tagshypotekshavarens fordran. Det bör anmärkas konkursema in-att
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Åi dag.lönegarantiomfattandeperiod med änträffade under meren
löneford-förmånsrätt förförbättradförslagkombinerasandra sidan om

lönegaranti.utökadmed förslagringar ofta om en

skuldstruktur,behandlar hurockså avsnittomfattarAnalysen ett som
påverkarmed flera faktorerbeteendegäldenärensochborgenäremas

till företagshypotekshavareutdelningenutdelningen,den totala samt
följerHärefteravsnitt 6.oprioriterade fordringartillutdelningen ett

säljsför företagsannolikhetenavsnitt analyserar ettatt som ensom
frågor hän-Beträffandestyckas avsnitt 7. dessaförhelhet i stället att

visas till bilagan.

analysSundgren och ClasStefan Bergströms4.4.2

utgångspunk-anförs inledningsvisempiri"Förmånsrättens teori ochI att
förrnånsrätten vid kreditgivningroll harför den är tän-analysen attten av

något informa-ekonomi ingen aktörerna harsig idealiserad därka aven
gälde-kreditgivare ochmellan olikationsövertag. avtalDe upprättassom

så-frågor uppkomma. Itänkbara framtida kanreglerar allanären ensom
Förmåns-förmånsrätten effekter.endast fördelningsmässigadan värld har

för-företags värde mellan olika borgenärer,fördelar endasträtten ett vars
kostnaderiutdelning i konkurs har beaktats kreditavtalen. Lägreväntade

förrnånsrättfrån högreför kreditgivare med denkredit räntauppvägs av
ökadeför sig för denkreditgivare kompenseraoprioriterade tar attutsom

risken.
teoretiskaStefan i detClas och SundgrenBergström presenterar av-

långivare kräversnittet modell illustrerar den ärräntaatt som enen som
avsnittkonkursrisken eventuella kreditsäkerhetenfunktion och denen av

erbjudervidare kredit säkerhet inte3.1.1. De konstaterar motatt som ges
någon för kreditkredittagaren avsnitt 3.1.2. kostnaderfördel för Lägre
från för kreditmed säkerhet högre kostnaderkreditgivare uppvägs aven

fråganfrån varförsäkerhet. leder tillkreditgivare Resonemangetutanen
allt förenatändå bruket säkerheterkreditsäkerheter används; är trotsav

möjlig förklaring kan olika borgenärermed vissa kostnader. En ärattvara
från riskundvikandeskiftar riskenolika risktoleranta. Om säkerheter mer

kreditgivare effektiviteten i kreditgivningen öka.till risktoleranta, kanmer
emellertid anföras byggerMot förklaringen kan attatt resonemanget

riskundvikande föredrar kombinationen riskfylld kreditgiv-kreditgivare
ning framför riskfria placeringar.och säkerhet mer

såledesClas Stefan Sundgren konstaterar förutsattochBergström att,
förmånsrätten,den utdelningen i konkurs oberoende effek-totala äratt av

Frågankommer emellertid utdelningen fak-varandra. ärterna att ta ut om
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tiskt förrnånsrättenlika oberoende vilket regelsystem förär stor, av som
gäller, finns förmånsrätteller det skäl kan haändradatt anta attom en
realekonomiska effekter. det följandeI gäller inte förutsättningenlängre

alla borgenärer har information. Informationsproblem kan före-att samma
ligga förhållandendels beträffande låneavtalunder tiden fram till att ett
ingås, dels lånetavseende utvecklingen sedan beviljats.

I analysen anförs försöker förklara existensen kre-att ansatsen som av
ditsäkerheter utgångspunkthar sin inforrnationsproblemi de som avser
utvecklingen lånetsedan beviljats. För minska sin förlustrisk måsteatt
långivama lägga ned Övervakning. Om visakan attresurser man en

övervakningskostnadensäkerhet minskar för säkerhetsborgenären änmer
vad övervakningskostnaden ökar för oprioriterade borgenärer, slutsatsenär
möjligen gäldenären tillgångarbör utnyttja sina kreditunderlag.att som
Lägre uppnåstotalkostnad kreditgivare med höga övervakningskostna-om
der erhåller realsäkerhet, långivaremedan de effektivt kansättettsom
övervaka gäldenären oprioriterade. Sammanfattningsvis konstaterarär
Clas Bergström och Stefan Sundgren endast gäller säker-att näransatsen
heter avgörande kan förhindra företaget byta tillsätt risk-ett att en mer
fylld Verksamhetsinriktning eller betydande skillnader föreligger mel-när
lan olika kreditgivares möjligheter lånekontrakt.övervaka Eftersomatt en
kreditgivare med företagshypotek inte kan begränsa gäldenärens frihet att
disponera egendom omfattasöver hypoteket, kan inte detta slagsom av av
kreditsäkerhet förhindra gäldenären ändrar Verksamhetsinriktning såatt att
den blir riskfylld avsnitt 3.1.4.mer

När förrnånsrättdet gäller lånför och tillgången kapital visarnya
analysen förrnånsrätt kan förutsättning erhållaför finan-att attvara en ny
siering till lönsamma projekt ocksådet finns situationer där för-attmen
månsrätt för lån kan innebära företag erhåller finansiering tillattnya pro-
jekt inte lönsamma avsnitt 3.1.5.ärsom

En rad faktorer påverkar hur inverkan förändring förmåns-stor en av
fårrätten den olika långivareränta kräver. Dessa faktorer blandärsom
risk, konkurskostnader och utseendet företagets skuldsida.annat I ana-

lysen används kreditriskmodeller för kvantifiera effekten olika för-att av
ändringar i förmånsrätten kostnader för olika krediter. Beräkningar
utförs på olika möjliga förändringar. Den första kallas itre analysen
Avskaffad förmånsrättstatlig och innebär all förmånsrätt avskaffasatt

för realsäkerheter inklusive företagshypotek.utom Den kallasandra "Den
finländska reformen och innebär förmånsrättall avskaffas föratt utom

inteckningsrätt ochpanträtt, halva företagshypoteket. Den tredje kallas
Avskaffat företagshypotek och innebär alla förrnånsrätter för-att utom
månsrätt följer eller inteckning avskaffas. Analysen kost-pantsom av av
naden för lån från olika kreditgivare utgår från den totala utdelningen iatt
konkurs oberoende förmånsrätten. Någraär realekonomiska konsek-av
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förblir oför-kapitalkostnadtotalaföretagetsinte ochuppkommervenser
ändrad.

fördelningsmässigaförmånsrättenstillfrågor relateradeAnalysen av
sambandibeteendeborgenärernasinverkandessochkonsekvenser
från Fin-utgår från erfarenheterföretagsrekonstruktionochkonkursmed

empi-där. Detförmånsrättsordningenreformenanledningland med avav
förekonkursifrån försatts402 företagomfattar datamaterialetriska som

463 före-ochefter reformeni konkursförsatts359 företagreformen, som
företagsrekonstruktion.ansökttag omsom

ocksåkredit avsnitt 4prisetförmånsrätten ochavsnittetI gesom
tolkning Be-företag.för svenskaberäkningsresultatpåexempel avgrov

från i kon-företagbalansräkninggenomsnittligpåbyggerräkningarna en
fårintegenomsnittliga företagför dettaresultatenunderstrykskurs. Det att

framhållsdetochför svenska företag,resultatgenomsnittligatolkas som
mångahurmått måste beräknasådantfå korrektframför ettatt att man

med högmånga företagfinns, hurkonkurskostnad detlågföretag med
dessagenomsnittetså och sedanvidarefinns ochaffärsrisk det ta av-

löneskulderSkatte- ochföljande förenklingar.tolkningenI görsgrupper.
från debortsesskuld till Detslås och behandlas staten.som ensamman

Lån fastighetspantmedrevisorsfordringama.små hyres- ochnominellt
Slutligenbeteckningenslås underioch lösöre attantaspant.pant samman

oprioriteradebanker och deföretagshypotek främstinnehavare är attav
avsnittföljerTolkningen lyderfordringarna leverantörer.utgörs somav

4.3.4.

så denförrnånsrätt inte dyr förskulleavskaffad statligEn statenvara
till följdpriser sjunkaså leverantörernasfår ändå lite. Dock skulleut

finländskaGenomför "den0,4 %.räntesänkningen med drygt manav
kanmedan leverantörernamed 1,2 %höjer bankernareformen räntan
tjä-räntesänkningen med 2 %. Statenpriset motsvarandesänka nästan

sittförlorar 1,2 % mindrepå skattefordringar ränte-sina1,2 %nar
sigförväntaföretagshypoteket kanlån. Avskaffar helafria manman

kan2,0 % medan leverantörernahöjer med drygtbankerna räntanatt
räntesänkning 2,6 %.motsvarandesänka priserna ,en

också förrnånsrättens inverkan borgenäremasbehandlasI analysen age-
förmåns-obestånd. betydelse harpå Vilkengäldenären kommerrande när

konkursi Hursöka gäldenärenbenägenhetför olika borgenärers atträtten
ellerkonkurskostnadematotal utdelningen,påverkar förmånsrätterna den

förrnånsrätts-hartillgångar konkurs Vilken inverkaniförsäljningen av
rekonstruktionsförsökinställning vidordningen för olika borgenärers utom

vilken hänvisasfrågor ställs i analysen tillliknandeochkonkurs Dessa
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för fullständig redogörelse avsnitt 5 och 6 teori i avsnitt 3.2 ochsamten
3.3. Här redovisas vad de huvudsakliga resultaten.som anges vara

En grundläggande tanke bakom den finska fönnånsrättsordningennya—-
avskaffa förmånsrätter och behandla borgenärema lika. Deattvar mer

fördelningsmässiga konsekvenser har emellertid blivit begränsade. De
oprioriterade borgenärerna erhöll tidigare 0,90 % i medeltal i utdelning

Ävensina fordringar. Medeltalet 3,87 % efter reformen. efterär re-
formen blir de oprioriterade helt utdelning i hälften fal-utan änmer av
len. Detta påpekar förändring förmånsrätten i iSverige rikt-att en av
ning den finska endast marginellt skulle förbättra de oprioriterademot
borgenäremas ställning.

någotDen försvagade företagsinteckningen kan ha haft konsekvenser-
för säkerhetsborgenäremas beteende. kapitelI 3 i analysen argumente-

för position för säkerhetsborgenärema försämraratt till-ras en svagare
gången till finansiering för företag med ekonomiska problem. Dess-

anförs försvagad position för kreditgivareutom med säkerhetatt en
ökar deras incitament bevaka företag. Resultatet sådan föränd-att av en
ring kan därför bli icke livskraftiga företag försätts i konkurs i ti-att ett
digare skede och utdelningen till borgenärema därigenom blir hög-att

Den empiriska undersökningen dock inga statistiskt signifikantare. ger
skillnader i den totala utdelningen till borgenärema före och efter för-
månsrättsreformen. påpekasDet förändringen förrnånsrätten iatt av
Finland kan ha varit för liten för mätbara realekonomiska effek-att ge

förändringen kanske påverkatter intesamt att ännu borgenäremas be-
teende vid tiden för undersökningen.
Undersökningen tyder inte på avskaffandet skatteförrnånsrättenatt- av
fått till effekt sig ansökt konkurs i fler fallatt tidigarestaten änvare om
eller skatteskulderna blivit mindre i de konkurseratt inträffarsom
vilket såi fall skulle kunna påbero företag försätts i konkurs iatt ett
tidigare skede.
I det teoretiska avsnittet anförs stark position för säkerhetsborge-att en-

kan leda tillnärer de saknar intresse verka för konkursförvalt-att att att
ningen använder tillräckligt med tid och för söka köpareattresurser

beredda betalaär det högsta priset för tillgångarna.att Säkerhets-som
borgenärer således,har hävdas det i teoriavsnittet, inga incitament att
verka för bättre bud tillgångar införskaffas redanatt tillgängliganär
bud innebär de får full utdelning. Den empiriska undersökningenatt

dock inga belägg för den finska företagsinteckningen med singer att
relativt ställning skulle skapa sådana problem.svaga
När det gäller borgenäremas inställning till rekonstruktion kon-utom-
kurs har Clas Bergström och Stefan Sundgren utlåtandenanalyserat
från olika borgenärer. Innan rekonstruktionsförhandlingar påbörjas i
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på ford-sinmed hänsyn till storlekende borgenärerFinland skall som
sig gäldenärensbetydande tillfälle överatt yttra an-gesran anses vara

Analysen visar leverantörerföretagsrekonstruktion. ärsökan attom
visar vidarerekonstruktion banker. Vissa analyserpositivare till än att
rekonstruktionnegativa tillsäkerhetshavama tenderar att vara mer en

Även sannolik-i relation till skulden högre.säkerhetemas värde ärnär
tillrelateradrekonstruktionsplan fastställs negativtförheten äratt en

Ävenvärde och skulderna.säkerhetemasrelationen mellan sam-om
några Classtatistiskt signifikant i endast analysernabandet är anserav

starkStefan Sundgren resultaten indikerarBergström och att att en
säkerhetshavama rekon-minskar deras intresse förställning för en

struktion.
fönnånsrätt föranalysen avskaffadhypotes iEn ärprövassom om en-

incitament obetalda föreskatter gäldenären lämna skatterkan att enge
för därefter skall beröras ackordet. Hy-rekonstruktion skatternaatt av

fåinte i undersökningen; i de fall skatterförefaller dock stödpotesen
i medeltal tilli förteckningen skulderna uppgick deöverupptagnavar

till 12,5fall rekonstruktionsplan fastställdes och %9,3 % för de där en
för rekonstruktionen och företaget i konkurs.fall där avbröts försattes

fråganI sitt slutord ställer Clas och Stefan lag-Bergström Sundgren om
stiftningsvägen skall reglera exempelvis leverantörens möjligheter att er-
hålla fordran kredit-säkerhet för uppkommer vid ellerleveransen som en
givarens få låntagarensmöjlighet kreditun-egendom reserveradatt som
derlag företräde framför borgenärer. låntagarens synvinkelmed andra Ur
handlar frågan huruvida det föreligger behov reglera hansett attom av

frågamöjlighet utnyttja sin kreditunderlag.egendom centralEn äratt som
enligt Clas StefanBergström och Sundgren företagshypotekets ställ-om

så fårning skall förändras borgenärer med säkerhet i företagshypotekatt
förmånsrätt i endast kvotdel, eller bör efter kon-sträva atten om man ge
traktsaltemativ så företagenskilda kan använda de säkerheter äratt som
lämpliga för dem.

Clas och Stefan Sundgren förordar kontraktsfrihet. anförBergström De
sådantgäldenär utnyttjar företagshypotek borgenä-sättatt attettom en

fråntasmed övervakningskostnademade lägsta incitament övervakaattrer
företaget, eller kreditsäkerheter incitament försätta företagattger som ger
i konkurs värdet vid rekonstruktion skulle högre, kommertrots att en vara
företagets kapitalkostnad mini-totala högre. Eftersom företag villatt vara

sin kapitalkostnad kommer utnyttja företagshypotekatt ettmera man
sådant målsättning.förenligt med denna vissa situationer kanIsätt ärsom
det ändamålsenligt reducera värdet i den intecknade egendomenattvara
till kanske situationer50 I andra kan företagshypotek där sä-procent. ett
kerheten fulla intecknadedet värdet den egendomen före-utgör attav vara
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dra. åberopasSom skäl för kontraktsfriheten främst effektivitet; förhållan-
dena från frånskiljer sig företag till företag och tid till kanParternaannan.
bättre förmånsrättsordninglagstiftaren vilken tilllederän avgöra som

effektivitet påpekasi det enskilda fallet. Det finnsstörst detatt test-en
funktion; företagde valt fel kreditarrangemang intekommer attsom
klara sig lika bra i konkurrensen kapital företag valt rättdeom som som
arrangemang.

Clas Bergström och Stefan Sundgren medger finnsdet tredje-att
manseffekter beaktas vid förmånsrättsordningen.bör utformningensom av

påtalarDe lönegarantin fordringar premisser ochunder vissaersätteratt
inte långivare,företaget eller dess frånbelastas förlustermedatt staten,

Förmånsrättenskatteskulder. bör enligt Clas Bergström Stefan Sund-och
såutformas den inverkan dessa skulder har borgenärernasattgren som

och företagets val mellan konkurs och olika former finansiella rekon-av
struktioner minimeras. reform fortsätterEn bör, de, ha siktet inställt att
förenkla varpåoch effektivisera det gäldenär kan utnyttja sinsätt en egen-
dom kreditunderlag och kreditgivamas möjlighet skaffa infor-sigattsom
mation hur gäldenärens egendom har utnyttjats i detta avseende.om

4.4.3 Theodore Eisenbergs analys

Theodore Eisenbergs analys A Review of the Economics Literature on
Creditor Priority in Bankruptcy innehåller genomgång juridisk ochen av
ekonomisk litteratur behandlar frågor förmånsrätt i företagskon-som om
kurser. Analysen disponerad följande fråge-är I avsnitt 1sätt. anges
ställningar och beskrivs effekter den nuvarande förrnånsrättsordningen,av
vilket leder till slutsatsen analysen bör inledas med säkerhetsrättemasatt
förmånsrätt. Efter sammanfattning teoretiska angåendeanalyser sä-en av
kerheter vid kreditgivning följer avsnitt vad känt i praktikenärett om som

handlingsmönster vid kreditgivning Förmånsrättsäkerhet. för lö-motom
och skatter behandlas i sitt avsnitt. Därefter följer de slutsatserner var

Theodore Eisenberg drar sin analys.av
Theodore påpekarEisenberg de teoretiska långt frånanalyserna iäratt

entydiga. fråganDe ställer säkerheter ekonomiskt effektiva; ökarärom
dessa vinsten låntagareför långivare,och inberäknat råkarde intesom
obestånd, frågan varierar. En del förrnånsrätt försvaret attmen menar
säkerhetsrätter effektivt, andra det ineffektivtär och ytterligare andraäratt

förmånsrättbegränsad effektiv full förmånsrättatt är ineffektiv.en men
Såväl jurister ekonomer förefaller emellertid överens attsom vara om
fömiånsrätt för borgenärer med säkerhet acceptabelt, tilleller kanskeär
och med önskvärt, förmånsrätten bara företräde framför väl infor-om ger
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kreditgivning medsinhar möjlighetmerade borgenärer att anpassasom
förmånsrätt.borgenärersanledning andraav

existerar. Enkelt uttrycktfråga varför säkerhetsrätterEn central ärär
vissa kostnader kanske inteförenat medställandet säkerheter mot-somav
lånekostnad säkerställda kre-lånekostnader. för denLägrelägresvaras av

tillförklaringditen kostnad för övriga krediter. Enkompenseras högreav
olika risk-ändå olikavarför används kan borgenärersäkerheter ärattvara

säkerhet i sinaerbjudatoleranta. gäldenären,En är att attgenomannan
Eisen-tillgångar, påpekar Theodoresignalera ekonomisk styrka. Härkan

undersökningar handenberg emellertid empiriska vidnärmast attatt ger
lån lån lågsäkerhet vanligare vid riskfyllda vid med risk.änär

minska deförklaras vidare med säkerheter kanBruket säkerheter attav
övervakningskostnadema. olika borgenärer har olika övervak-totala Om

ningskostnader fördel säkerhet erbjuds tilldet de borgenärerär om somen
har övervakningskostnadema. Härigenom övervak-de högsta övervältras
ningsproblemet till de borgenärer kan övervaka gäldenären till lägstsom
kostnad. teoretisk förklaring vidare säkerheter möjliggör kontrollEn är att

såtillgångar inte, lånet beviljats, kangäldenärens denne sedan välattav
övergå till riskfylld verksamhet. En förklaring i litteraturen ärmer annan

lånför möjliggör tillsäkerheter nytillkomna effektiv kreditgivningatt en
och investering förkla-hos gamla gäldenärer. Slutligen presenteras en
ring innebär säkerheter medger kontroll gäldenären. Borgenä-överattsom

inflytande anföra åtgärderligger i han kan gäldenärensatt veto motrens
finansieringen tillgångarna.och överatt stoppa tagenom

Om minskar frågansäkerheter kreditkostnadema varföruppkommer
inte alla gäldenärer utnyttjar säkerheter. förklaringEn förts fram är attsom

oprioriterad borgenär för risk och därför har incitamentutsätts större atten
granska gäldenärens företagsledning före kreditgivningen, prissättaatt
krediten korrekt övervaka företagsledningen sedan krediten be-samt att
viljats. lånekostnaderResultatet bli normalt högre vilkaför gäldenären
dock fårhan lägre verksamhetskostnader.uppvägs attav

Även bruket säkerheter fömuftigt för de välin-gäldenären ochärom av
formerade borgenäremas vidkommande, kan det medföra kostnaderökade
för andra. Kritiker vänder sig alla oprioriterade borgenä-synsättetmot att

risken framhållsmedvetna och prissätter den. Vidare förekoms-ärrer om
ofrivilliga skadeståndsborgenärer,borgenärer, huvudöverten t.ex.av som

inte någon ocksåhaft möjlighet in kreditrisk. anförsDetvägataget att att
säkerhet i viss egendom kan leda till konflikt mellan säkerhetshavarenen
och övriga vidborgenärer realisation gäldenärens eftersomegendom,av

värderassäkerhetshavaren intresse viss såhar egendom skall högtattav
möjligt. alternativ förmånsrätt lånSom till för säkerställda inämnssom

debatten långivare,likabehandling alla ökad information eller begräns-av
ning förmånsrätt.säkerhetsrättemas förmånsrättEn begränsad skulleav
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kunna minska konfliktden kan föreligga vid realisationsom annars av
gäldenärens tillgångar.

Empiriska undersökningar bruket avsnittsäkerheter redovisas iav av
III, till vilket här hänvisas. Theodore Eisenberg undersökningar-attmenar

leder till följande slutsatser. lånevillkorSäkerheter kan medföra bättrena
och i bland förutsättning lånför skall beviljas. Sammantagetatt ettvara en

de teoretiska analyserna och de empiriska undersökningarna inte stödger
såför åtgärderradikala förmånsrättavskaffa lån.för säkerställdaattsom

Undersökningarna dock visst stöd för förrnånsrätten.begränsa Enattger
begränsning behöver inte innebära fördelarna med säkerheter försvin-att

säkerhet kan fortfarande medföra kontroll gäldenärenövert.ex.ner; men
ändå begränsa konflikten mellan borgenärer med säkerhet och oprioritera-
de borgenärer. Undersökningarna vidare enligt Theodore Eisenbergger
starkt förstöd leverantörer få tillgångbör till måstesäkerheter. Det skeatt
på bekostnad bankernas sådansäkerheter. En reform troligenskulleav
leda till utlåning frånminskad bankerna motsvarades ökaden som av en
kreditgivning från leverantörerna. Eftersom bankerna bland de borgenä-är

har kunskap och bäst kan prissättastörst kreditrisken skullerer som en
sådan reform effektiv.vara

När fönnånsrättdet gäller för löner Theodore Eisenbergnoterar att
litteratur, inte beaktar förekomsten lönegaranti, har liten relevans isom av
verkligheten. Argument fömiånsrätten motiverad för skyddaäratt attsom
löntagarna inte relevanta iär med lönegaranti. påpekarHanett system att
lönegarantin mycket starkt incitament för konkurs och avsnittiettger ger
IV B.l räkneexempel stöd för sitt antagande.ett som

När frågandet gäller skattefordringar bör prioriteradestatensom vara
eller inte, framhålls det egentligen fråga skall bäraäratt en om vem som

förluster; alla skattebetalare eller de borgenärerstatens har haft af-som
färsförbindelser med gäldenären. Om har förmånsrätt kommer detstaten

omständighet beaktas prissättsochatt vid kreditgivningen.vara en som
I sitt slutord konstaterar Theodore Eisenberg bör ödmjukatt man vara

inför möjligheterna åstadkomma några betydelsefulla förändringaratt mer
ändringar förrnånsrättsordningen. För det första kommer baragenom av

mycket förändringar få någon effekt för de oprioriterade borgenä-stora att
För måstedet andra beakta varje förändring kommer ledaattrema. attman

till ändrat beteende.ett
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beräkningarför förslagets4.5 Underlag av

statsfinansiella effekter

för-beräkningar beträffande effekter förändringar iFör kunna göraatt av
månsrättsordningen för-krävs kännedom storleken fordringarna utanom
månsrätt fönnånsrätterfordringarna olika i konkursföretagenoch med samt

statis-fordringar. finns emellertid ingen tillgängligutdelningen dessa Det
tik fullständig bild fordringar och utdelning i konkurs. Denkan avsom ge en

för-statistik finns visar dessutom skuldsituationen och utdelningenattsom
ändras tiden.över

på olika Statistik från Riksskatteverket ochVi har sökt information sätt.
angående skattefordringar regressfordringar grundKammarkollegiet och

lönegaranti viktig infonnationskälla. Insolvensutredningensutbetald ärav en
angående år958 företagskonkurser 1990undersökning avslutats undersom

gårtillgångssituationen i kon-god bild skuld- och i företagger en av som
kurs. Vidare har gjort undersökning 6351 konkurseregen av som av-en
slutades år föremålunder 1996. mindre urval har blivit för detal-Ett meren
jerad undersökning. Slutligen har vi studerat Karin undersökningThorbums

företag årenavseende 350 i konkurs under 1988-1991.sattessom
innehållerAll statistisk information felkällor. Eftersom sammanställt

information ändåolika fått bildslag har relativt godattav anser en av
fordringar och utdelningar i konkurs. det följande varje infor-I behandlas
mationskälla för någotsig; här skall bara inledningsvis svaghe-nämnas om

i information frånden kommer respektive källa.tema som
frånStatistiken Riksskatteverket och Kammarkollegiet visar skulder och

år.utdelning visst Eftersom utdelningen ofta skulder uppkom-ett avser som
mit flera år tidigare går det inte exakt fastställa utdelninghuratt stor staten
fick på frånfordringar viss tidsperiod. Statistiken godemellertiden enger
bild skulder och utdelning under längre period.settav en

FönnånsrättskommitténsInsolvensutredningens och undersökningar har
båda den frågabegränsningen de urval konkurser. dockDet äratt ettavser

grundmaterial varför utredningarna torde godstora sammantagetom enge
bild. också framhållas frånDet bör skuldbeloppen i huvudsak hämtadeäratt
konkursbouppteckningar. Avvikelser mellan de i angivnabouppteckningen
skatte- och löneslculdema och de skulder slutligen gällande vidgörssom
tidpunkten för konkursens avslutande kan föreligga. gäller skatte-När det
fordringar förekommer det i konkursens inledningsskede deatt staten anger
skattefordringar vid denna tidpunkt restförda hos kronofogdemyn-ärsom
digheten. gångkonkursensUnder uppdebiteras därefter ytterligare skatter
och avgifter i hänförligaregel till den tiden före konkursut-är närmastesom
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slutligadå sittbrottet. konkursen färdig avslutas preciserarFörst är statenatt
utdel-anspråk vilket därefter ligger till grund för beräkningi konkursen, av

angående 1986/87:90ning förfarandet 140 ff.se prop. s.
Även kon-avseende uppsägningslön kan förändras underlöneskuldema

erhålla uppsägningsti-gång.kursens Arbetstagaren kan anställning underny
dådåden. enligt 12 § skall ske. Ytterligare situationAvräkning FRL upp-en
anmäldsägningslönen den, arbetstagaren intekan komma ändras är äratt att

såuppsägningstiden. uppsägningslönarbetssökande under Att ärpostensom
detockså olika praxis olikaosäker har medfört hos konkursförvaltare när

gäller redovisas ihur skuldposten konkursbouppteckningen.
innehållerundersökning Insol-Karin Thorbums likartade felkällor som

ÄvenFörmånsrättskommitténsvensutredningens och undersökningar. här
intresseraddet sig urval. den genomsnittliga för-Förrör ärettom som av

hållanden påundersökningen mindre användbar eftersom den inriktatsär
iföretag. Uppgifterna skulderna torde i undersökningdennastörre ävenom

frånhuvudsak hämtade konkursbouppteckningar, de svaghetermedvara
angettssom ovan.

vårUndersökningarna leder enligt uppfattning till vissa Inled-slutsatser.
ningsvis många går småkan konstateras företag medi konkurs äratt som
relativt också hälf-begränsade skulder. kan konstaterasDet det i änatt mer

någrakonkursema inte finns tillgångar alls fördela. Vidare kanten attav
konstateras inte fordringar säkrade företagshypotek, vilka delsatt ens genom
har fönnånsrättsordningen,mycket god ställning i dels förkommer oftareen
i utdelningskonkurser fåri andra konkurser, 50 i utdelning ofta-%än änmer

i fjärde konkurs. Den första slutsatsen konkurs medförän är att storare var
förluster för borgenärer med god säkerhet. måsteVidare konstaterasäven att
fönnånsrätt i konkurs knappast kan godtagbart resultat i detettanses ge en-
skilda fallet. Endast för den borgenär har anledning räkna medattsom en
viss genomsnittlig flerautdelning i konkurser fömiånsrättkan betraktas som

skydd förlust.ett mot
Vid bedömningen hur olika kategorier måstedrabbas konkursav av en

således observera för somliga genomsnittsutdelningen vikti-detärattman
medan för andra medianutdelningen intressantast. För borgenärerärga

ofta involveras i konkurser, banker och finansiella institutionert.ex.som
lånarofta bl.a. företagshypotek, detgenomsnittsutdelningenärut motsom

avgörande. Detsamma gäller för där den samlade konkursutdel-staten,
påverkarningen i hela riket skatte- och avgiftsinkomstema. arbets-För en

däremot, och kanske för hyresvärd, sällan drabbasäventagare en som mer
går i konkurs, medianutdelningen betydelse. Detär äratt motpartenav av

ringa för arbetstagare genomsnittsutdelningen för anställdatröst atten en
% medianutdelningen fårI de flesta fall gällerär han och detärx om

skydda fåenskilda arbetstagareatt mot att
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förmånsrättsordningenSlutligen vi kunna utläsa haratt storanser oss
betydelse för utfallet till de borgenärer har anledning beräkna sinaattsom

således fråga dågenomsnittliga kundförluster. Det borgenärerär om som
då råkar gåroch för gäldenär i konkurs. Staten och bankerna ärut att typ-en

Å måsteexempel. andra sidan beaktas dessa borgenärskategorierävenatt
skulle påtjäna allra minskning konkursema.mest en av

4.5.1 Berörda myndigheters statistik

Riksskatteverket

Som finnsredan det ingen tillgänglig statistik möjligtdetangetts gör attsom
direkt jämföra skattefordringar i konkurs med utdelningen dessastatens
fordringar. RiksskatteverketsUr indrivningsstatistik årenför har1991-1997
emellertid hämtats uppgifter angående aktuella och passiviserade fordringar
i avslutade konkurser utdelning i konkurs. Utdelningen torde tillsamt statens

fönnånsberättigadeövervägande del ocksåskattefordringar tillkanavse men
någon del statliga fordringar fönnånsrätt. rubrikenUnderutanavse
fordringar i konkurs har skillnaden ingående utgåendemellan ochangetts
balans för fordringar i avslutade konkurser med tillägg för belopp.utdelat
Det bör anmärkas vi inte har tagit hänsyn till vad preskriberats underatt som
året statistiken såväl företag fysiska Samtligasamt att avser som personer.
belopp i miljoner kronor.anges

År Avslutade konkurser Fordringar Utdelning Utdelnings-
aktuella passiviserade konkurs procent

1990 760 5 429
1991 804 5 824 609 170 27,9
1992 998 6117 2 317 336 14,5
1993 1 784 11 258 8754 442 9,1
1994 668l 18 154 4097 629 8,5
1995 1 824 23 876 6 532 654 10
1996 2 335 29 844 1647 685 9,6
1997 2 859 31 893 1693 596 19



1999:1SOUStatistik ekonomiska analyser156 och

Mal-undersökning avseende före dettalåtit särskildutföraVi har vidare en
redovisasbelopp"totalt passiviseratår Under rubrikenmöhus 1996.län

året konkurser.avslutadeobetalda belopp i under

537 710 tkrTotalt passiviserat belopp
57 475 tkrTotal utdelning i konkurs
595 185 tkrTotala fordringar i konkurs
10,7 %Utdelningsprocent

utdel-skattefordringarstatistiken beträffandeSammantaget visar att statens
utgjort i kon-år det fordrade beloppetning omkring 10 %under avsenare

övrigtstatistik verkar förkurs. bild RiksskatteverketsDen stämmagersom
Fönnåns-från Insolvensutredningens ochrelativt med resultatenväl

såvälundersökningar, följande avsnitt. troligträttskomrnitténs Det är attse
åren.kommandefordringarna utdelningen sjunka under dekommer attsom

påverkas iemellertid utdelningsprocentenDet behöver inte innebära att
nämnvärd utsträckning.

Kammarkollegiet

utförlig beskrivning för lönega-I avsnitt 6.4 lämnar vi kostnadernaöveren
åren irantin. och utgifter för de 15 har sammanställtsInkomster ta-senaste

frånbudgetåretbellfonn. Under 1991/92 utbetalades 4 347 miljoner kronor
lönegarantin. budgetår iUnder erhöll 115 miljoner kronorstatensamma

budgetåretutdelning regressfordran. motsvarandesin För 1995/96 var
belopp Eftersom i1 199 respektive 254 miljoner kronor. utbetalningarna

konkursåret årregel innansker under det första och det sedan kan flerata
gårkonkursen och utdelning det utdel-avslutas sker emellertid inte ställaatt

ningen år år.visst i relation till det belopp Denutbetaladesett som samma
regressfordringarprocentuella utdelningen bör i stället beräknasstatens

utdelning femårsperiod.genomsnitt utbetalningar och underett av en
budgetårenUnder 1985/86-1990/91 utbetalades miljoner kronortotalt 4 757

från lönegarantin genomsnitt 793 miljoner bud-vilket kronorett perger
getår. budgetåren 1991/92-1995/96 kro-Under utbetalades 12 948 miljoner

utdelning-eller i genomsnitt 2 589 miljoner kronor. Den genomsnittliganor
för respektive vilketperioder uppgick till 124 274 miljoner kronoren samma

leder till 15,6procentuell utdelning % respektive 10,6 %. Den del aven
utbetalningarna iinte täcktes utdelning i konkurs uppgick ge-som genom

budgetårnomsnitt till 669 miljoner 1985/86-kronor under periodenper
1990/91 till miljoner perioden 1991/92-1995/96.och 2 315 kronor under
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4.5.2 Särskilda undersökningar

När det gäller de särskilda undersökningarna Insolvensutredningens ochär
vår undersökning jämförbara bådaurvalet i de undersökning-ävenegen om

något Vårolika. undersökning omfattarär andel företag medstörreama en
anställda Insolvensutredningens undersökning. Karin Thorburns under-än
sökning avsedd beskriva förhållandena i företag och kan inteär störreatt
användas för beskriva den totala effekten på utdelning i konkursatt statens
till följd förändringar förrnånsrättsordningen.i Däremot hennes studieärav
intressant det gäller belysa effekten förmånsrätts-förändringar inär att av
ordningen i enskilda, konkurser.större

Eftersom de berörda myndigheternas statistik inte fullständig bildger en
skuldemas storlek i konkurs det intressant undersöka skuldbeloppenär attav

i Insolvensutredningens Förmånsrättskommitténsoch undersökningar i ta-
bellen års års1990 respektive 1996 undersökningar. Av de konkurser som
omfattas Förmånsrättskonunitténs undersökning kommer 195 konkurserav
från före detta Malmöhus län. Vi har detalj frånstuderat konkursaktema des-

konkurser för kunna exakta beräkningar våragöra vadatt änsa mer resurser
medgett på det materialet. Dessa konkurser ingårstörre i års1996 undersök-
ning särredovisas också under rubriken kontro1lgruppen.men

Totalt belopp Andel total Procentuellav
miljoner kr skuld utdelning

Företagshypotek
1990 406 31 % 46 %
1996 1791 26 % 39 %
Kontrollgruppen 69 31 %
Skatter

1990 176 14 % 23 %
1996 512 7 % 10 %
Kontrollgruppen 43 11 %
Löner
1990 78 6 % 23 %
1996 276 4 % 16 %
Kontrollgruppen 23 9 %
Oprioriterade
1990 562 44 % 4 %
1996 2 474 37 % 3 %
Kontrollgruppen 55 0 %

Undersökningarna från år 1990 och 1996 delvis olika resultat. En förkla-ger
ring kan någoturvalet annorlunda;är tidigare medfördeatt nämntsvara som
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kundeinteInsolvensutredningens urvalsmetodden konkursvolymen attstora
undersökning-Förmånsrättskommitténs undersökning. Föranvändas vid att

anställda har kon-antal konkurser medtillräckligtskulle omfatta stortetten
särskildautgjortanställdaanställda respektive konkurserkurser med utan
konkur-Vår därför kommit omfatta flerundersökning harurvalsgmpper. att

fallet gjortsha varit urvaletanställda vad skullemed än ur enomser som
haftförefaller emellertid haUrvalsmetodenkonkurser.gemensam grupp

skulderundersökningen omfattar. Demindre vilken tidsperiodbetydelse än
skul-totalasamtliga mindre andel denförintresseär utgör en avsom ossav

trolig förklaring fastighetsskuldemaden 1996 1990. En utgörärän att en
åri de konkurser avslutatsbetydligt andel den totala skuldenstörre somav

fordradetill drygt 25 totalt1996. utdelningen uppgick % detDen totala av
utdelningen samtliga de förbeloppet båda undersökningama.i Att oss

årsårsi 1996 undersökning i 1990intressanta fordringarna lägre än un-var
också vår omfattade fler s.k. fas-dersökning bero undersökningtorde att

framgårskatter och löner försämratstighetskonkurser. utdelningen tillAtt
frånockså Riksskatteverket Kammarkollegiet. Iför övrigt statistiken ochav

fönnånsrätter", vilketutgjorde övrigaInsolvensutredningens undersökning
erhöllomfattar fastighetspant, 6 det totalt fordrade beloppet ochbl.a. % av

sådana20 utdelningen. vår för-% den totala I undersökning utgjordeav
månsrätter 3616 det totala fordringsbeloppet, och de fick hela %% avav
det totalt utdelade beloppet.

från årundersökningarna 1990 och år visar emellertidResultaten 1996
också många fö-intressanta likheter. totala fordringarna iDe med säkerhet

bådaretagshypotek i undersökningarna så skat-dubbeltänär storamer som
årstefordringama. Utdelningen till företagshypotek under-i 1990översteg

årssökning 1996utdelningen till skatter med 23 %. Motsvarande siffra ivar
förmånsrättundersökning har fick29 %. Trots löner skattersämre änatt

årslönerna i undersökning utdelning skatte-1990 procentuellasamma som
årsfordringama i 1996 detoch undersökning bättre utdelning. Närt.o.m.

gäller lönefordringar urvalsmetoden naturligtvis haft betydelse. börhar Det
småframhållas års före-1996 undersökning omfattade relativt färreatt sett

konkursföreta-I Insolvensutredningens undersökning saknade 63 %tag. av
våranställda 59 % i underökning.motgen

Karin Thorbums undersökning har inriktning ännämntssom annanen
Insolvensutredningens Förmånsrättskomrnitténs undersökningar. deoch Av
350 företag omfattas undersökningen hade 263 företag haft fler änsom av
20 något åren undersökningenanställda under 1988-1991. Det gör attav
inte kan användas för illustrera det genomsnittliga utfallet för olika bor-att

påverkas mångagenärskategorier, till del konkurser avslutasstor attsom av
utdelning. lämpar den sig väl för beräkningar beträffande för-Däremotutan

ändringar utfallet i de konkurser leder till utdelning. Som väntatav som var
utdelningen Karin undersökninghögre i Thorbums i de undersökningarän
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omfattar gårgenomsnittligt urval företag i konkurs. Ut-ettsom mer av som
delningen uppgick i genomsnitt till 31 % fordringarnas totala beloppav
median %. Fordringar28 med säkerhet i företagshypotek fick i genomsnitt
utdelning med 65 % median 78 %, skatter 32 % median 6 löner%, 11 %
median oprioriterade0 % och fordringar 1 % median O %.
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Förmånsrätten5 för skatter och

avgifter

5.1 Gällande rätt

5.1.1 Allmänt skatteprivilegietom

Förmånsrätt för vissa skatter och allmänna avgifter gällde före FRL:säven
tillkomst enligt bestämmelser i handelsbalken. Förmånsrätten ifrågasattes
emellertid redan under förarbetena till FRL. Lagberedningen föreslog i Ut-
sökningsrätt IX skatteprivilegiet skulle avskaffas. I 1971:142 medatt prop.
förslag till FRL likväl 13 enligt vilken allmän förrnånsrätt följ-upptogs en
de med fordran skatt och allmän avgift i fall och med de begränsningar

föreskrevs.särskilt Förmånsrätten låg sist förmånsrätteralla i FRL.som av
Genom lagändring år1975:1248 1976 flyttades skatteprivilegiet ien upp
fönnånsrättsordningen till sin nuvarande plats i 11 § FRL. Skatter och all-

avgifter har,männa tidigare framgått, sedan dess prioritet efter ford-som
ringar förmånsrättmed särskild före löne- och pensionsfordringar ochmen
givetvis före oprioriterade fordringar. Motivet ansågsdet angelägetattvar

förstärka förmånsrätten för skattefordringar och det föratt att utrymmegavs
detta förrnånsrätten för löner till följd samtidig höjningattgenom av en av
maximibeloppet för den statliga lönegarantin kom sakna betydelse föratt

alla löntagarenästan prop. 1975/76: 12 30 och bet. 1975/76:5LU s.2.s.
Det bör anmärkas skatter och allmänna ocksåavgifter privilegi-haratt en

erad ställning det de har företräde eftersättet fordringar under-att -
hållsbidrag före andra fordringar vid utmätning lön enligt 7 kap.men av-
utsökningsbalken.

I särskild lag 1971:1072 förrnånsberättigade skattefordringaren om
SkFRL förmånsrätt följer med fordran skatt och tull,attm.m. anges om

inte följer särskild föreskrift. såOm särskilt föreskrivs gäller för-annat av
månsrätt också för avgift till det allmänna inte betecknasannan som som
skatt. I samband tillkomstenmed FRL uttalade chefen för Justitiedepar-av
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ochskatteromfattahuvudsak bordeskatteprivilegiet i sammatementet att
borde begränsasiskatteprivilegiettidigare settavgifter stortsamt attsom

motivera-ansågs emellertidhänseendenolikaämkningar iJ varasätt.samma
angående för-promemoriaupprättadFinansdepartementetinomde. I en

betydandelikvälföreslogs1971:6FiDsmånsberättigade skatter enm.m.
vidåtskillig kritikföranleddeFörslagetskatteprivilegiet.utvidgning re-av

sig ianslötFinansdepartementet settchefen för stortrnissbehandlingen, men
skatteprivilegietutvidgningenförstödTillpromemorian.förslagen itill av

där-Fönnånsrätten harindrivningstekniska skäl.huvudsakligenåberopades
avgifter.ochskatteromfattatillvidgatstillfällenupprepadeefter vid att nya

med fastighets-förmögenhetsskatt,inkomstskatt,bl.a.Förrnånsrätt följer
punktskatter.radegenavgiftermervärdeskatt,skatt, samt en

hos äntill gällaförmånsrätten ävenvidgasSkFRL2 § attGenom annan
förbetalningsskyldigvederbörandeavgiftsskyldige, ärochden skatt- om

frågor,vissa rör§ SkFRLi 3reglerasSlutligenavgiften.ellerskatten som
åt-förmånsrätt skallbelöpa förskallavgiftskatt ellervilkenden tid att

preskriptionsfrågor.njutas, samt
del fallifått möjlighetföreträdaransvaretdet s.k. attStaten har engenom

åläggsför skattbetalningsansvarpersonligthålla skadeslössig enattgenom
olikai fleratidigareSådana föreskrifter fannsföreträdare.juridisk persons

1984:6681953:272, lagenuppbördslagenbl.a. iförfattningar, upp-om
mervärdesskattelagenochfrån arbetsgivaresocialavgifterbörd av
skattebetalningslagenibestämmelser1994:200, har ersatts avnumeramen

betalatsinteverkställtsfråga skatteavdrag1997:483. I mensomom
12 kap.bestämmelser isåledes medbetalningsansvaretkompletteras numera
arbets-företrädare förförbetalningsskyldighetskattebetalningslagen6 § om

detintegäller dockFöreträdaransvaretjuridiskgivare är omperson.som
föråtgärder krävssådanavidtagitsharha betalatsinnan skulleskatten som

medskulderjuridiskadenavvecklingfå stånd samladtill personensatt aven
fl.3261969se NJA rätts-intressensamtliga borgenärerstillhänsyn m.s.

betalningsskyldigheten har regressrättfullgörföreträdare motfall. En som
arbetsgivaren.

intedetbl.a.motiveradesföreträdaransvarBestämmelserna attavom
för aktie-ställföreträdaremöjligheterfanns så sätt göraannatattstora en

ansågsoredovisad skatt. Dettaansvarig förjuridiskbolag eller personannan
SOUfåmansbolagenbeträffande de s.k.minstallvarlig brist intesom en

underlåtenhetstraff förtillMed hänsyn184. att1965:23 180 och att re-s.
arbetsgivarenmed mindredömasinte kunde äninnehållen skattdovisa attut

ansågs detoaktsarnhet, ävenskyldig tillsiggjort attställföreträdaren grov
därsådana falltillborde begränsasekonomiskaställföreträdarens ansvar

framhölls1965:23 Detförelåg 187.SOUoaktsamhetuppsåt eller s.grov
straff-inte skulleställföreträdareförbetalningsskyldigheten enses somatt

skapaendaststraffonninföraintesanktion. Avsikten attutanatt ennyenvar
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möjlighet för det allmänna utkräva solidariskt ekonomisktatt ett ansvar av
försumlig ställföreträdare och den arbetsgivare, tillika juridisken person,

han företräder. Reglerna solidarisk betalningsskyldighet ansågssom om
därför inte kunna jämföras med brottsbalkens sanktionssystem prop.
1967:130 s.131.

Från och med den januaril 1974 finns bestämmelser företrädaransvarom
också för mervärdesskatt. I motiven till de ursprungliga föreskrifterna om
betalningsansvar i mervärdesskattelagen anfördes uppbördslagens ställ-att
företrädaransvar verksamt bidragit till förbättring uppbördenatt en av av
källskattemedel, det framhållits det solidariska betalningsansvaretatt attmen
för sådanbetalning skatt menligt inverkat uppbörden indirekt skattav av
och följden blivit i ökad utsträckning försöker skaffa sig otillbör-att att man
liga skattekrediter underlåtenhet erlägga indirekt skatt prop.attgenom
1973:163 166s.

Företrädaransvaret har indirekt betydelse för kronofogdemyndighe-även
hantering säkerheter vid uppskov. Kronofogdemyndighetentens kan krä-av

säkerhet för restförd skatt 10 § lagen 1993:891 indrivningva en stat-om av
liga fordringar Säkerhetenm.m.. kan ställas gäldenären någonellerav av

beståDen kan borgen eller företagshypotek. Riksskatteverketpant,annan. av
har i Riktlinjer för kronofogdemyndighetens hantering borgenärsrollenav

förutsättning för näringsidkare fåskallangett att uppskov medatten atten
betala sin skuld borgen ellerär säkerhet ställs. I riktlinjerna uttalasatt annan

kronofogdemyndigheten för undvika arbetetatt med ställföreträdarta-att en
lan, det möjligt, redannär under indrivningsskedetär bör begära företrä-att
daren ställer borgen eller säkerhet för företagets skulder.annan

Till bilden den starka ställning skattefordringar åtnjuterav som numera
hör också den inskränkning i möjligheten till återvinning skatt eller avgiftav
till konkursboet infördes 1975 och regleras i 4 kap. 1 § KL. Enligtsom som
denna bestämmelse får återvinning inte ske betalning skatt eller avgiftav av

i 1 § lagen förrnånsberättigade skattefordringarsom avses om m.m., om
fordringen förfallen till betalning. De skäl anfördes för införandevar som av
undantagsbestämmelsen flera slag se 1975:6 135 ff. Förstvar av prop. s.
erinrade chefen för Justitiedepartementet det allmännas ställningutsattaom

skatteborgenär och de motiv vanligen brukat anföras för skattepri-som som
vilegiet. påpekadeHan vidare skattskyldig knappast kunde tänkas viljaatt en

det allmänna framför andra borgenärer, så återvinning blev aktuell.gynna att
Dittills återvinningsfallhade avseende betalda skattebelopp varit utomor-
dentligt sällsynta. Skatteförrnånsrättens placering gjorde också den materi-
ella fråganräckvidden återvinning skattebetalning jämförelsevisav om av

Återvunnabegränsad. skattebetalningar skulle i utsträckning tillfallastor
utdelning förrnånsrätten.grundstaten Man borde följaktligensom av se

till bestämmelser återvinning under ingaatt omständigheter vidgadenya om
möjligheterna återvinna betalda skatteskulder. Den Lagberedningenatt av
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skulder sebetalningåtervinningbestämmelsenföreslagna numeraavavom
totalEntillämpningsproblem.vissatillupphovkundeKL4 kap. 10§ ge

återvin-tilldepartementschefenspörsmålet enligtledde attbedömning av
helt uteslutasskulder bordejämställdadärmedochning skatter genom enav

gradobetydligi endastbedömdessådan lösningbestämmelse. Enuttrycklig
förelågdådenvid konkurssituationfaktisk änmedföra mensomannanen

konkursförvaltaren.myndigheterna ochfördelar förpraktiskaskulle medföra
tidpunktvid vilkenochangående vilketfrågor sättPå tid har ensenare

iuppmärksammats rätts-uppkommerarbetsgivaravgift i konkursfordran
Liknandefår oklart.delari vissarättslägetsådantpraxis sätt attett anses

i konkurs.ställas källskattfordranbeträffandefrågor kan komma att

angående i konkurskällskattSärskilt5.1.2

förmåns-årsfram till 1970gälldehandelsbalken,Enligt kap.17 som
förrnånsrättföretagsinteckningsäkerhet ilön ochfordranrättslag, hade

före fordran skatt.
vidanställningsavtalarbetsgivare iinträddekonkursboOm ettett som

naturligtvisfordringen källskattbetalade lön,fortsatt drift och ut envar
massafordran.konkursboet, dvs.fordran självahos en

innehållenföre konkursenuppburit lönhadeOm anställdeden men
källskattefordringenansågskonkursgäldenären,källskatt inte betalats av

förförmånsrättåtnjötkonkursen, ochuppkommen före staten somsamma
såle-sammanhangbehandlades i dettaKällskattefordringenandra skatter.

förrnånsrätt för lön. Blevmeddel bruttolönen,des inte somavsom en
arbets-intekonkursen, drabbade detutdelning ikällskattefordringen utan

sedan dennakällskattedelen,från sitt förbefriadhantagaren, ansvarvar
innehållits arbetsgivaren.av

konkurs hänför-lönefordranbevakadeanställdeIfall slutligen den ien
uppsägningslön i kon-avseendeellerutfört före konkursenlig till arbete

därmedalltså före konkursen ochuppkommithadekurs lönefordran var
RÅ påfordrani 1958:58ansåg Regeringsrättenkonkursfordran, atten

utdel-betalningen lön, dvs.uppkommit förstkällskatt genomavgenom
Regeringsrätten,därför,hade enligtKällskattefordranningen i konkursen.

ålåg det konkurs-Emellertidkonkursfordran.inte kunnat bevakas som en
innehålla ochkällskatten,på lönefordringen närutdelningboet vidatt

iFörhållandenaförmassafordran rätts-underlåtits uppkomdetta staten.en
nettolön.bevakat sinbara hadearbetstagarnafallet speciella attgenomvar

denpreliminärskattedelenpåstå detdärför inteMan kan att av ar-var
redovisas tillinnehållas ochskullebruttolönenbetstagaren bevakade som

förplikt densjälvständigfinnsrättsfallet detvisarställetI attstaten. en
tabell ellerenligtkällskattbetala dentillbetalar lön statenattut somsom
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särskilt jämkningsbeslut någonbelöper på formlönen, iutan att staten
gjort sin gällande.rätt

dåI läge arbetstagarens konkursfordran tillgängligt100ärett t.ex. men
belopp för utdelning till löner endast 50, kunde det tyckas märkligtär om

förmånsrättskattefordran, har skulle in-lönefordran,sämre änen som en
skränka utdelningarbetstagarens i konkursen. Arbetstagaren själv är

påemellertid ansvarig för källskatten sin lön, inte arbetsgivaren inne-om
hållit fåttkällskatt. Skulle arbetstagaren i exemplet ha helautdelning med
det tillgängliga beloppet 50, skulle arbetstagaren denha tvingats inbetala
källskatt belöper 50. detta skälAv det lika bra konkursboet iattsom var
samband med utdelningen drog den källskatt utdelning-belöpteav som

sig bevakatarbetstagaren brutto- eller nettolön. Om arbetstagarensen, vare
åretinkomster blir månadslönenunder lägre vad den aktuella indikerar,än

skatteåterbäring.har arbetstagaren till framgårHärav källskattede-rätt att
len, efter avdraget, har karaktär lön.även av

framgårAv det anförda det avgörande knappast källskatte-att attvar
fordringen hade uppkommit utdelningen efterlönefordringengenom
konkursbeslutet och därför massafordran, likaMan skulle gärnavar en
eller hellre kunna källskattefordringen integrerad delsäga att var en av
lönefordringen, konkursfordran, den utbetaladeattsamtsom var en som
lönen hade uppbördslagstiftningen grundad plikt betala källskat-atten
tedelen till i stället för arbetstagaren, behövde bevakastaten utan att staten
sin i konkursen.rätt

Vad anförts aktualiseras inte vid tillämpning års förmåns-1970nu av
rättslag, eftersom skattefordringar enligt förrnåns-denna har bättrestatens

lönefordringar. sigVare skattefordringenrätt än villkorlig konkurs-är en
fordran eller massafordran, skall källskatt lön betalas till i denstatenen
mån lön utbetalades.

5.1.3 Särskilt angående arbetsgivaravgift i konkurs

Tidigare debiterades preliminära arbetsgivaravgifter; såledesdessa skulle
betalas oberoende vilka lönefordringar faktiskt uppkom under perio-av som
den. Avgiften justerades i efterhand debitering slutlig arbetsgivar-genom av
avgift. debiterade,Den preliminära arbetsgivaravgiften utgjorde enligt NJA
1983 förmånsberättigad350 konkursfordran i månden den belöptes. en
tiden före konkursen; avgiftens förfallodag avgörande, och den avgiftvar

låg på båda sidor konkursdagen proportionerades. Den debiterade,som om
preliminära arbetsgivaravgiften belöpte tiden efter konkursutbrottetsom

s.k. gäldenärsfordran och kunde inte gällande i konkursengörasvar en utan
bara konkursgäldenären efter konkursens avlsutning dåom gäldenärenmot
inte likviderad.var
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beräk-arbetsgivaravgiftenochlagtsuppbördssystemetharNumera om,
belöpaarbetsgivaravgiftenkanutbetalad lön. konkursIfaktisktpånas

iutdelningbetalas2 lönkonkursbesllutet,förelön betalad1 genomsom
konkursboet.massaskuldbetalasoch 3 lönkonkursen avsomsom

problemingetkonkursbeslutet, erbjuderutbetalad förelönKategori 1,
viduppkommit före konkursen,arbetsgivaravgift har senastFordringen

för-i dagkonkursfordran och hardärförlöneutbetalningen. Den utgör en
kom-Omenligt § FRL.avgiftsfordringar 11månsrätt skatte- ochandrasom
frågablir detskattefönnånsrätten förverkligas,avskaffamitténs förslag att

konkursfordran.oprioriteradom en
betalas erbjuderkonkursboet,masssaskuldlönKategori 3 , avsomsom

socialanaturligtvis betalaskallKonkursboetnågot problem.inte heller av-
föreliggerarbetsgivare. Härkonkursboet erläggergifter de löner somsom

massaskuld.en
konkur-arbetsgivaravgift lön utdelaspå ikategori 2,Beträffande som

arbetsgivarav-fordringenlösningar. Ensig flerakan tänka är attmansen,
utde-villkorad lönenmed lönensamtidigtgift har uppkommit är attavmen

förmånsberättigad konkurs-så föreliggafall skulle i dagi Ilas konkursen. en
konkursfordran. Enoprioriteradförslagfordran enligt kommitténsoch en

idelasupppkommer lönenavgiftsfordringeninnebärlösning när utattannan
oprioriteradförmånsberättigad ellerdå intekonkursen. Den kan vara en

gäldenärsfordranmassafordran ellerantingenkonkursfordran utan enen
tillgångari degällande bara gäldenärendvs. fordran kan göras motsomen
frågaefter iåterfår från eller förvärvar konkursen;denne konkursboet om

likvide-blirnormaltaktuellt eftersom aktiebolagaktiebolag blir detta sällan
avslutning.rade vid konkursens

harfönnånsberättigade skattefordringarlagen 1971:1072Enligt 3 § om
mån avgifterna belöpersocialavgifterförmånsrätt endast i denfordran

före konkurs. Efter-beslutetersättning harlön eller utgivits omsomannan
avgifts-förmånsrätt, indirektbetyder dettaavgiftsfordringar haralla attsom

Valetkonkursfordran.intefordringar delas i konkursenlön ärut ensom
lönarbetsgivaravgift utdeladstå betraktadärmed mellan att somsynes

gäldenärsfordran.massafordran eller
arbetsgivaravgiftersocia1avgifterSAL skall1981:691Enligt lagen om

årsmed 1990kap. 2 §. sambandarbetsgivare 1 Ibetalas den ärsomav
allmän1962:381vissa ändringar i lagenskattereforrn genomfördes om

innebar§ och 2 kap. 3 §försäkring § och SAL 1 kap. 23 kap. 2 ettsom
be-denarbetsgivare räknasutvidgat Somarbetsgivarbegrepp. numera som

inte anställd hos den ersätt-talat lön äräven utgermottagarenut somom
ordaly-på avtalsförsäkringar,tanke vissaningen. Tillägget gjordes med men

åberopas konkursbo, delar lön,fördelsen skulle kunna ärutettatt ar-som
betsgivare i mening.SAL:s
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Riksskatteverket har i skrivelse den 4 oktober 1993 till Skattemyndig-en
heten i Kronobergs län Dnr 22751-93/200 MEX 1993-10-15,ävense
1993:18 notis 96 anfört arbetsgivaravgift lön utdelad i konkurs inteatt
kan gällande i konkursen; det frågaintegöras massafordran utanvore om en

gäldenärsfordran.om en

I motiven till skattebetalningslagen prop. 1996/972100 uttalade520s.
departementschefen:

Om gäldenärs näringsverksamhet skall fortsätta efter detkonkurs ären en
bedrivakonkursboet skall verksamheten. dåDet konkursboetärsom som

blir arbetsgivare och för de skyldigheter arbetsgivaresom svarar som en
har. alltsåDet i princip konkursboetär skyldigt betalaär utattsom er-
sättning för arbete skatteavdrag och betalagöra arbetsgivarav-samt att
gifter. I praktiken blir emellertid detta sällan aktuellt, eftersom reglerna

lönegaranti blir tillämpliga.om

Departementschefen i uttalandets förra del utgå från konkursboet ärattsynes
massaansvarigt för lönen. I det fallet, lönegaranti gäller, blirnärmotsatta
reglerna konkursboets för arbetsgivaravgiften inte aktuella.om massaansvar
Reglerna bör emellertid desamma, sig lönen utdelas konkursbo-vara vare av

direkt till arbetstagarna eller har betalatet lönen på grund lönega-staten av
rantin och därefter bevakar regressfordran i konkursen.en

Länge förväntade sig inte arbetsgivaravgift lön delats istaten utsom
konkurs. årUnder har emellertid skattemyndighetema begärt kon-senare att
kursbon massaskuld betalar arbetsgivaravgift på lön utdelad i konkurs.som
Länsrätten i Göteborgs och Bohus län 1995-06-28, S 362-96 och länssrät-

i Stockholm 1996-01-30, S 3290-94ten har åberopandemed 1 kap. 2av-
§ 1 SAL, 3 kap. 2 § 2 Lagen allmänst. försäkring, iregeln 39 §st. 1om

uppbördslagen 1953:272 den betalar lön skall skat-mom. att göraom som
RÅteavdrag 1993 ref. 78 kommit fram till skyldighetsamt betalaatt att-

arbetsgivaravgift uppkommer för konkursboet lön utdelas. Kammarrät-när
i Göteborg har fastställt den förstnämndaten länsrättsdomen 1997-12-10,

6422-1996.
Som nämndes bör det för konkursboets för arbetsgivaravgiftovan ansvar

på lön utdelas i konkursen inte någonspela roll utdelningen sker tillsom om
arbetstagaren direkt eller till länsstyrelsen denna förnär utgivenregressar
lönegaranti.

Vid lönegarantilagens tillkomst uttalades i motiven prop. 1970:201 s.
79 arbetsgivaren har skyldigheteratt betala arbetsgivar-t.ex. attsamma -
avgifter frågai garantibelopp beträffande honom själv utbeta-om som av-
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RÅ avgiftsun-ilönegaranti inräknatsutbetald1986 ref. 185 harlad lön. I
betalningsskyldig för avgiften.arbetsgivarenderlaget och ansetts

emellertidLGL1992:497,lönegarantilagen ärmotiven tilliUttalandet
Är arbets-utdelad i konkurs.arbetsgivaravgift lönsåvittinte tydligt avser

avgiftenskyldig erläggablirkonkursgäldenären,fallgivaren i detta attsom
konkurs-avslutning, ellerkonkursensefter ärtillgångar disponerarmed han

arbetsgivarenboet
statligagäller1995:898 detreglerinförandetmed närsambandI av nya

1995:852arbetsgivaravgifter föreskrevsbetalaskyldighetarbetsgivares att
enligtkostnaderfinansieringförtilllönegarantiavgifter förs statenatt av

förmåner1995/96:69 sociala76 där vissalönegarantilagen. I un-s.prop.
utbe-arbetsgivaravgift, ersättningförunderlagdantogs att somangavssom

grundtilljanuari 1996 skall liggalönegarantilagen fr.o.m. den 1talas enligt
med lönstadgadeskap. 3 § SALarbetsgivaravgifter. I 2för beräkning attav

ökadedefinansieralönegarantilagen. Förenligtlikställs garantibelopp att
lönega-utbetalarelänsstyrelsentydligen skulleutgifterna för staten avsom

sjukförsäk-avgiftsväxling mellanarbetsgivaravgift skedderantin erlägga en
0,05höjdes medlönegarantiavgiften, varvid denrings- och procen-senare

tenheter.
något ställningsta-innehållerreglerna klartnämndaInte heller de senast

i kon-utdelad skall hanterasfrågan arbetsgivaravgiftema löngande i hur
arbetsgivar-generositet, betalarkursen. Det kan att statenstorsynas vara en

regressvis baralönegaranti,utgivandetavgifter i samband med statenav om
viafår i arbetsgivarnautgiften belastar realitetengäldenärsfordran, menen

varit tillräcklig. Länsstyrelsenshöjningen dennalönegarantiavgiften, avom
betalningarjämförbart andralönegaranti inte heller helt medutgivande ärav

arbetsgivaravgift. andra betalningarnaunderlag för De ärutgörsom numera
har kvar sin löneskuld. Denofta konkursgäldenärenslutliga, medan som

skyl-knappastlånar lönefordran blirmotsvarande arbetstagarensut pengar
anläggashade kunnatarbetsgivaravgift, ochdig betala synsättatt samma

lönegaranti.beträffande
enligt arbetstagarenslönegarantilagen 1 § täckerövrigt märksFör att

källskatteavdragförstås bruttolönefordran, eftersomfordran, varmed hans
innehåller ingetfrån 24 LGLskall garantibeloppet, Däremot attgöras om

läns-länsstyrelsen. Näreller ändock betalasarbetsgivaravgift skall dras av
utbetalatförkällskatt, inträdernettolön och dragitstyrelsen betalat staten

således inteLGLi konkursen, 28garantibelopp i arbetstagarens rätt ger
ellerersättning för konkursgäldenärensnågon krävalänsstyrelsen rätt att

sådanarbetsgivaravgift,betalakonkursboets skyldighet regressrättatt men
betalningvidprinciperförmodligen stödjas allmännakan regressrättom

förar-förelåg 426,1915skyldighet till detta se NJAskuld, när s.av annans
ochHåstad, uppdrag, 1973, kap. VII,Tjänsterbetena till 3 § FRL utansamt

1996, 132Sakrätt, 6:e uppl., s.
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Svea hovrätt har arbetsgivaravgift pålänsstyrelsen erlagtansett att som
utbetalad lönegaranti inte utgjorde del arbetstagarens ochlön att statenen av
enligt därför inte förmånsrätt28 § LGL ägde, med bevakaenligt 12 § FRL,

Öpåkonkursfordran arbetsgivaravgiften beslut 1997-10-29,1 avd.,en
2920/97.

I motion l996/97:m 738 har Stig Rindborg föreslagit skattebe-atten
talningslagen kompletteras med bestämmelse länsstyrelsen ochatten om
konkursbon inte skall arbetsgivare vid utbetalningen lönega-anses som av
rantimedel respektive utdelning i konkurs. Skatteutskottet i sitt yttrandehar
l996/97:SkU23 frågor243 anfört de berörs motionen kaniatts. som

Förmånsrättskomrnitténkomma och därför avstyrkt motionen.att tas upp av

5.2 Utländsk rätt

I kapitel förmånsrättsordningen3 beskrivs någrai jämförbara länder. Av
beskrivningen framgår någon form skatteprivilegium förekommer iatt av
många ockåländer förmånsrätt ifrågasätts.ofta flestaDeatt statensmen
refonnförslag insolvensrättens område omfattar begränsningar eller av-
skaffande Såledesskatteprivilegiet. har skattefönnånsrätten avskaffats iav

ÖsterrikeDanmark, Finland, och Tyskland. Ett avskaffande har föreslagits i
bl.a. Norge och England.

5.3 Tidigare reformförslag
Frågan skatteprivilegiet bör avskaffas eller begränsas har behandlats vidom

tillfällen.upprepade

5.3. 1 Lagberedningen

Lagberedningen hade redan 1964 utarbetat angåendepromemoria för-en
månsrätten för skatter och allmänna avgifter, vari förmånsrättenuttalades att
borde begränsas så mycket möjligt se härom SOU 1969:5 63 ff.som s.
Borgenärema borde ha lika där vägande skäl kunde påvisasrätt, för av-

Särskilt angeläget enligt beredningen s.k. förmånsrättersteg. att tystavar
hölls tillbaka. avsågsHärmed förmånsrätter inte kommer till uttrycksom

besittningsförhållande eller inskrivning eller form publici-genom annan av
Till dessa hörde följaktligen förrnånsrättentet. för skatter. Beredningen fann

i promemorian vidare den historiska traditionen inte åberopaskundeatt som
något bärande behållaskäl förrnånsrätten för skatter. Beredningen uttala-att
de också skattemas särskilda inte motivera deatt natur syntes att utrusta-var
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påla-utgjordefordringartill enskildasförmånsrätt. de iAttde med motsats
håll-någotinteålagt enskildaöverhöghet dekraft sinistaten varavgor som

stöd förTillställning.behålla privilegieradvidför dembart argument att en
kun-fallet intei enskildaåberopats, detförrnånsrätten iblandhade statenatt

dettaeller Gentemot synsättnågon gäldenärgodtavälja mellande att som
gäldenä-sinaheller alltid hade valtenskilda intedeanförde beredningen att

skadeståndsförhållanden,utomobligatoriskanämndesexempelSomrer.
inteoftaövrigt anfördes detval. Iborgenäremasvilka uppkom att varutan

till-medså elleroch vandeli handelpraktiskt möjligt strängt attatt sovra
Beredningenekonomiska ställning.vederbörandesbedömaräcklig säkerhet

innehållna lö-bristande redovisningbeträffandeerinrade vidare att avom
försummelsenuppfattningarhade skymtatvaruskatternemedel eller attav

Van-prioritering.utgjorde skäl förförskingring och dettanärmade sig ettatt
förenad medemellertid normalt inteförskingringlig fordran grund varav

allmännauppgift detsvek denförrnånsrätt. näringsidkare och andraAtt som
uppkorrmaskäl därigenomtvångsvis pålagt därför intekundedem utgöra att

förrnånsrätt.medutrustadekrav skulle vara
förmåste skatterallmännasynpunkten detfunktionellaDen ta utattrent

igång ochhållas bästatill allasverksamheten skulle kunnaden offentligaatt
vidare igrund för skatteprivilegiet berördesdetta kundeatt prome-vara en

gångna kanske hadeförmånsrätten i tidermenademorian. Beredningen att
sistIdet allmänna, i synnerhet för kommunerna.spelat viss roll fören

skattein-övertagitgällde emellertidnämnda hänseende att statennumera,
möjligaför skatter inte inflöt i enskilda fall. Störstadrivningen och risken att

alltsåriskutjämning övrigt menade beredningenhade skett. I att summan av
riske-kundeborde jämföras med de beloppdet allmännas skatteintäkter som
hadeförmånsrätten avskaffades. Riksrevisionsverketi konkurs Avras om

bevakatserhållit uppgifter skattefordringsbeloppberedningen vilka somom
åren 1960erhållitsoch i konkurser avslutade undervilken utdelning som

årenbådautgjorde deoch bevakade skattefordringarna under1961. De
mkr‘. konstateradeBeredningenmkr och utdelningen 3,7sammanlagt 14,3

sig inågon olägenhet finna bort-därvid allmänna praktisk kundedetatt utan
blevi konkurs representerade. Detfallet inkomstpost utdelningden somav

fråga något fullständigt bortfall, eftersom det allmännaför övrigt inte om
få oprioriterad.skulle delta i utdelning som

1 införskaffades uppgifterEfter remissbehandlingen promemorian genomav
åren uppgifter1965-67.exekutionsväsendets organisationsnämnd för dessaAv

förmånsrätt nämndaframgick, skattefordringar med avslutatsutdelningenatt som
förrnånsrätt iår uppgick 4,3 5,4 mkr. belopp bevakats medtill 4,7, Dettre somresp.

nämndaTill jämförelse de13,2, 14,8 19,2 mkr. medkonkursersamma var resp.
siffrorna 1965 1966 35de influtna skatterna och närmareatt resp.angavs, var
drygt 39 mdkr.
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Beredningen dåerinrade den lagstiftningen fast egendomattom nya om
och företagsinteckning medförde den egendom till buds förstodattom som
det allmännas skattefordringar och för oprioriterade fordringar ytterligare

Åminskades. andra sidan medförde detta, den sammanlagda betydelsenatt
avskaffa skatteprivilegiet också minskade från de oprioriterade borge-attav

synpunkt. kundeDetta dock inte rimligen åberopasnäremas skattepri-mot
vilegiets avskaffande. det enskildaI fallet det alltid intresse, attvar av
likställighetsprincipen upprätthölls. Förlustema insolventa gäldenärer
drabbade ojämnt och kunde ibland bli mycket kännbara. Staten hade den

tänkbara riskutjämning, medan dennastörsta ofullständig deytterstvar
sida,enskilda borgenäremas mångai fall obeñntlig. Invändningar attom

förrnånsrättens avskaffande skulle medföra frånskatter övervältradesatt en
kategori medborgare till frånnämligen företagare med B-skatt tillen annan,
arbetstagare med källskatt, enligt beredningens mening inte bärande.var
Vare fönnånsrättsig förekom eller övervältrade insolvent gäldenär sinen
skattebörda på Fråganandra. gällde endast fick Såbära förlusten.vem som
länge förmånsrätten bestod skedde övervältringen i första hand dem som
råkade oprioriterade i konkursen. för förrnånsrättensFaran avskaf-attvara
fande hårdareskulle tillleda indrivning hade inte heller någon bär-större
kraft. Det kunde visserligen tänkas, indrivningsorganen vågadeiblandatt ge
anstånd i förlitan fönnånsrätten. måsteMan emellertid såda-betvivla, att

överväganden verkligen gjordes på allvar någoni utsträckning ellerstörrena
det kunde bedömas måni vad förmånsrätten förslogatt för skatternaatt

skulle bli betalda. Det under alla omständigheter föredra, indriv-att attvar
ningsorganens överväganden byggde bedömning gäldenärens för-en av
måga längre sikt reda sin ekonomiska situation.att upp

Från gäldenärens synpunkt förtjänade omständighet be-störreen annan
aktande, framhölls vidare i promemorian. fönnånsrättInnan infördes för
vissa indirekta skatter kunde det allmänna i betydande utsträckning kräva
säkerhet för behörigt erläggande blivande skatt eller meddela förfogande-av
förbud se SOU 1957:50 169 och 1959:3 72, jfr 1959:4s. prop. s. prop. s.
3 Om fönnånsrätten avskaffades frågankunde återsäkerhet bli aktu-om
ell. För den enskilde kunde det svårt sådan säkerhet eller iatt presteravara
allt fall bli förenat med kostnad, för bankgaranti. Om kontrollenextra t.ex.
ordnades ändamålsenligt, det dock enligt beredningens mening knappastvar
behövligt återinföra Det kunde för övrigt förmåns-betvivlas,att systemet. att

kompenserade frånvaronrätten påkrav säkerhet. För de näringsidkareav
kunde ha förutsättningar fortsätta sin rörelse skulleantas skattepri-attsom

vilegiets avskaffande innebära fördelavsevärd vid ackordsförhandlingar.en
Fordringar förmånsrättmed berördes inte ackord.av

Att medelväg och starkt begränsa förmånsrätten ansåg beredningenen
inte böra komma i fråga. Vad därefter skulle återstå fick naturligtvissom

mindre betydelse förännu det allmänna den förmånsrätten.nuvarandeän De
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förmånsrätt blevsådantpå beskurenbehållaskälen sättekonomiska att en
alltför obetydliga.

flertalfrånpromemorianinhämtade yttrandenLagberedningen över ett
tillstyrkteremissinstansemaorganisationer. Flera attmyndigheter och av

Utsöknings-1969:5betänkande SOUsittupphävas. Iförrnånsrätten skulle
skatteprivile-upphävandeförslagvid sittfastberedningenhöllIXrätt avom
promemoriananförts ihärförskältill dehänvisadeBeredningengiet. som

nordiskaff. Debetänkandet 75följande seytterligare bl.a.anfördeoch s.
hadekonkurslagstiftningenreformeringarbetadekommittéer avensom

avskaffas.bordemotiverat ochotillräckligtskatteprivilegietansett, att var
promemorianRiksskattenämnden remissbehandlingenvidhadebl.a.Av av

käll-kravförbevarasförmånsrätt skulle kunnaframkastats, statensatt
fönnånsrättfrånavstålättare kundeo.l. medanvaruskatterskattemedel, man

sådan åtskillnad be-inte finnakundeBeredningenför skattekrav.övriga en
medbistodoch privatpersonerföretagomständighetenfogad. Den statenatt

förstödåberopas tillkunde intevaruskatterkällskatt ochuppbörden m.m.av
fönnånsrätt. situationerfå andramed I närsådana skullejust skatter tas utatt

ochuppdragsgivareborde tillkommanågon betala vadförsummade att som
någon fönnånsrätt, intepå grundenenbart deninteandra ñck borgenären ens

sammanblandaförskingringsig skyldig tillgjortgäldenären attgenomom
billighetsskäldåtillgångar. gällande lag gjordesEnligtmedlen med avegna

iförmyndare godeför fordringar ochundantag endast mänmot avsessom
i 17tillkom det allmänna m.fl. ochföräldrabalken vissa kravsamt avsessom

beredning-enligtskulle upphävaskap. handelsbalken. Dessa undantag11 §
nämndaförmånsrätten förbevarandeförslag. Ekonomiskt skulle nyssavens

den förlustmindre förskattefordringar självfallet betyda ännu änstaten som
förmåns-beräknasuppgifter kunde uppkommamed stöd statistiska omav
uttrycktshadeavskaffades. remissyttrandenhelt Iför skatterrätten ett par
förmåns-föremål återvinning,förfarhågor skattebetalningar blevför att om

Återvinningstiden frekvensenemellertid kort ochavskaffades.rätten avvar
måste ringa.förelåg mycketför återvinning blidå förutsättningarnade fall

återvin-avsåg ändrai det nordiska arbetetBeredningen nämnde attatt man
från återvinning. Iså betalningar gick frianingsreglema alla normalaatt

frågaså återvinning komma ifråga i fall knappast änskatter torde annatom
be-betalningen därför gällteftersläpning ochavsevärd ägt ett merarumom

skattebelopp.tydande, kumulerat
ganskastämdeberedningens slutliga förslagRemissutfallet beträffande

Flertaletfråga beredningens promemoria.iväl motsvarandemedöverens om
skattepri-avskaffaförslagettillstyrkte eller lämnaderemissinstanser attom

betänksam-antal avstyrkte ellermindrevilegiet erinran, medan ettutan var
till det.ma

97i 1970:142 s.kommenteradeChefen för Justitiedepartementet prop.
visserligenLagberedningen med dessade siffror presenterades attavsom
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förmånsrätten synvinkel begränsad bety-tydde ekonomiskatt ur var av
såsom hadedelse fortsatte flera remissinstanserför statsverket. Men, denne,

betydandeförekomsten skatteprivilegiet,anmärkt medförde blotta attav
konkursåtgärder. Statsverketsbelopp sig utmätnings- ellerflyter in utan vare

nedgå, fönnånsrätten avskaffa-inkomster vid ackord kunde komma att om
des. avgifter väsentligtRestföringen skatter och allmänna hade ökat högstav

år. torde med hänsyn till det anförda framhöll departe-under Detsenare -
långt ifrånförmånsrätten saknaklart kundementschefen sägasattvara-

ekonomisk betydelse.
ocksåhänvisades till del omständigheterI 1970:142 andraen somprop.

bibehållande skatteprivilegiet. Departementschefen pekademotiverade ett av
på måste till Skatteprivilegiethänsyn skattemoraliska synpunkter.att tasstor
kompenserade indriv-vidare det underläge hade vid uppbörd ochstatensom
ning fordringsbevakning.jämfört med Skulle privilegiet,slopaannan man
borde samtidigt den exekutiva myndighetens arbetsuppgifter förenklas och

sålundaskatteindrivningen effektiviseras. fannsDet vägande skäl förtungt
behålla privilegiet.att
Påståendet förmånsrättskatteprivilegiet i dess tillegenskapatt tystav var

särskild olägenhet för kreditgivningen bemöttes i propositionen med att
skatteprivilegiet det vidgade fastighetsbegreppet och företagsinteck-genom
ningsreformen inte längre till på-skada tidigare. Dessutomvar samma som
pekades förmånsrätten för såskatter och allmänna avgifter inteatt tystvar

det kunde förefalla, eftersom kronofogdemyndighetemas register översom
alla restförda fysiska juridiskaoch offentliga.personer var

Sammanfattningsvis framhöll departementschefen starka skäl alltjämtatt
förmånsrättenstödde för skatter och allmänna avgifter. skälDessa var av

både ekonomisk och indrivningsteknisk förrnånsrät-karaktär. Dessutom var
motiverad hänsyn till skattemoralen. Enligt departementschefen vägdeten av

dessa skäl klart de omständigheter åberopades för slopandeöver ettsom av
skatteprivilegiet se 1970:142 100.prop. s.

Riksdagen det propositionen framlagda förslaget till för-antog genom
månsrättslag se lLU 1970:80. Under behandlingen propositionen i riks-av
dagen hade denna i respektive kammare tvåställning till likalydandeatt ta
motioner I:1275 och H:1486 riksdagen"att med ändring propositionom av

måtte142 besluta fordran skatt eller allmän avgift jämställes medattnr
de oprioriterade fordringarna". Båda motionerna avslogs.

5.3.2 Riksdagen

Riksdagen har tvåunder 1980-talet vid tillfällen behandlat frågan skatte-om
privilegiet bibehållasbör i oförändrad form, 1981/82:19 ochLUse
1988/89:LU20. Förslag fönnånsrättenavskaffa har vid varje tillfälleattom
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förrnånsrätts-angåendeutredningarkommandeavslagits hänvisning tillmed
ordningen.

motionerflerabehandlas vidarebetänkande 1997/98:LU14lagutskottetsI
till För-ifrågasätts. hänvisningfönnånsrätt Medför skattervari attstatens
hänseendeändringar i dettamånsrättskommittén i uppdraghar övervägaatt

skatteprivilegiet.beträffande förändringaravslogs yrkandena av

Insolvensutredningen5.3.3

Även frågan berättigan-skatteprivilegietsInsolvensutredningen tog omupp
undersök-i utsträckningbedömning stöder sigde. Utredningens stor en

kronofogdemyndig-med femutredningen i samarbetening utförtssom av
i konkurs i Västerbottens, Väst-tillsynsmyndighetheter i deras egenskap av

Stock-de storstadslänenoch Blekinge länmanlands, Kronobergs samt tre
Undersök-län, avsnitt 4.2.holms, och Bohus MalmöhusGöteborgs samt se

redovi-1990,ningen, 958 företagskonkurser avslutats undersomsom avser
företagsrekon-SOU 1992:113,i utredningens slutbetänkande, Lagsas om

ff.struktion, 91 ff och 481s. s.
skatteprivi-Insolvensutredningen inledde sina överväganden beträffande
förmånsrättlegiet frågan ändring beträffandemed dennaman genom enom

beträf-kan förbättra oprioriterade borgenäremas ställning uttaladede och
fande spörsmåldetta följande SOU 1992:113 328s.

framhållits företags-Som redan har utredningens undersökning rörande
påtalatskonkurser ofta år, nämligenbekräftat vad under attsom senare

förmånsrätt får några fåborgenärer genomsnittligen nöja sig medutan
i utdelning sina fordringar i konkurs 3,6 derasprocentprocent av

fordringar i undersökningen.sammanlagda alla konkurser enligt Det
årligenfinns ingen säker uppgift hur förlust dessa fordringsägarestorom

månaderna upprättadegrund konkurs. Under de första 1991gör treav
landets konkursförvaltare listor oprioriterade i konkursborgenärer

någottotalt med fordringar överstigande 485 kr,18 473 000 mot-som
svarade totalt 1430517 OOO kr Svensk Handelstidning Justitiase nr
19/20 Eftersom uppgift ochför 1991. denna begränsar sig till kvartalett

endast fordringar, finns grund för förlust dedenrör större att anta att som
icke förmånsberättigade årligen uppgårfordringsägama tillgör numera
åtskilliga miljarder kr. Utredningens undersökning rörande företagskon-
kurser, avsåg sådantvilken 1990, ytterligare belägg för antagande.ettger

dåSkulle slopande skatteprivilegiet förbättra oprioriteradedeett av
borgenäremas ställning Utredningens undersökning visar all ut-att av
delning i de undersökta konkursema gick12,2 till skatte- ochprocent av-
giftsfordringar, 5,1 till lönefordringar 6,3 till oprio-ochprocent procent
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riterade fordringar. Det motsvarade utdelning skatte- och avgifts-en
fordringarna 22,8 lönefordringarna och23procent, procentom om
oprioriterade fordringar 3,6 fönnånsrätten såvälOm förprocent.om
skatter löner avskaffas, skulle utdelningen till de oprioriterade blisom
9,5 Avskaffas förmånsrättenenbart för situationenskatter, blirprocent.

måste dåannorlunda. Man beakta dels den utdelning i till-konkurs som
kommer utgårlöntagare vad enligt den statliga lönegarantin,utöver som
dels regressfordringar grund vad utbetalts enligtstatens av som garan-
tin. Det betyder avskaffandet skatteprivilegiet fåri del fall mind-att av en

förmånsberättigadebetydelse för icke fårborgenärer. emellertidManre
mångahålla i minnet företag saknar eller har endast få anställda. Vidatt

utredningens undersökning saknade 63 % företagen anställda ochav en-
dast 10 % samtliga företag hade flera 5 anfördaanställda. Detänca av
visar förändring beträffande de allmänna förmånsrättema inkl. lö-att en-
neprivilegiet skulle förbättra den genomsnittliga procentuellaavsevärt
utdelningen till fordringsägare f.n. förmånsrättsaknar i konkurs,som
medan ändring enbart beträffande skatteprivilegiet får något mindreen
betydelse.

En förbättring de oprioriterade borgenäremas ställning torde kommaav
framför allt fordringshavare med krav understigande miljon tillkren
godo. Utredningens undersökning rörande företagskonkurser visar att
fordringsbeloppen fördelade sig med 37,8 understigande 300 000procent
kr, 14,9 understigande 500 000 kr och 20,1 i intervalletprocent procent

till miljon kr. har därförMan anledning utgå från förändringattupp en en
diskuterat slag kommer bl.a. mindre företag unde-att ärav nu gagna som

eller underleverantörer. Det börrentreprenörer dock erinras attom man
här endast sig med genomsnittstal. I praktikenrör kommer förbättraden
utdelning till de oprioriterade borgenärema frånväxla bransch tillatt
bransch frånoch konkurs till konkurs. Sammantaget får förbättringen an-

inte obetydlig omfattning.ses vara av

Enligt Insolvensutredningen skulle avskaffande skatteprivilegiet ocksåett av
främja rekonstruktion konkurs. Utredningen menade det medutan att nuva-
rande regler tydligt oprioriterade borgenärerär ofta saknar intresseatt attav
delta i insolvensförfarande inte kan förväntas demett änannat ettsom ge
mycket blygsamt ekonomiskt utbyte. Avskaffas skatteprivilegiet finns an-
ledning förmoda, intresset från f.n. icke förmånsberättigadede fordrings-att

sida ökar.ägarnas Det bör i sin innebära bättre förutsättningar fåförtur att
till stånd insolvensförfarande innan gäldenären ohjälpligt insolvent.ärett

Staten kan i föroch sig redan idag helt eller delvis avstå från fönnåns-sin
och därigenomrätt i månmotsvarande delta i ackord. Det emellertid f.n.är
ovanligt medgerrätt ackord beträffande offentligrättsliga fordring-att staten

se SOU 1987:10 380 och 1990:74 99 En förändring beträffandear s. s.
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fördeltilluppfattningInsolvensutredningensförrnånsrätten enligtskulle vara
Tvingasdärmed stärks.ackordsuppgörelserpå utsikterna tilldet viset att

sannoliktsådana skatteborgenär, kommeruppgörelserdelta istaten att som
fåskulleUtredningen förutsatte störreackord öka.antalet ettatt statenatt

ochuppgörelser mellan gäldenärentill ekonomiskaintresse medverkai att
då skulleinteavskaffades eftersomskatteprivilegietborgenärerna statenom

framför defördelutdelning i konkurs hakunna falla tillbaka att engenom
fordringsägama.oprioriteradenu

förmånsrätten föravskaffastatsfinansiella effekternaBeträffande de attav
bedöm-följandegjorde Insolvensutredningenskatter avgifteroch allmänna

330ning SOU 1992:113 s.

förmånsrätten iinteskatteindrivning innefattar bortfallFör ettstatens av
huvudvik-några förändringar. praktiken ligger redansig dramatiska I nu

förhandlingåtgärder före konkurs, däriblandi indrivningsarbetetten
anståndfrågor utkrä-prövning uppskov ochmed gäldenären, samtav om

hänvi-kanställföreträdaransvar för bolags företrädare. Härvande s.k.av
iSkatteindrivningsutredningenredogörelse lämnatstill den som avsas

SOU Indrivningslag ft.dess betänkande 1987: 10 s. 91m.m.
utdelning i konkurs med 170 mkr 1991. DennaTotalt uppbar staten

dåsiffra utdelningenlägre genomsnittet under tiden 1985 1990,änvar -
frånUtgår detuppgick till 197, 234, 250, 218, 171 152 mkr.resp. man

fö-framkommit utredningens rörandeprocenttal vid undersökningsom
frånutdelningen skattefordringama minskaretagskonkurser, skulle

både skatteprivilegiet löneprivilegiet22,8 till 9,5 ochprocent procent, om
angående förhållandetföll utredningens förslag mellan före-bort. Med

tagshypotek och produktiv lön kompenseras dock minskningen bl.a. av
fårregressfordringar ställningenligt lönegarantin bättre änatt statens en

idag vidare avsnitt 6.7.se
cir-Den totala uppbörden skatter och avgifter beräknas för 1988 tillav

ka 609 det beloppet restfördes 8,61 mdkr denmdkr. Av 1,41 procent av
årsErfarenhetsmässigt hälftentotala debiteringen. brukar drygt ettav

drivas in före preskription. "bortfallet"restföring hinna Det slutliga av
skattefordringar blir därför mindre inflötUnder 1989än procent. ge-en

indrivning cirka Samtidigt mdkr och2,8 mdkr. avkortades cirka 2,1nom
siffrorna jämföras medpreskriberades cirka 1,9 mdkr. De nämnda bör
framgårmotsvarande tal för 1990 och 1991. dessa den totalaAv att upp-

börden avgifter uppgick till cirka 690skatter och cirka 757 mdkr.av resp.
restfördes cirka 14,0 cirka 15,3 2,0Av de beloppen mdkr procentresp.

den totala debiteringen. Under 1990 inflöt cirka och under 19913,1av
cirka Samtidigt preskribera-3,7 mdkr. avkortades cirka 2,7 4,5 ochresp.
des 2,0 1,9 mdkr.resp.



avgifter 177skatter ochförFörmånsrättenSOU 1999:1

ochförmånsrätt för skatterföranförda talarDet närmast att statens av-
totalt in-vadtillförbetydelseringagifter har staten, somman seromen

förhållandetgällakanskatteintäkter. Detsamma sägasflyter i form omav
kommervadochutdelning i konkursinflytervadmellan somgenomsom

1989.indrivning 0,0lin totalt procentgenom
åtgärderbeaktaframför alltemellertidmåsteMan att staten somgenom

samhälls-kankonkursöverleverföretag göralivskraftiga utangör enatt
skatteintäktemaminskningden ettvinstekonomisk uppväger somavsom

härkansig. Manför medisoleratskatteprivilegietavskaffande settav --
skerförfarandetförhållandetdeteffekt. Redandynamisktala attenom

konkursdet kostnadsansvarslipperbetyderkonkurs statenatt somutom
kostnadernaeftersomoch 3 KL,enligt 14 kap. 2sigföra medkan

förfaran-avgiftsbeläggaövrigtförStaten kangäldenären.skall bäras av
detinnebärkonkurs,rekonstruktionfrågan attHandläggsdet. utanom

6.1.3jfr avsnittinte utlöses änlönegarantinstatligaden annat re-om
ikanföljer. Dettakonkursgår intet ochkonstruktionsproceduren om

lönegaranti-belastningminskadbetydaframgångsrika fall avsevärten
följdtillsamhälletde vinsterfonden. Härtill kommer gör att enavsom

skatte-sålunda fortsattoch skapadrivas vidarerörelse kanlivskraftig ett
anställdaföretaget och dessdet aktuellaunderlag inte bara utangenom

eller mindrevaritsin verksamhetockså företag förandra mersomgenom
också undvikas ökadeförlängningen kankrisföretaget. Iberoende ut-av

drabbatssocialtjänst förarbetsmarknadsstöd ochgifter för sompersoner
nedläggelse.av en

till-FRL:ssåledes skäl vidflera defannInsolvensutredningen att somav
har denbibehållande skatteprivilegiet inte längreförkomst anfördes ett av

ansåg inte kunnaskäl utredningendå Statsekonomiskastyrka antogs.som
förrnånsrät-ansåg hellerUtredningen inteavgörande betydelse.tilläggas att

farhågor för skattemo-skatteindrivningensådan roll vidnågonhar attattten
sammanhanget.någon vikt itillmätaskanralen skulle undergrävas större

likhetsprincipenocksåframhöll iakttagandet ärInsolvensutredningen att av
frånavvikaförfönnånsrättsordningen och skälenförgrundläggande attatt

Även gäl-gäldenärer,kan välja sinaintemåste starka.denna statenomvara
skadeståndsford-fordringar,också för andraler detsamma t.ex.avgrupper

inneha-till riskutjämningmöjligheterför övrigt bättre änringar. harStaten
förrnåns-Skatteprivilegiet "tyst"fordringar.oprioriteradeidag är envare av

gäldenärerrestfördakronofogdemyndighetemas registerlåt överrätt, attvara
Utred-nackdel för kreditgivningen.därför tilloch kanoffentliga,är vara

förhållanden inalltjämt skallnämndaansåg för sin del vägasningen att nu
bibehållas.då frågan huruvida skatteprivilegiet skallövervägerman

anläggerviktInsolvensutredningen detVidare menade äratt att enmanav
för-iolika ändringarnaverkningarna dehelhetssyn bedömernär avman
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månsrättsordningen. Avskaffande skatteprivilegiet skulle enligt utred-av
ningens uppfattning bli viktigt led i strävandena främja rekonstruktionett att

konkurs och förbättra de oprioriterade borgenäremas fåutsikter be-utan att
talt.

Insolvensutredningen behandlade också frågan det bland deom me-
delsslag i lagen 1971:1072 förmånsberättigadeär skatte-upptagnasom om
fordringar sådanafinns beträffande vilka det särskilt motiveratärm.m. att

behåller förrnånsrätt.sin Uppspaltning efter olika skatteford-staten slag av
ringar skulle kunna möjlighet. En avgränsning skulle härvid kunnavara en

behålla fönnånsrätten för exempelvis skattebelopp arbetsgivareattvara som
innehållit vid utbetalning anställdas löner för mervärdeskatt. Dennasamtav
avgränsning skulle motiveras med det sig slagsröratt ettom
"redovisningsmedel". Utredningen påpekade de skatteslag kan be-att som
traktas fordringarz"redovisningsmedel" 31 % aktuella ochutgörsom ca av

kan räkna med gäldenären grundatt ställföreträdaransvaret iattman av
utsträckningstörre beträffande övrigaän skatteslag benägen betalaär att

sådana skatter före konkursen. Med hänsyn till så litenstrax delatt en av
skattefordringarna detta skatteslagutgörs saknas det- enligt Insolvensut-av
redningens uppfattning redan statsñnansiella skäl behållaanledning attav-
fönnånsrätten i denna del.

Slutligen diskuterade Insolvensutredningen också tidsmässig avgräns-en
ning det viset endast fordringar belöpande viss tid föreatt konkurs-en
utbrottet, månader, skulle prioriterade. sådant.ex. En lösning skullesex vara
kunna det möjligt förgöra under några månader undersöka gälde-staten att

ekonomiskanärens ställning och vidta lämpliga indrivningsåtgärder. Varje
avgränsning denna blir emellertid godtycklig. svårtDetnatur ärav att attse

vidmakthållande fönnånsrätten sådaniett begränsad utsträckning skulleav
förenat fördelarmed den styrka de nackdelarna. Rentvara uppvägerattav

ekonomiskt skulle sålunda begränsad förmånsrätt bli betydelselös förrätten
det allmänna. Utredningen ansåg därför inte bör välja mellanlös-att man en
ning sådant slag avskaffa fönnånsrätten helt.utanav

Eftersom ställningstagandet till borgenäremas inbördes företräde bör gö-
i FRL och grundläggande funktion återvinningsreglemahos kanras en sägas

hindra FRL kringgås, ansåg Insolvensutredningenatt att avskaf-vara att ett
fande fönnånsrätten för skatter och avgifter bör leda till inte hellerav att
undantaget från återvinning såvitt betalning sådana fordringar be-avser av
hålls mycket starka skäl härför.utan

Antagandet skattskyldig knappast kunde tänkasatt vilja det all-en gynna
framförmänna andra borgenärer så återvinning blev aktuell ansåg Insol-att

vensutredningen kunna ifrågasättas. Utredningen beaktade här gäldenärenatt

2 Enligt frånuppgifter Riksskatteverket dessa skatteslagutgör emellertid 70 %ca
konkursföretagens skatteskulder, avsnitt 5.4.av se
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framför andraskattefordringarbetalasärskilt skälkan ha alldeles attett
betalningsansvarpersonligtrespektivestraffundvikanämligenskulder, att

mervärdesskattelagen. Attochuppbördslagenenligt främstför skulderna
sällsyntautomordentligtskattebelopp varitbetaldaåtervinningsfall avseende

före-relativt sällanhuvudåtervinningsfall ärbemöttes med över tagetatt
preventiv. In-betydelseåtervinningsreglemas ärkommande och störstaatt

invändningenansåg relevantadensolvensutredningen attmotmestatt upp-
återvinnings-tillämpningsproblemåtervinningsförbudet dehäva som envar

visasvårighetenden uppenbaraproblemmedföra. Ettmöjlighet kan är att
378.rättsfallet 1974NJAbl.a.vilken illustrerasond hos staten, s.tro genom

Å utredningen, skattetransaktionerdetta inte baragälleranfördeandra sidan,
framhållits doktrineniSomjuridiskamedalla transaktionerutan personer.

emellertid77 detStockholm 1974,Konkurs, är storse Welarnson, avs.
meddelandesärskilti ondförsättaskanbetydelse etttro omatt staten genom

be-därför,återvinningsmöjlighet skulleobestånd. Engäldenärens trots
Insolvensutredningensenligtbeträffande den ondavissvårighetema tron,

praktisk betydelse.saknauppfattning inte
remissbehand-också påtalades undertillämpningsproblem,Ett annat som

skattebetalningar,återvinningförslag ärLagberedningenslingen avomav
ackumu-skattebetalningsvårigheten ordinär,bedöma är när storaatt enom

förfall-betalarkonkurs eller gäldenärenlerade betalas förebelopp närstrax
ansåg Insol-vederbörlig uppbördstennin. Dettaskatter viss tid efterna en

ochnågot skäl skatterundantavensutredningen dock knappast att av-vara
svårigheterfrån återvinningsbestänunelsema, eftersom precisgifter samma

ackumulerade leve-betalaruppstår före konkursgäldenär stora,straxom en
någon hänvi-tid före betalningen. Utredningenförfallitrantörsskulder som

instämmande de-till vad Lagberedningen, medi hänseendesade detta av
angående ordinär i justtolkningen rekvisitetpartementschefen, uttalat av

Enligt1975:6 227.1970:75 150 ochdessa situationer SOUse s.s. prop.
inne-betalningar skatt ellervanliga löpande bl.a.dessa uttalanden skall av

gäl-hållna betalningen faktiskt försämratskyddadekällskatter även omvara
Även lö-från synpunkt.denärens ekonomiska ställning andra borgenärers

någon tid efter förfallodagen kanfullgörs förränpande betalningar som
försuccessivtordinära, gäldenären brukatböra godtas göra rättt.ex. omsom

ståttbetalning skuldsig det intei efterhand. Däremot är uteavsett att av som
Enligttid skall kunna godtas ordinär.eller under längrekumulerats som

sigbetalning skett sedan gäldenären förklaratLagberedningen kan somen
frånsett hyraobjektivt ordinär,inställa sina betalningar inte heller, sett, anses

villeLagberedningen gjorda uttalandenaför bostad liknande. Till deoch av
skatt enligt kro-foga, betalning skerInsolvensutredningen att en avav som

också ordinär.nofogdemyndighet uppgjord avbetalningsplan bör somanses
ansåg Insolvensutredningen,företagsrekonstruktion bör,Efter beslutett om
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betalning skatt liksom andra prioriterade skulder -inte kunna be-av av-
traktas ordinär.som

Under remissbehandlingen Insolvensutredningens betänkande till-av
styrkte bred majoritet remissinstansema förslaget avskaffa för-atten av
månsrätten för skatter och avgifter. Avstyrkte gjorde Riksskatteverket, de
skattemyndigheter sig och kronofogdemyndighet.yttratsom en

Insolvensutredningens förslag behandlades i 1995/96:5. I proposi-prop.
tionen anfördes svårtdet precisera vilka effekter fåär det skulle föratt att
oprioriterade borgenärer skatteförmånsrätten avskaffades. Det konstate-om
rades dock den diskuterade ändringen tvivel avskaf-att ävenutan utan ett-

lönefönnånsrättenfande i många fall skulle medföra förbättring förav en-
de oprioriterade fordringshavarna. Vidare uttalades det inte finns skälatt att

avskaffande skatteförrnånsrätten påverkaskulle skattemoralenanta att ett av
hos företagen någoni nämnvärd utsträckning tidigare ansågs blottaatt-
förekomsten skatteprivilegiet medförde betydande belopp flöt inattav utan

sig utmätnings- eller konkursåtgärder.vare
I propositionen behandlades också den viktiga frågan avskaffandeettom
förmånsrätten för skatter rekonstruktionsförsök. Det anfördesav attgagnar

det givet försämradär ställning i konkurs för medföratt statenen att myn-
digheterna får anledning ingripa tidigare företag betalningssvå-medatt mot
righeter. Till frånskillnad bankerna kan inte kompensera sigstaten genom

skaffa säkerhet i samband fordringenatt med uppkommer. Snabba-attannan
ingripande i problemföretag i linje med syftetär med de reglernare nya om

företagsrekonstruktion och bör nonnalt välkomnas. Självfallet det dockär
inte bra regleringen medför, bl.a. Riksskatteverketom som attsynes mena,
företag i onödan försätts i konkurs. fårDet i och för sig förutsättas att myn-
digheterna vilka åtgärderöverväger bör vidtasnoggrant företagnär ettsom

i ekonomiska svårigheter.är Sammanfattningsvis ansågs samlad bedöm-en
ning med ledning remissvaren vid handen det osäkertärattav ge ettom av-
skaffande förmånsrätten för skatter rekonstruktionsförsök.av gagnar

Som skäl för avskaffa skatteförmånsrättenett anfördesatt i propositionen
den torde till nackdel för företagensatt kreditförsörjning. Det gällervara

särskilt förmånsrätten "tyst", dvs. den kommerär inte till uttrycksom genom
besittningsförhållande eller inskrivning eller någon form publicitet.annan av
Härigenom intedet möjligt förär kreditgivare i förväg hur andelatt veta stor

tillgångarna i konkurs kommer i anspråk förav att tasen statensom av
skattefordringar. Alla kreditgivare inte har förmånsrätt före måstestatensom
iaktta särskild försiktighet med hänsyn till de risker skatteförmånsrättensom
medför, anfördes det vidare i propositionen.

I propositionen konstaterades också utvecklingen internationelltatt synes
gå avskaffande förmånsrätten för skattermot ett o.d. Det erinradesav attom
denna förmånsrätt för länge sedan tagits bort i Danmark så förhål-samt att
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finnsförmånsrätten däremotFinland, medaniskettnyligenlandevis även
kvar i Norge.

ochskatterförmånsrätten förbedömningenförstannadeRegeringen att
1995/96:5bl.a. prop.och anfördeavskaffasskallavgifter inteallmänna s.

129

förförmånsrättvisargjortutredningenundersökningar statensattDe som
vid jäm-förbetydelselitenför sig hari ochavgifter statenochskatter en

Även jämfö-iskatteintäkter.i forminflytertotaltvadmedförelse avsom
deskatteindrivning ärinbringastotaltde beloppmedrelse genomsom

går dock intesmå.ganska Detkonkursfår utdelning iibelopp statensom
perspektivet detåtminstone i det kortaförhållandetfrån detbortse attatt

negativt.blirförmånsrätt förslopadvidstatsfinansiella statennettot en
tidpunktdenläget vidstatsfinansiellaljuset detbeaktas imåsteDetta av

genomförs.då åtgärden
skatteför-avskaffandebådealltså för ochskälfinnsDet emot ett av

skallskäldessa vägasdiskuteras hurstår och kanmånsrätten. Det öppet
detläget börrådande statsfinansiellatill dethänsynMedvarandra.mot

några förändringarfråga genomförainärvarande inte kommadock för att
statsfinanser-förkonsekvenserfår påtagligt negativai regelsystemet som

bibe-börskattefönnånsrätten i nulägetdärförRegeringen attanserna.
det finnaskanframinte längreställningstagande hindrarhållas. Detta att

vikt detfrågan. Därvid detpå är attanledning överväga stornyttatt av
få förskullereformvilka effekterminstintegenomlystblir noggrant en

företagsrekonstruktioner. Detframgångsrikagenomföramöjligheterna att
fråga.dennastudera bl.a.låta utredningfinns skäl att en

1996vårenunderi lagutskottetproposition behandladesRegeringens
motions-fleraställning tillsamtidigthadeUtskottet1995/96:LU11. att ta
yrkandendäriblandförrnånsrättsordningen,ändringar iavseendeyrkanden

i För-konstaterade detskatteförrnånsrätten. Utskottetavskaffande attavom
fönnåns-förändringar iingårmånsrättskomrnitténs uppdrag övervägaatt

motionsyr-aktuellai deavseenden berörsderättsordningen i alla nusom
bordeinteansåg yrkandenahärtill utskottetkandena. Med hänsyn att nu

fråninitiativnågotlagstiftningsåtgärder inte hellerochnågraföranleda annat
riksdagens sida.
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5.4 Statsfinansiella effekter ettav

förmånsrättenavskaffande av

Från Riksskatteverket har inhämtats uppgifter utdelning i konkursstatensom
för skatter och avgifter, avsnitt 4.5.1. Under åren 1985även 1991se upp--
bar utdelning med mellan 152 år.och 250 mkr Därefter har utdel-staten per
ningen årökat för varje åroch uppgick till1992 336 årmkr, 1993 till 442

Årårmkr, 1994 till 629 årmkr, 6541995 till mkr år 1996 till 685 mkr.samt
1997 sjönk utdelningen till 596 mkr. Eftersom det särskilt i konkurserstörre
kan flera år innan konkursen avslutas och utdelning sker det rimligtta är att

den relativt höga utdelningen till fortfarande tillanta att del härrörstaten stor
från det antal konkurser inträffade under första hälften 1990-stora som av
talet. Med nuvarande konkursutveckling det vidare rimligtär att anta att
utdelningen till kommer sjunka och sig nivåden gälldestaten närmaatt som
under 1980-talets andra hälft, dvs omkring 200 mkr år. I dessa siffrorper
ingår inte, tidigare antagits, utdelningar till följd regressrättsom statensav
för lönegarantiutbetalningar.

Riksskatteverkets månadsrapporter årför 1997 visar sammanlagd ut-en
delning till på 596,6 mkr. Av detta belopp 197staten mkr skattebeloppavser

arbetsgivaren innehållit vid utbetalning löner 248,7 mkrsom samtav mer-
värdeskatt. De skatteslag kan betraktas redovisningsmedel" ut-som som
gjorde således 74,7 % totala utdelning i konkurs. Motsvarandestatensav
siffror årför I996 visar sammanlagd utdelning i påkonkurs tillen staten
685,5 mkr. Av detta belopp 178,9 mkr skattebelopp arbetsgivarenavser som
innehållit vid utbetalning löner 301,6 mkr mervärdeskatt. De skat-samtav
teslag kan betraktas "redovisningsmedel" såledesutgjorde 68,5 %som som

totala utdelning i konkurs. Andelenstatens "redovisningsmedel" förav var
år 1995 och 1994 73 respektive 78 % totalbeloppet. gårFör tidigareav
det inte få tillförlitliga uppgifter eftersom dessaatt gallras hos RSV. Skill-
naden mellan månadsrapporteringama årsredovisningenoch förklaras främst

vissa skatter och avgifter blivit föremål föratt avkortning efter månads-av
rapporteringen.

Enligt Insolvensutredningen utgjorde källskatt/arbetsgivaravgift, särskilt
uppdebiterad A-skatt och mervärdeskatt endast 31 utestående% skatte-av
och avgiftsfordringar den 31 december 1991. Av Riksskatteverkets statistik

kronofogdemyndighetemasöver verksamhet framgår dessa skatteslagatt
utgjorde 41 respektive 39 % uteståendede skatte- och avgiftsfordringarnaav
den 31 december 1994 och den 31 december 1995. Siffrorna visar käll-att
skatt/arbetsgivaravgift, särskilt uppdebiterad A-skatt och mervärdeskatt ut-
gör andel skatte-större och avgiftsfordringar i konkursföretag ien änav
företag inte försatts i konkurs. En förklaring kan dessa skat-som attvara
teslag förenade med företrädaransvarär och betalningsansvaret inteatt
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skattebeloppetföre den tidpunktutkrävs försatts i konkursföretaget närom
betalats in.skulle hasenast

jämförelse totalai bör i med delsStatens utdelning konkurs statensses
detden restföringen, dvs.inkomster avgifter, dels totalaskatter och samtav

tioårsperioden harUnder deninte betalas i tid.totala belopp rätt senastesom
år 945 mil-från 556,3 1987 tillökat miljarder kronorskatteintäkterstatens

årmellan 1,2 %år restfört belopp har varieratjarder 1997. Andelenkronor
År restfördes miljarder kronorår och 1997 14,81987 1990 1991.och 2,0 %

hän-restföringen1,6 totala intäkterna. En delvilket utgjorde % de stor avav
År avsåg restförda be-för till konkurser. 1991 58 % detsig naturligt avnog

år 1995-1997konkursandelen ökat förloppet Därefter harkonkurser. att
betalasOmkring de restförda beloppenomkring 70 %. 30 %utgöra av

åren %. Ende och uppgick 1997 till 39betalningsandelen har ökat senaste
år exekutivabetalningarna 60 % 1997 inflyterdel närmare utan attstor av

åtgärder betalningspåminnelse. inflötefter andelvidtagits, Dent.ex. somen
år har därefter stigitkonkursutdelning utgjorde 1991 4,8 %. Andelengenom

årårutgjorde 1997 12,7 14,5 %i konkursutvecklingen och %takt med
1995.

5.5 Kommitténs överväganden förslagoch

5.5.1 Direktiven

våra fråganI förutsättningslöst skall skatte-direktiv prövaattanges om
förmånsrättens avskaffande. Särskild vikt skall fästas vid de samhällseko-

skatteförmånsrätten, kreditgivning-nomiska bl.a. inverkanaspekterna av
di-till den eventuella betydelsen för näringslivet i övrigt. Iföretag ochen

avskaf-rektiven påpekas vidare de statsñnansiella konsekvenserna ettatt av
fande åläggsviktig faktor. Vi därför klargöra omfattningen dessaär att aven

går förlorat till följdmed beaktande del det föratt staten avav en av som
förmånsrätt i form utdelning dels löne-utebliven kompenseras ökadav

fordringar fordringargrund dels oprioriteraderegressrätt,statensav
direktiven erinras beräkningar gjordes Insol-kan ha. Istaten attsom avom

påpekas330, beräkningarnavensutredningen, SOU 1992:113 atts. mense
måste antaletoch preciserade. Det skall därvid beaktasbli säkrare attmer

utifrånåren. Beräkningarkonkurser starkt skall därförvarierar över göras
mån låterolika konkurser. den det sig skallantaganden antalet I görasom

finansiella effekterna för andra borgenärskategorier beräknas ochdeäven
värderas.
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direktiven framhålls ocksåI viktsärskild skall fästas vid de effekteratt
skatteförrnånsrättenavskaffande fåkan för möjligheternaett attsom av ge-

nomföra lyckade företagsrekonstruktioner. Det skall därvid analyseras
vilka olika och i vilken omfattning rekonstruktionsförsök påverkas.sätt

mångaUtvecklingen i länder tycks, heter det vidare i direktiven, mot
förmånsrättavskaffande för skattefordringar och detmotsvarande. Iett av

sammanhanget erinras det i diskuterasEU bl.a. i di-arbetetatt ettom -
rektiv konkurs i kreditinstitut- fordringar andra medlerns-om m.m. om som

har åtnjutagäldenären alltid borde ford-behandlingstater mot samma som
ringar tillkommer den där konkursen handläggs. Vi skall undersökastatsom

andravad igäller de medlemsstaterna pågåendedeprövasamtsom om
övervägandena i EU och eventuell reglering på EG-nivå påverkar ställ-en
ningstagandet frågantill skatteförrnånsrätten bör avskaffas eller inte.om

När det gäller regler personligt betalningsansvar och straffansvar iom
fråga skatter och avgifter arbetsgivaren innehåller med skyldighetom som

redovisa till skall utgå från nuvarande regler eller de regleratt staten, som
Över-kan komma föreslås till följd förslagen i utredningsbetänkandetatt av

skattebrottslagen SOU 1995: 10.syn av
I direktiven framhålls vi föreslåskall de lagändringar finneratt som

motiverade. Därvid kan totalt avskaffande skatteförrnånsrätten kommaett av
frågai också partiellt någonavskaffande i form. föreslårOm viett attmen

skatteförrnånsrätten avskaffas helt eller fårdelvis, också anledning att ta
frågan slopande återvinningsförbudet i 4 kap. §1 l kon-ettupp om av

kurslagen.
Om lämnar förslag på reform innebär minskade intäkter elleren som

ökade utgifter för skall också lämna förslag hur reformen skallstaten, om
finansieras. Kan finansiering inte ske inom för ändrade regleren ramen om
förmånsrätt, skall i första hand ñnansieringsmöjlighetersöka i utgifts-
minskningar.

5.5.2 Inledning

Kommittén vill inledningsvis helt instämma i åsikterde framfördessom av
Lagberedningen 1964 och 1969 SOU 1969:5 63 ff Insolvensut-samts. av
redningen 1992 SOU 1992:113 328 ff. Departementschefen förefallers.
också i det lagstiftningsärendet, nämligen vid behandlingensenaste Insol-av
vensutredningens förslag prop. 1995/96:5 frånfallitha de flesta deav ar-

tidigare åberopats till förmån förgument skatteförmånsrätt. Hit hörsom en
ofrivillig borgenärär och skattefönnånsrättenatt staten skulle ha bety-atten

delse för skattemoralen och därigenom för uppbördsresultatet.
Som anfördes redan Lagberedningen 1964 finns det ingen borgenärs-av

kategori förmånsrätthar därför krediten varit ofrivilligt Så-given.attsom
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förrnånsrätt. Medskadeståndsborgenärerutomobligatoriskalunda har inte
delskadeståndsfordran kan utgörautomobligatorisk stortanke enatt en

legathårt, hade detdärför drabbakonkurstillgångar ochborgenärens enav
fordringar ärskadeståndsborgenärema. Statenstill hands värnanära att om

instru-också kraftfullaharStatengäldenärer.mängdspriddadäremot en
Så-självsvåldigt.skattekreditenför kompenserai handsin tasattattment

affärshän-denerläggas innanskallvilka oftapreliminärskatter,finnslunda
finnsVidareslutliga skatteplikten.upphov till dendelse inträffar gersom

skatteskul-tilli syftebetalningsansvarpersonligt attbestämmelser att seom
kanbetalningsansvaretpersonligaskulder. Detandraföreder betalas ses

kreditgiv-ofrivilligheten ineutraliserartvångsborgen, statenssomsom en
kundförlustef sesmåutomordentligtharblirSlutresultatetning. att staten

ofrivillig-stödja sigsådant skulle kunnalägeinedan. justAtt staten ett
likabe-från principenförkreditgivningenheten i avstegargument omsom

fråga.iinte kommai konkurs kanhandling
skatteför-1995/96:5 128 kananför idepartementschefenSom s.prop.

viljanskattemoralen ellerförnågon betydelsenämnvärdmånsrätten inte ha
skattebetalningslagenbestämmelsen ii stället ettskatt. Härbetala utgöratt

brottsbalken,ll kap. 4§utformningenliksomverksamt medel, varavav
mannamån borge-aldrigi praktikenframgår skattbetalning utgör motatt av

närer departementsche-följande dels debehandlar i detVi argument som
ytterligareskattefömiånsrätt, dels deansåg förfortfarande talafen senast en

direktiv.kommitténsiaspekter nämnssom

Förrnånsrättens statsfinansiella effekter5.5.3

skatteförrnånsrätt i förar-bibehållenförDet viktigaste argumentet angavsen
statsfinansiella skäl. De-f1995/96:5 129betena till FRekL prop. varas.

Insolvensutredningenundersökningardepartementschefen uttalade att som
sig harföravgifter i ochförmånsrätt för skatter ochgjort visar statensatt

i forminflyterförhållande till vad totaltiliten förbetydelse staten avsom
ifår i konkursi utdelning ävende beloppskatteintäkter och statenatt som

skatteindrivninginbringas ärbelopp totaltjämförelse med de genomsom
går bortsepåpekade dock det inteDepartementschefensmå.ganska attatt

3 förfallen skattstraffas. ickealdrig Betalasförfallen skatt kanBetalning t.ex.av -
åtgär-ochpersonligt betalningsansvarellerundgå straff för uppbördsbrottför att -

handlat igäldenärenendastföreligger brottden förringar rätt,avsevärt omannans
borgenärenshaft särskilt intresselagmotivenenligtotillbörligt syfte, dvs. ett av

departementschefen samhällsintressesaknasEnligtförmögenhetsställning. av en
1980och NJA1976Se NJA 357skatteinbetalningar.straffsanktion s.mot s.

94.
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från åtminstone i statsfinansielladet korta perspektivet det vidatt nettot en
slopad förmånsrätt måsteblir negativt. beaktas i ljuset statsfi-Detta detav
nansiella då åtgärdenläget vid den tidpunkt genomförs. Med hänsyn till det
rådande ansågstatsñnansiella läget departementschefen tid-det vid denatt

frågapunkten 1995 inte borde komma någrai genomföra förändringar iatt
får påtagligtregelsystemet negativa konsekvenser för statsñnansema.som

Kommittén storleken förrnånsrät-utdelning tackatt statensanser vare
för skatter och allmänna avgifter huvud inte godtagbartöverten ärtaget ett

för förmånsrätt. självklart fårDet utdel-är störreargument statens att staten
ning i konkurs fönnånsrätt sådanhar saknades. ock-Detän ärstatenom om
så givet förmånsrättensamlade utdelning uppgåri absoluta talatt statens
till belopp. Alla oprioriterade borgenärer fåskulle emellertidstora större
utdelning förrnånsrätt.de hade förmånsrättFör för skallatt statenom en vara
motiverad, räcker inte gårdet skatteintäktema till det allmännas bästa.att

måsteDet kunna anföras särskilda skäl för just råkarde oprio-att som vara
riterade borgenärer i den aktuella konkursen har särskilt förett attansvar
statsñnansema inte skadas deras gäldenär inte betalat sina skatter ochattav
allmänna avgifter. sådantEtt särskilt kan inte generellt förelig-antasansvar

borgenärema någonhar normalt inte kontroll gäldenärens rörelse.överga;
Det kan inte heller hävdas fårde utdelning i konkurs iatt som men som-
själva verket gjort förlust grund konkursen skall bidra statsfi-tillen av -

i högre grad andra medborgare.ännansema
Vad ändock gäller utdelning i konkurs för skatter avgifteroch harstatens
inhämtat från Riksskatteverket årenunder 1985-1991 uppbaratt staten

utdelning med mellan 152 och 250 år.mkr Därefter har utdelningen ökatper
och uppgick år 1992 till år336 mkr, 1993 till år442 mkr, 1994 till 629 mkr,
år 1995 till år654 mkr, 1996 till 685 årmkr och 1997 till 596 mkr. Eftersom
det särskilt i konkurser årflera innanstörre konkursen avslutas ochtar ut-
delning sker det troligt den relativtär höga utdelningen till fortfa-att staten
rande härrör från det antal konkurser inträffade under första hälf-stora som

1990-talet. Med nuvarande konkursutvecklingten det rimligtärav att anta
utdelningen till kommer sig nivådenatt gällde undernärmastaten att som

1980-talets andra hälft, dvs. omkring 200 mkr år. Därför utgår vidper
våra beräkningar från utdelningen norrnalår kommer ligga mellanatt ett att
200 och 400 mkr. I de ingårnämnda siffrorna inte utdelningar till följd av

enligt lönegarantisystemet.regressrättstatens
Statens skatteintäkter har ökat från 556 årmdkr år1987 till 945 mdkr

1997. Den utdelning skulle miste ifall skatteförrnånsrättenstaten om,
slopades och hypotetiskt, felaktigt, inte skulle kom-antar att statenmen

någonmed utdelning alls oprioriterad skatteborgenär ochpenseras attsom
inte heller utdelningen lönegarantiregressen skulle såledesöka, utgör
0,06 % skatteintäktema beräknat års1997 siffror. En normalutdelningav
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skat-0,02 %på felaktiga premisser200 mkr skulle under utgöra avsamma
teintäktema.

År intäkter-totalade14,8 mdkr vilket utgjorde 1,6 %restfördes1997 av
samla-betalas. betyderrestförda beloppen DetCa de30 % att statensna. av

restfördauppgår dettill endast 1 %. Avdebiterade skatterde förluster ca
1995 stigitsiffranår till konkurser, medansig 1991 58 %beloppet hänförde

beträffandebetalningen1991 14,5 % 19954,8 %till omkring 70 %. av-
konkursutdelning.inflyterde restförda beloppen genom

mkrskulle förlora 200 400uppgift,Ovannämnda att staten av-genom-
skatteförmånsrätten inte, utdelningeneftersomskaffande stämmerav

avsnittöka med belopp selönegarantins skulle nästanregressrätt samma
få viss utdelning skattefordringar6.5.5. skulleDessutom staten som op-

förmånsrätten företagshypotekAvskaffas samtidigt förrioriterad borgenär.
fönnåns-utdelningen tillförbättras den samladese kap. 7, ävenstaten, om

avskaffas.för skatterrätten
någon mån inkomsterpåverkas istatsfinansiella utfalletDet statensattav

någotfrån får och allmännaackord blir skattergäldenärer sämre, omsom
tillförmånsrätt. sådan reform ledaSamtidigt böravgifter inte längre har en

vilketkonkurs,initieras tidigare och oftare kan skerekonstruktioner utanatt
utbetal-bör skatteintäktema minska konkurskostnader ochförbättra samt

från socialtjänst. Genomningar lönegarantin, arbetsmarknadsstöd och att
erhålla skat-fler rekonstruktioner skulle lyckas, kommer störrestaten att ett

hänvisar till Insolvensutredningensteunderlag. Vi här av-resonemang men
står från kvantifiera dynamiska effekterna.försöka deatt

utred-statisk beräkning de statsfinansiella effekternaEn samlad, avav
ningens förslag redovisas i kap.

Förrnånsrättens5.5.4 betydelse vid rekonstruktion

1995/96:5Departementschefens huvudsakliga invändning iandra, motprop.
avskaf-skattefönnånsrättens avskaffande det föreföll osäkert ettattvar om

fönnånsrätten rekon-fande för skatter allmänna avgifter skulleoch gagnaav
Frågan återkommer vårai direktiv.struktionsförsök.

kronofog-våra intervjuer företrädare för skattemyndigheter ochVid med
påpekats fönnånsrätten be-demyndigheter vid flera tillfällen harhar det att
Eftersom skattefordringartydelse rekonstruktion konkurs.vid statensutom

offentligthar förmånsrätt behöver inte delta i förhandlingarstaten ac-om
från ingåavstå fordran ochkord. kan dock välja del sinStaten ettatt en av

förrnånsrätten således stark ställ-underhandsackord. Genom har staten en
konkursning förhandlingar förs under rekonstruktionvid de utomsom en

medverkan. innebäroch kan ställa olika villkor för sin Statens medverkan
ofta vilket skattefordringar nedunderhandsackord sättsett statensgenom
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eller förstärkning företagetsVillkoren bytemed högst 50 %. kan avavse
slag. Ombokföring eller utredningar olikastyrelse, insyn i företagets av

oegentligheter förekommit, företaget saknarmisstänker över-staten attatt
råder närings-eller det överetablering i denlevnadsmöjligheter sikt om

bifall.ansökningar ackordföretaget verkar inom, lämnas utangren som om
anförderemissbehandlingen Insolvensutredningens betänkandeUnder av

skattefönnånsrätten skulle med-flera avskaffanderemissinstanser att ett av
företagsrekonstruktioner skulleföra genomföra lyckademöjligheternaatt att

få tillförbättras. förmånsrätt enligt dessa instanserför bordeEn sämre staten
följd initiativberörda myndigheter vid uteblivna betalningar snabbt taratt

möjligasteåtgärder mån anspråk. dettill i skyddar Därvid kanstatenssom
rekonstruktionsnabbt bli det finns anledning understödjaattutrett avom en

förmåns-företaget. många gångerHittills har kunnat förlita sig sinstaten
för sina förluster vid insolvens. för närvarandebegränsa Deträtt äratt gans-

ka Omovanligt deltar i ackordsuppgörelser skatteborgenär.att staten som
får fönnånsrätt, bör intresset ackordsuppgörelser öka, häv-sämrestaten av

dade dessa instanser. Detta skulle främja möjligheterna till rekonstruktion av
livskraftiga företag.

Riksskatteverket däremot anförde slopad förmånsrätt riskerar attatt en
betalningssvå-företags möjlighetermotverka klara sig igenom tillfälligaatt

righeter. Anledningen de exekutiva myndigheterna beskattnings-ochär att
myndigheterna enligt verket i högre grad tidigare behövakommerän att
kräva för fordringar.säkerhet Skattemyndigheten i länStockholmsstatens

fåmenade syftet medverka i rekonstruktionert.o.m. att att staten att motver-
kas fönnånsrätt.slopad Anledningen enligt myndigheten främstär attav en

måste motarbeta offentliga ackord fastställs.staten att
Staten förefaller i inta hållningdag relativt restriktiv till ackordsför-en

slag. Från Riksskatteverket har inhämtats det i hela landet förekom 433att
frånansökningar näringsidkare skatteackord budgetåretunder 1994/95.om

Även156 dessa ansökningar bifölls. antalet förhandlingar offentligaav om
ackord tioårsperiodenhar under den varit lågt. Antalet har varieratsenaste

Årårmellan år29 1995 och 171 1991. 1996 inleddes förhandlingar59
offentligt ackord. hållningStatens restriktiva till huvudsak-ackord tordeom

ligen bero dels skattefönnånsrätten i många fall kanatt staten genom vara
säker få viss utdelning för sin fordran i konkurs, ackords-delsatt att
gäldenären gjort sig skyldig till oegentligheter. framgårDet sista att statenav
ofta sig förhindrad ackordserbjudanden denävenatt antaanser vara er-om
bjudna betalningen överstiger fåvad kan tänkas vid konkurs.staten ut en

Enligt vår uppfattning det givet försämrad förställning i konkursär att en
medför får anledning ingripa tidigare företag medstaten att staten att mot

betalningssvårigheter. årtiondenaUnder de har indrivnings-senaste statens
verksamhet ständigt utvecklats och förbättrats. pågårDetta arbete alltjämt
och kan förväntas medföra verksamheten blir effektiv. Om för-änatt mer
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ytterligarebliavskaffas kan dettaavgiftermånsrätten ochför skatter en
tidigtåtgärderpågår. inutvecklingsarbete Attdrivkraft sättsi det ettsom
vikt.betalningssvårigheter mycketråkar istadium företag är stornär av

enstämmiga vitt-enligtrekonstruktionsform väljs detärOavsett vilken som
betydelsekonkursförvaltare m.fl.rekonstruktörer,nesmål från attstorav

oundgängligt.konkurs dettarekonstruktionåtgärder tid. äri Förvidtas utan
nedläggning.ochåterstår konkurssällanåtgärderVidtas änannatsent,

kon-sällan kunnaskatteförrnånsrätten, skulleAvskaffades staten ytterst
normaltfå 25 %utdelning deskullevid konkurs änden störrestatera att som

oprioriterade borge-precis andraskulle,ackordslikviden. Statenutgör som
dettakonkursrekonstrueras ärgäldenären närfå intressenärer, utanattett av

fördelaktigt.ekonomiskt
skulle tvingas i konkursföretagRiksskatteverketAtt, antytt, genomsom

avskaf-skatteförrnånsrättensäkerhet,ökade kravenmyndigheternaatt om
myndighetermarginellt. Deförekommafas, inte kanvi änannattror som

redan isäkerhetsamstämmigtkontakt med harkommittén varit i uppgett att
myndigheterna skullemöjlighet. Omdet finnsdag alltid krävs ageraom

tidigareinträffa vidnaturligtvisskulle del konkurseri dagsnabbare än enen
leda tillagerande knappasttorde snabbaretidpunkt eljest. Däremot ettän ett

antal konkurser.större
ocksåSkattemyndigheten i Stockholms län,främstDen rädsla mensom

of-tvingasuttryckt för skullevissa skattemyndigheter,andra antaatt staten
fönnånsrätten avskaffas,villkor,fentliga ackord kunna ställautan att om

förmånsrättöverdriven. Staten har alldeles oberoende sin enavanser vara
påsärställning beror blandbland borgenärerna. Dennasärställning attannat

fordringsägama. Vidare företrädsdeofta störstaär statenstaten aven av
talan.arbetsuppgifter just utföra Denkunniga är att statensvarspersoner

förekommitkommitténför det endastdanska skattestyrelsen ettattuppgav
då skatteförmånsrätten Danmark, där1960-talet, avskaffades ifall efterpar

konkurs. Omhellre hade försatt företaget iackord fastställts fastänett staten
ackord, finns all-det inte kan sin hörd vidskulle visa sig göra röstatt staten

borgenärsmajoritet vid offentligatid ändra reglernamöjligheten att ac-om
bordeborgenärskommitté enligt FRekL. Detkord sammansättningeneller av

effekter för borgenärskollektivet,vidare medföra positiva hela statenom
samtligaförutsättningar verka förstark borgenär med godaär attsom en

ingå i oprioriterade borgenärer.borgenärers kom kretsenbästa att av

bibehållasförmånsrätten partiellt5.5.5 Bör

förmånsrättenmöjligheten partiellt avskaffandeI direktiven antyds ett avav
för avgifter.skatter och allmänna
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tidigare Lagberedningen, fråganInsolvensutredningen ställde, liksom om
in-förmånsrätt skattebelopp arbetsgivarei fall borde ha förstaten vart som

nehållit för Motive-vid utbetalning anställdas löner mervärdesskatt.samtav
redovisningsmedel. Insol-ringen sig slagsdet skulle röra ettattvar om

be-vensutredningen anförde emellertid de skatteslag skulle kunnaatt som
fordringar,traktas redovisningsmedel endast 31 % aktuellautgör ca avsom

särbehandlavarför statsñnansiella skäl saknades anledningdet redan attav
dessa fordringar.

frånVi Riksskatteverket emellertid inhämtat skatteslagen källskatt,har att
hos konkursföretagen 2/3mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter utgör ca av

avgiftfallmänfordringarna emellertid,skatt och Beloppets storlek är som
förrnånsrätt. Frågananförts, inget för gäller baragott argumentovan om

dessa fordringars särskilda motiverar särbehandling.att en
frågan måsteSvaret fanns förmånsrätt myndling-nej. Tidigare förvara

i förmyndares konkurs, dennamyndlingamas medel förskingrats,närar men
förmånsrätt förmånsrättslag.årsslopades 1970 kan inteDet gärnagenom

får förrnånsrättgodtas bara vid förskingring. Härtill kommer attatt staten
frågaarbetsgivaren i källskatt och arbetsgivaravgifter inte mottagitom me-

del för redovisningsskyldighetmed skall betala med medelutan somannan
kommer arbetsgivarens förmögenhet. redovisningsmedelLagenegenur om
och förskingringsstadgandet således inte tillämpliga. gällerDetsammaär
mervärdesskatteskulder; företagaren har inte från kundermottagit medel sina

företagarenför räkning, skatteskyldigheten uppkommer hosstatens utan
ocksåInsolvensutredningen diskuterade tidsmässig avgränsning deten

viset endast fordringar belöpande viss tid före konkursutbrottet,att en
månader, sådanskulle prioriterade. En lösning skulle dett.ex. görasex vara

möjligt för månaderunder flera undersöka gäldenärens ekonomis-staten att
ka ställning genomföra indrivningsåtgärder.och lämpliga skulleLösningen
emellertid motverka rekonstruktionsåtgärder vidtas stadium.tidigtatt ett
Den kan därför rekommenderas.

Förmånsrättens5.5.6 förbetydelse
kreditförsörj ningen

I direktiven skattefönnånsrättensstudera inverkan kre-attuppmanas
ditgivningen till företag.

4 Se avsnitt 5.4.
5 fråganFör analogisk tillämpning lagen innehål-redovisningsmedelom av om
len källskatt för den händelse arbetsgivaren skulle ha källskattemedlenavskiltatt
medan fortfarande Håstadhan solvent, i TSA 1974 Walin,344 Sepa-var se s.
rationsrätt, Håstad1975, 108 f och i Festskrift till Jan Ramberg, 1996, 285.s. s.
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förskäl1995/96:5 129 anförstill FRekLI förarbetena prop. attatt etts.
förmånsrätten tordeavgifterförmånsrätten för skatter ochavskaffa är att

särskiltkreditförsörjning. gällerföretagens Dettill förnackdel somvara
besittnings-förrnånsrätten inte till uttryckdvs. den kommer"tyst",är genom

publicitet. Härige-någon formförhållande ellereller inskrivning annan av
andelkreditgivare i förväg hurmöjligt fördet inteär storatt veta avnom

anspråk för skatte-tillgångarna ikonkurs kommeri statenatt tassom aven
måste,fönnånsrätt förefordringar. kreditgivare inte harAlla staten an-som

till de riskerförsiktighet med hänsyniaktta särskilddet i propositionen,tas
skatteförmånsrätten medför.som

påverkasföretagshypotekellerDen kreditgivning sker panträttmotsom
fallmedför i dessainte förmånsrätten för och avgifter. Säkerhetenskatterav

Även sålåt kal-begränsat underlag.till betalning förerätt staten, ettvara ur
företagsrekonstruk-beviljaslade fordringar, kredit undernytillkomna som

åtnjuter förmånsrätt videnligt 10§ hartion enligt FRekL och FRL,som
före kreditgivning skerkonkurs till betalning Den sä-rätt utanstaten. som

kredit, bordekerhet, främst leverans och utförande tjänsterav varor av
fönnånsrätten ochdäremot bli mindre eller dyrare grund för skatterav

Någon påverkanavgifter. möjlighet kvantifiera denna finns inte. För när-att
månader,förflyta tid, fyra efter detvarande kan det avsevärd attuppemoten

betalningsunderlåtelsenha betalts innan redovisasskatteskuld skulleen
kontrollåtgärd.sådant åtkomliguppgiften blir enkelsättett att genom en

skatteförmånsrättenOavsett avskaffas det uppgiftangelägenär attom en
minska förfallodagen tidpunkt uppgift ford-tiden mellan och den när om
ringen förs i lättillgängliga register.in

5.5.7 EU-arbetets betydelse

påpekasSom våra mångai direktiv tycks utvecklingen i länder mot ett
fönnånsrättavskaffande för skattefordringar och motsvarande se kap. 3.av

I det diskuterassammanhanget erinras det i EU bl.a. i arbetetatt ettom —
direktiv konkurs i kreditinstitut fordringar andra med-m.m. omom som-
lemsstater åtnjutagäldenären alltid borde behandlinghar mot somsamma

Ävenfordringar tillkommer den där konkursen handläggs. kommis-statsom
Rådetssionens ömsesidigtförslag till ändringar i direktiv 76/308/EEG om

bistånd fordringarför indrivning uppkomna till följd verksamhetav av som
del i finansieringssystemet för Europeiska garanti-utvecklings- ochutgör en

fonden för jordbruket jordbruksavgifteroch och tullar med avseendesamtav
mervärdeskatt, indrivningsdirektivet, innefattar likabehandling för en

medlemsstats fordringar drivs in med stöd direktivet. Ett bibe-annan som av
hållande skatteförrnånsrätten således ocksåskulle kunna leda till att ut-av
ländska förrnånsberättigade.fordringar bådablir deArbetetstaters nu
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fördröjt,emellertid blivit varför det inte kunnatområdenanämnda har vara
överväganden.till våraledning vid

Kommitténs förslag5.5.8

vitenochavgifter avskaffas, böterFönnånsrätten för skatter ochFörslag:
Återvinningsförbudet upphävs.skattefordringarbeträffandeblir efterställda.

avskaffas.avgifter vid löneutmätningför skatter ochStatens företräde
ersättningtillarbetsgivaravgifter begränsasskyldighet betalaKonkursbos att

betalaskyldighetLänsstyrelsensför utförts konkursboet.arbete attsom
lönegarantilagen upphävs.ersättning enligtarbetsgivaravgifter för utgiven

fönnånsrätten förförbedömning skäl kan anförasVid samlad de somen av
skäl, sigvi inga dessaskatter och avgifter sammantagnaatt vareavanser

förrnånsrätt.fortsatt ställetför sig, motiverar Ieller beaktade attanservar
sådanskatteprivilegiet bör upphävas. Entalar förmycket goda skäl att re-

beak-praktiskaförslagets juridiska och konsekvenserform kan, endastom
våra förslag beträffande företagshypo-i sig genomförasoch för atttas, utan

restriktionertek löneskydd genomförs samtidigt. Med hänsyn till deoch
emellertidåvilarbeträffande statsfinansiella effekter kommittén detärsom

så utdel-samtidigt förändra företagshypotekets ställningnödvändigt attatt
enligtningen regressfordringar grund lönegarantin och detill statens av

förslaget skattefordringama höjs. Vi vill därför understrykaoprioriterade att
vårt skatteförmånsrättenförslag avskaffa skall del bety-att ses som en av en

förrnånsrättsreglema.delsefull reform av

Återvinningyförbudet betraflande skattefordringar upphävs.

åter-skatteförrnånsrätten fråganFörslaget avskaffa aktualiserar ävenatt om
Insolvensut-vinningsförbudet beträffande skattefordringar bör finnas kvar.

skatteförrnåns-redningen anförde konsekvens avskaffandeettatt av aven
oinskränkta undantaget i 4 kap. § konkurslagenbör bli det 1rätten motatt

återvinning lämnadeförfallen Departementschefenskatt borde upphävas.av
anslutningi 1995/96:5. anfördes iuttalandet okommenterat Däremotprop.
eventuellttill Insolvensutredningens företagshypoteketattresonemang om

sådan reformskulle utsträckas till omfatta likvida medelävenatt att en
återvinnes konkursbofå tillskulle den negativa följden alltnästanatt ettsom

skulle företagshypotekshavama.till
återvin-Kommittén vill i anslutning till Insolvensutredningen betona att

ningsreglemas syfte undantag för ordinära omsättningensmed denär att -
förmånsrättsordning åsidosättsintresse intekonkurslagensgarantera att-
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rättshandlingar före konkursen. Undantaget i 4 kap. 1 § kon-straxgenom
kurslagen kunde i motiveras återvunnamed de medlen i konkur-stort sett att

ändå skulle till normalt har bästa förmånsrätt i likvidastatensen som
medel Om denna regel upphävs, försvinner emellertid grunden för undan-

Emellertid kommer de flesta löpande betalningar förfallen skatttaget. av
frånändock återvinning,undantas eftersom de vid tillämpning kap.4att av

10§ kommer ordinära, bedömningen härav, liksom bedöm-att anses men
ningen återvinning kan ske enligt den subjektiva otillbörlighetsregelnav om

regler.7i 4 kap. 5 konkurslagen,§ bör ske enligt generellt tillämpliga
det anfördaAv följer vidare det naturligt återvunna betalningaräratt att

företagshypotekshavare,gårnormalt till företagshypoteket behållsom men
kommer omfatta likvida medel eller detäven till allmängörsatt om om en
förmånsrätt såmed nuvarande prioritet. fall detI företagshypotekshava-är

missgynnats betalningen.ren som genom

Statens företräde för skatter och avgifter vid löneutmätning avskaflas

Enligt kap.7 14 § utsökningsbalken UB har vid löneutmätningstaten
företräde för skatter och avgifter. Under det lagstiftningsarbete före-som
gick reglerna den enhetliga löneutmätningen ifrågasattes privilegi-om nya

för skatter och avgifter se 1994/95:49et 56 I propositio-m.m. prop. s.
fråganuppmärksammades skatter och allmänna avgifter övernen om m.m.

huvud någotskall ha företräde framför privata fordringar vidtaget utmät-
ning lön. Regeringen ansåg det emellertid inte motiverat påändraav att
företrädesordningen för skatter och liknande fordringar vid löneexekution
enbart därför inom för i huvudsak tekniskatt översynman, ramen en av
löneexekutionen, avskaffar begreppet införsel och inför enhetligt löne-ett
exekutivt institut. När kommittén föreslår den förrnåns-allmännaattnu

för skatterrätten gäller vid konkurs skall avskaffas, emeller-som anser
tid inte föreliggerdet tillräckliga skäl för behålla företrädesrättenatt att
vid löneutmätning. Redan det förhållandet den konkurrerande utmät-att
ningsborgenär drabbas förmånsrätt kan omintetgöra dennastatenssom av

gäldenären i konkurs,sätta varvid utmätning för skattefordring-attgenom
inte längre blir möjlig se 7 kap. 19 § UB, tillräcklig motivering.ären en

Företrädesrätten såledeskan i fall bli konkursdrivande.värsta dagI är en
konkursansökan meningslös, eftersom har förmånsrätt i konkursen,staten

denna förmånsrätt skall upphöra.men

6 Se 1975:6 135 ff.prop. s.
7 Hänvisning kan dock till Lagberedningensgöras uttalanden i SOU 1970:75 s.
150, där beredningen utgick från nuvarande 4 kap. 10 § KL skulle bli tillämpligatt

skattebetalningar och till Insolvensutredningens uttalanden i anslutning därtill
se 5.3.3.ovan
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verk-KronofogdemyndighetemaspublikationRiksskatteverketsEnligt
mål. Ilöneutmätning i allmänna405 mkrflötsamhet 1997 genomca

borgenärermedsökande eller konkurrerarmånden i dag ärstaten ensam
avskaffande fö-efterkommerfordringarhar mindre än ettstaten, avsom
bli detsammaindrivningsresultatetutmätningvidreträdesrätten att re-

faktiska bort-mån. beräkning detmindre Eniförsämras baraspektive av
urval.representativtundersökning medsärskildfallet görskräver ettatt en

företrädesrättavskaffandethuruvidamåste bedömasDessutom statensav
be-finner detbetydligt högre gradi värtandra borgenärerleder till attatt

förmånsrätt.saknardennackdel förlöneutmätning, tillgära staten om
skälprincipiellasådana utredningar. AvhunnitKommittén har inte göra

blir kon-löneutmätningsförmånsrätten för skatteroch för hindra attatt
ändå avskaffande.föreslår desskursdrivande,

respek-konkursfordringarmassafordringar,fordringarNär utgör statens
gäldenärsfordringartive

falli vilkafråga praktisk betydelse gällermycketEn har statensstorsom
ellerkonkursfordringarmassafordringar,fordringar utgöraskall anses

gäldenärsfordringang uppmärksammatsFrågan räckvidd harhar ochstor
arbetsgi-olika fordringsslag. Som exempel kanbeträffande flera nämnas

konkurs ford-lönefordringar ikällskatt belöpervaravgifter och som
konkursbo,imiljöfarligt avfall dykerringar orsakade ettatt som uppav

massaansvarigt,° grundåterföringsmomsdär konkursboet ansetts av
gäldenärsford-försäljning ha endastunder konkurs, där staten anses en

ran, prövningpå därhyresintäker under konkurs,och mervärdesskatt
skattedomstol.pågår i

får detandra fallflera fordringsslag rättsläget oklart. IBeträffande är
tillämpningen kanresultatetvisserligen klart vad gäller,som men avanses

genomgång samtligareglering skulle krävadiskuteras. generellEn en av
problemenområden vissa fall skullede där problemen kan uppkomma. I

angående fordringen skallkunna regleringlösas när anses upp-genom
gäl-välja tillkonkursboet skulle kunnakommen, i andra fall attattgenom

negativt kassaflöde.återlämnadenären abandonera egendom, ettsom ger
framstår naturligtsituationer detOch ytterligare andrai attmestsom

8 förstås endastfordringar kan gällandegäldenärsfordringarMed göras motsom
ingår gäldenäreninte i konkurs ellerkonkursgäldenären i den egendom somsom

återfår rådigheten till förvärvar efter konkursen.eller
9 Se nedan
° se 602.NJA 1984 s.

Se 787.NJA 1997 s.
‘Z mål1998-07-03 i 5175-5177-Se i Stockholms, avd domKammarrätten nr
1997.
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borge-betalas denhänförliga till viss egendomskatter avgiftereller aven
genomgång härså omfattandei egendomen. Enhar säkerhetnär somsom

vårt därför behovetVi pekarinte inom uppdrag.antytts en ge-avryms
frågorvårtfrågor arbete tillbegränsarnerell dessaöversyn egetmenav

lönefordringar i kon-arbetsgivaravgift beräknasochkällskatt somom
kurs.

Källskatt konkursi

fönnånsrätten lön ochförslag inbördes mellanEnligt kommitténs skall den
rådde blir där-åter före i avsnitt 5.1.2 anfördaskatt bli 1970. Detden som

således integreradåter Källskattefordran betraktaaktuellt.med är att som en
skattelagstiftning-utbetalar lön hardel lönefordringen och den enav som

ingettill Kommitténplikt betala källskattedelengrundad staten.att seren
behov lagändring.av

lönegaranti, källskat-länsstyrelsen betalar skall länsstyrelsenNär göraut
itill skattemyndigheten. inträder sedanteavdrag och erlägga skatten Staten

arbetstagarens för utbetalat garantibelopp, 28 § LGL. Regressrättenrätt an-
också i konkursenomfatta källskattedelen, och hela bruttolönen bevakasses

löneförmånsrätt. villkorligmed bestyrker källskattedelen lö-Detta äratt en
nefordran uppkommen före konkursen, massafordran.en

Arbetsgivaravgift konkursi

Vi hänvisar inledningsvis till vad anförts under 5.1.3.som
råderDet grundläggande skillnad mellan konkursboets skyldighet atten

dra källskatt löneutdelning och arbetsgivarens betalaskyldighet att ar-
betsgivaravgift.

I det förstnämnda fallet förarbetstagaren primärt ansvarig skatten,är
vilket visar sig källskatteavdraget varit för litet. delKällskatten utgörom en

innehållaslönen, denna del lönen skall i konkurs ochävenav avmen - -
redovisas förtill avräkning med arbetstagaren.staten senare

friståendeArbetsgivaravgiften del lönen.någon Detinteutgör ärav en
förmånsberättigadefordran enligt lagen skattefordringar uppkom-omsom

föreslåslön betalas. Fordringen kommittén i fortsättningen blinärmer av
oprioriterad. Sakligt finns ford-det ingen anledning oprioriteradsett att en

utgåbelöper lönefordran skallkonkursfordran,utgörran, som en som
massaskuld och därmed delvis undantränga prioriterade löneford-densom

dess moder. massafordran arbetsgivaravgift i skulleAtt dagärran som en
fönnåns-kunna företagshypoteksfordran,undantränga med bättret.o.m. en

måstelönen, betraktas uteslutet. SAL:s formulering, denrätt än attsom som
ocksåbetalar arbetsgivaravgift,lön skall betala bör inte blint effekten att

konkursbo, delar förlön konkursgäldenärens räkning, skall bliett utsom
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blivitfrågan emellertidEftersomarbetsgivaravgiften.förmassaansvarigt
inte längrekanförtydligandeförtydligande ske i SAL ettomstridd, bör ett

skalldenskattefordringar, eftersomförmånsberättigadei lagengöras om
departementschefensanslutning tillFörtydligandet bör iupphävas. utta-—

betraktakonkursboskattebetalningslagenlanden i är attut att ett-
sigför lönenkonkursboet varearbetsgivare endast ansvarigtärnärsom

arbetsprestatio-tillgodogjort sigarbetsavtalet eller blottinträtt ikonkursboet
26Otnorska propositionennyligen frarnlagdaJfr förslaget i dennen. prp nr

arbetsavtaletså boet inte inträtt i261 anförs länge1998-99 där det atts.
konkursboetfått inte naturligt betraktaoch detär att som ar-massaansvar

före-propositionensociallagstiftningshänseende. Ibetsgivare i skatte- och
påutdelningslås arbetsgivaravgifterkonkursbo inte skall betaladärför att

lönefordran.
förrän lön hararbetsgivaravgift inte uppkommerEftersom fordran

betalalänsstyrelsen skyldigdelats bör inte helleri konkursen attut ar-vara
i dellönegaranti. Förslaget dennabetsgivaravgift grund utbetalning avav

statsanslag.kan föranleda vissa omfördelningar av

Efterställda fordringar

efterställdfordran vitenEnligt kap. 18 § handelsbalken böter och17 var
gåvolagen fordranfortfarande enligt förandra fordringar. Detsamma gäller

gåva. också skallfullbordan slutas fordranutlovad Avtal kan attom enav
förlagslån.efterställd s.k.vara

för böterjuli slopades efterställningenGenom ändring i FRL den 1 1979
anfördesoch viten. lagstiftningsärendet 1978/79:40 16 ffI se attprop s.

den dömdeomständigheten bötesstraffet träffa bara denäratt avsett att men
något bötesford-inte inte avgörande hinderhans borgenärer utgör mot att

ringamas Från borgenä-ställning förbättras. statsverkets och konkurrerande
någon bötesfordringarsida egentlig anledning betraktafinns det inte attrers

på vilken fordran helst tillkommer statsverket. Detsätt änannat somsom
påpekades också intebötesfordringens straffrättsliga karaktär ansettsatt

stå vid införselmotivera fordringen skulle tillbaka för andra fordringaratt
eller bötesfordringen dessförinnan. Där-vid konkurs utmätning för skettnär
till propositionen, betraktarkommer, anfördes det vidare i att manom
spörsmålet så detden bötfälldes synvinkel torde han allmänt ärattanseur
hans hos kon-egendom delas, och den naturliga inställningenatt ensom
kursgäldenär mån böter ochdärför torde i den konkursenatt,vara genom

åtminstonde någon i realitetenandra fordringar blir till del betalda, det är
ansågs bötfälldehan själv den betalande. värde denDetär vara av omsom

i fick erfara till viss verk-konkurssammanhang bötesstraffet lederäven att
ställighet. effek-Slutligen hänvisades till vikten bötesverkställighetenattav
tiviseras. betonades ekonomiska utbytet reformen skulleDet detatt av
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bordemåttliga förbättringarförhållandevis litenblikomma ävenattatt men
nå helhetsresultat.i syfte sökatillvara gynnsamtatt etttas

övriga borgenärersutomordentligt liten betydelse förfrågan harFastän
intedär borgenärenfordringar böter och viten,kommitténrätt attanser
medgåva, konkurrerarskallnågot liksom fordringarutgivit vederlag,

alltsåbörEfterställningen dessa fordringarfordringar.andra borgenärers av
återinföras.
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6 Löneprivilegiet och lönegarantin

6.1 Gällande rätt

Allmänt löneprivilegiet lönegarantinl ochom

förmånsrättArbetstagares i arbetsgivarens konkurs för fordran lön och
pension regleras bestämmelserna i och 12§ be-12 13 §§ varvidFRL,av
handlar förmånsrätt för fordran be-lön och aktuell pension medan 13 §
handlar förmånsrätt i vissa fall för fordran framtida pension.

Systemet med statlig lönegaranti förmårarbetsgivaren inte längrenär
betala löne- och pensionsfordringar infördes lagen 1970:741 omgenom
statlig vidlönegaranti konkurs. Lönegarantin innebär med vissaatt staten
begränsningar fönnånsberättigade fordringar lön och pensiongaranterar

såväl fordringarna förmånsrättden följerövertarsamt att staten som som
sålundamed dem och inträder i konkursen borgenär löntagaressom resp.

plats. årRegelsystemet refonnerades 1992 varvid lönegarantilag till-en ny
kom, lönegarantilagen 1992:497, LGL. Därefter har bestämmelserna om
förmånsrätt för löner och lönegaranti ändrats i viktiga fråndelar med verkan
och med den juli 1994.l

Frågan arbetstagarnas lönefordringar tilldrogvid konkursatt tryggaom
åtskilligsig uppmärksamhet under slutet 1960-talet. Arbetstagarnas lö-av

neskydd bedömdes ofullständigt företag gick i konkurs. Löneford-närsom
ringarna förmånsrätthade visserligen till betalning. emellertidDet hände

såinte sällan arbetstagarnas fordringar innestående lön värdelösaatt var
därför konkursboet praktiskt tillgångar.saknade förarbetena tillIatt taget

års1970 lönegarantilag framhölls se 1970:201 arbetstaga-23 attprop. s. en
i regel beroende sin förlön sin och sin familjs försörjning. Om hansärre av

lön betalas han haft anledning räkna med eller den heltänut attsenare om
fåuteblir, kan detta allvarliga ekonomiska verkningar för honom. Man me-

nade därför starka sociala förskäl talar arbetstagarens möjlig-att att trygga
heter få intjänad gåttlön arbetsgivaren i konkurs.näratt ut
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automatiskt arbetstagarensmedför intekonkursEn arbetsgivares att an-
9.1974jfrt med AD1979 253upphör gälla se NJAställningsavtal att nrs.

och arbetstagarenanställningsavtaletträda in iväljerOm konkursboet att
lönekravhansbli uppsagd, blirkonkursboetalltså vidarearbetar attutan

tillgångar innankonkursboetsbetalasmassafordran, skalls.k. avsomen
sådanEn1975/76:12 31.får till borgenärema seutdelning ske prop. s.

iSägsaktuella konkursen.lönegarantin i denomfattas intelönefordran av
för-vanligastekonkursförvaltaren, vilket detstället arbetstagaren ärupp av

fordranbetraktas hanskonkursutbrottet,uppsagd förefarandet, eller hanär
uppsägningslö-till delpå konkursfordran denuppsägningslön ävensom en

arbetstaga-oberoendetill tiden efter konkursutbrottet,hänför sig omavnen
idärmedomfattasuppsägningstiden eller Denunderutför arbeteren

uppsägningstidenförmånsrätt lönegaranti. Understatlig ärprincip samtav
förfogandepåfordras, stå till arbetsgivarensskyldig detarbetstagaren att, om

och271973:129för arbete avtalad lön seutföra anvisat motatt s.prop.
138f.

förmånsrättens6.1.2 Garantins maximibelopp och

förmånsrättsordningenplacering i

fönnåns-lönegarantin infördes den januari 1971 gälldeNär den statliga 1
förmånsberätti-framför flertaletför fordran lön och pension övrigarätten

före-fordran siggade fordringar. Bland dessa kan grundarnämnas som
skatteford-tagsinteckning fastighetsinteckning, utmätningsfordraneller samt

ringar. eftersträvade inteGenom införandet lönegarantin garante-attav man
förrnåns-lönefordringar i lika vid omfattning vad omfattadesra avsom som

års beloppsbe-I 1970 lönegarantilag stannade ursprungligen förrätt. man en
stödtill Somgränsning lönegarantin för varje arbetstagare basbelopp.treav

härför åberopades i första hand motiverade lönega-de sociala skälatt som
be-rantin inte talade för lönefordringar borde till obegränsadetryggasatt

lopp. Vidare anfördes det garanterade beloppet lämpligen borde motsvaraatt
två månaderlön för före konkursbeslutet för skäligeller och uppsäg-en

provisionningstid normala fordringar ackordslön,och dessutom m.m.
maxirnibeloppet i detOm till basbelopp, bedömdes det storasatte treman

65.flertalet tillräckligt för 1970:201 Upp-fall dessa behov sevara s.prop.
Justitiedepar-sägningstidema vid inte i lag. Chefenreglerades den tiden för

tjänsteavtaluppsägningstid fanns föreskriven iuttaladetementet att som
ansågs ersättning föreller godtas.kollektivavtal normalt borde Däremot

längre månader nämndauppsägningstid aldrig böra medges seän prop.sex
66.s.

förmånsrättsordningenI samband med lönefordringamas placering iatt
försämrats tillfällen.har lönegarantins maximibelopp höjts vid upprepade
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århöjningen genomfördesDen första maxirnibeloppet redan somsammaav
Årårs anställ-1970 lönegarantilag trädde i kraft. infördes lagen1971 om

arbetstagareningsskydd för vissa arbetstagare, medförde vissa äldreattsom
fick månaders eventuellt ökadetill uppsägningstid. För täckaattsexupp

maximibelopp samtidigtfordringar uppsägningslön lönegarantinshöjdes
till fyra gånger basbeloppet.

höjning genomfördes samtidigt fordringarNästa med säkerhetsom genom
inteckning fast i för-i egendom före löne- och pensionsfordringarsattes
månsrättsordningen. försvagningDen skyddet för lönefordringarav som
ändringen innebar kompenserades höjning maximibeloppet tillgenom en av

Denfem gånger basbeloppet. sista höjningen samband medgenomfördes i
fordringar företagsinteckningmed säkerhet före löne-ävenatt sattesgenom

förmånsrättsordningen.och pensionsfordringar i ändring i sinDenna turvar
föranledd årsinförandet 1974 inne-lag anställningsskydd. Lagenav av om
bar alla tillsvidareanställda fick uppsägningstider ochmellanatt sexen
månader. medförde ökning företagensDetta latenta löneskulder ochen av
ansågs måni motsvarande försämra värdet företagsin-säkerhetav genom
teckning. stärka företagsinteckningamasFör värde kreditsäkerhetatt som

fordringar med säkerhet företagsinteckning före löne- ochsattes genom pen-
sionsfordringar förmånsrättsordningen.i Lönegarantins maximibelopp höj-
des samtidigt till gångertolv basbeloppet. Eftersom lönefordringamas för-
månsrätt ansågsdärefter sakna betydelse för de flesta arbetstagare sattes

skattefordringar före löne- förrnånsrättsord-även och pensionsfordringar i
Ändringarnaningen. trädde i kraft januariden 1 1976.

År 1992 utgjorde maxirnibeloppet för lönegarantin 404 400 kr. 1 juliDen
år sänktes det högsta garantibeloppet för till 100 000 kr.samma en person

Syftet med sänkningen framför allt minska utgifterna för lönegaran-attvar
tm.

6.1.3 Begränsningar löneskyddetav

Reglerna lönegaranti bygger således förmånsrättvad gällerom som om
för löne- och pensionsfordringar. alltsåDet blirFRLär avgöran-ytterst som
de för vad skall betalas enligt lönegarantin. Förrnånsrätten för lönutsom
gäller alla arbetstagare med undantag gårför vissa delägare i företag isom
konkurs. Med lön allt kan hänföras till avlöningsförrnån grundavses som

Ävenanställning. semesterlön och semesterersättning därvid iär attav anse
lön.som

Reglerna löneskydd lönegarantin återhar, tidigare angetts,om genom som
två gånger åren.under de ändringaröver De gjorts harsetts senaste som

främst inneburit skyddet har inskränkts olika införtsoch detsättatt att
regler för förhindra missbruk garantin. Förändringarna främstharatt av mo-
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under börjankraftigtlönegarantin ökadeförutgifternativerats dels avattav
företags-ökningendenföljdhuvudsakligen1990-talet, stora avavsom en

vissa företagmissbrukatsdelstid,underkonkurser systemetatt avavsamma
framför andra företag.konkurrensfördelarsigskaffatdärigenomsom

högstadettidigaresänktes,den LGL nämnts,införandetMed somnyaav
Även löne-handläggningen000 kr.till 100förgarantibeloppet aven person
lagen.dengarantifrågoma refonnerades nyagenom

Löneförmånsrättenjuli 1994.kraft den 1trädde iändringarYtterligare
hänseenden,olikailönegarantin inskränktesomfattningendärmedoch av
förmånsrättregler delägarestidsbegränsningar,skärptabl.a. nya omgenom

pensionsfordringar harsemesterlönreglerför löne- och samt somnya om
missbrukförhindraregler förinfördes vidareLGLförskott. Ibetalats i att av

få löne-kaninnebörd arbetstagarebestämmelsegarantin, bl.a. att enaven
gångendasti principverksamhetuppstår vissifordringar ersatta enensom

Vid riks-i 9a§ LGL.två år s.k. karensregelnpå dentidsperiodunder en
någrauttalades reformenårs ändringar1994dagsbehandlingen attav

förslagetmed beredningensambandipunkter borde övervägas nytt omav
16 och15,13,1993/94:LU34 11,företagsrekonstruktion bet.lag s.en om

17.
fönnånsrätt förbestämmelsernaFrån juni harmed den 1 1997och om

medbättreså bestämmelserna skallnärstående överensändrats stämmaatt
arbetsgivarensvidskydd för arbetstagarna80/987/-EEGEG-direktivet om

all-har denupphävts. Slutligens.k. karensregleninsolvens. Vidare har den
fått lydelselöneförmånsrätt första stycketi 12 § FRLregelnmänna en nyom

förfaller efterfordringarförmånsrätten omfattarframgår ävenatt somvarav
förmånsrätten omfattaDärmed kommerhar upphört.det anställningen attatt

anställnings-månaderna arbetstagarensfordringar de sista avsexsom avser
betalningförfallit tillfordringarna hartid konkursgäldenärenhos oavsett om

1996/97: 102.inom tid. Sedenna prop.

tidsmässiga begränsningenDen

endastjuli 1994omfattar sedan den 1Förmånsrätten tidsbegränsad ochär
månadernaunder de sistaförfallit till betalninglönefordringar avsexsom
tidigarekonkursgäldenären och inteanställningstid hos änarbetstagarens tre

fåtttidsgränsenharmånader konkursansökningen. Somföre angetts enovan
uppstå vissasituationen skallinte denjuni 1997 förlydelse den 1 attattny

de-den sistafrån lönegarantin för arbete underfår ersättninglöntagare inte
frånår detkonkursansökan in inomuppsägningstiden. Geslen attettenav

förmånsrätten detomfattar ärföretagsrekonstruktion upphörde, omen -
till betalningförfallitfordringar harförmånligare för arbetstagaren som-

beslutet för ford-ställetföretagsrekonstruktion imånaderinom företre om
konkursansökan.inom tid företill betalningringar har förfallit sammasom
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Om föremållönefordran har varit för tvist omfattas vissa förut-den underen
förrnånsrätt månader frånsättningar konkursansökan inomgörsomav sex

det tvisten slutligt har avgjorts.att
Som tidigare kan lön eller ersättning grundävenangetts annan av an-

ställningen belöper tid efter konkursansökningen förenad medsom vara
fönnånsrätt. påFordran uppsägningslön omfattas förrnånsrättinte underav
längre tid för den uppsägningstid arbetstagaren kan ha till enligtän rättsom
11 § lagen l982:80 anställningsskydd. För uppsägningstid gäller för-om
månsrätten vidare endast lön eller ersättning överstiger inkomstsom som
arbetstagaren förvärvat eller borde ha kunnat förvärva. vilkenFör tid under

arbetearbetstagaren inte utför för konkursgäldenären eller eller dri-annan,
förrnånsrättenrörelse, gäller dessutom endast arbetstagaren kanver egen om

visa dröjsmålhan har siganmält arbetssökande arbetsför-hosatt utan som
medling.

förmånsrätten,Före den juli 1994 omfattade1 lönegarantin,och därmed
fordringar förfallna såtill betalning långunder tidsperiod ochett etten som
halvt år. lagstiftningsärendetl se 1993/94:208 24 och bet.prop. s.
1993/94:LU34 påpekas12 undersökning utförd visarSCBatt atts. en av ca
90 % fordringar inneståendeavseende lön har fordringargällt harav som
förfallit inom de månaderna före konkursansökningen. Under-senaste tre
sökningen, redovisas utförligt i års1993 lönegarantiutrednings betän-som
kande 1993:96SOU Förändringar i lönegarantisystemet, ocksåvisar att

hälften fordringarna uppsägningslön uppsägningstiduppemot av avser en
tvåhögst månader tvåoch tredjedelar uppsägningstidänom mer en om

högst månader.fyra Mot bakgrund dessa siffror ansågs tidsmäs-denav nya
siga begränsningen innebära för det flertalet arbetstagare kommeratt stora
fönnånsrätten omfatta två månaderstill innestående lön lönatt samten un-
der uppsägningstiden. Lagutskottet se bet. 13 pekade emellertid atts.
praktiska svårigheter ibland kan medföra det förhållandevis långdröjeratt
tid innan konkursansökan kan Det kan bero exempelvis detgöras. atten

svårt delge arbetsgivarenär uppmaning betala förfallna löneford-att atten
ringar eller handläggningen ansökan betalningsföreläggandeatt av en om
eller utmätningsförfarande drar tiden. Det kan i sin leda tillut tur att ar-
betstagarna fårinte betalt för sin fordran lön lönegarantisystemet.genom

Semesterlön och semesterersättning

Enligt tidigare gällande regler omfattade löneförmånsrätten det gällernär
semesterlön och semesterersättning tjänats in före konkursansökningensom
vad står inne för det löpande och tvåde föregående intjänandeåren samtsom
ersättning för all den anställde enligt särskildadesemester sparatsom reg-

Ändringamalerna härom. den 1 juli 1994 innebär denna punkt för-att
månsrätten begränsas till stårvad inne semesterlön och semesterer-som av
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Därmedintjänandeåret.föregåendelöpande ochsättning för det närmast
för sparadförmånsrättenbegränsas även semester.

såvittförslagettilltveksamhetvissriksdagsbehandlingen uttrycktesUnder
sparadförersättninggällerförrnånsrätten detbegränsningen näravavser

yttrandesittanförde iArbetsmarknadsutskottet att15.bet.sesemester s.
avstå från möjlighetenbehövaskallarbetstagare attdet tveksamt sparaär om

omfattaskrav kommerderasförsäkradeför attatt avattsemester omvara
Även lagutskottetkonkurs.arbetsgivarenslönegaranti vidförmånsrätt och

gällerförmånsrätten det ersätt-till begränsningen närtveksamtställde sig av
i lönegaran-besparingartill kravetMed hänsynning för sparad semester.

bordeförmånsrätten tills vidareemellertidansåg lagutskottettisystemet att
frånemellertidUtskottet utgicksådana fordringar.för attbegränsas även

ochrekonstruktions-på vid samladfrågadenna översynövervägs nytt aven
fönnånsrättsfrågoma.

6.2 Utländsk rätt

i kon-lönefordringarbeträffandeföreliggerinternationellaDe somnormer
EG-bundnamedlemsstateroch 3.5. EU:skurs beskrivs i avsnitt 3.4 är av

skyddrörandelagstiftningtillnärmning medlemsstaternasdirektivet avom
skyldigadärigenominsolvens ocharbetsgivarensför arbetstagarna vid att

arbetsgi-vidarbetstagarnas lönerlönegaranti säkerställa betalning avgenom
vissa tids-Direktivetvisst datum.för tiden föreinsolvens ett angervarens

har begrän-måste omfatta. flesta medlemsstaterlöneskyddet Degränser som
insolvenstidpunkten.tidsperiod föreomfatta visslöneskyddet till attsat en

underlönNågra och Norge, skyddardäribland Danmarkländer, även upp-
i deBetalningsansvaret begränsasinsolvenstidpunkten.sägningstid efter

maximibeloppetmaximibelopp. Det svenskaflesta länder även ettgenom
nordiska länderna.något gäller i de övrigaligger under vad som

med för-förenadeflesta länder studeratLönefordringar i deär som
Österrike. däribland Tysk-månsrätt, flera länder,inte i Finland och Idock

förmånsrät-förslag upphävaframställtsland, England och Norge har attom
skyd-arbetstagarnaFörslagen har motiverats medför lönefordringar. attten

iförekommerlönegaranti intelönegaranti. kandas Här nämnas attgenom
förmånsrätt.skyddas emellertidUSA. Lönefordringar genom

Även uppmärksammatharInternationella arbetsorganisationen H40
kon-lönefordringar vid arbetsgivarensbehovet skydda arbetstagarnasattav

konventionårarbetstagarkonferensen 1992 nrkurs. Internationella antog en
fordring-skydd173 rekommendation nr 180 arbetstagarensoch om aven
har kon-avsnitt 3.5. Regeringeni händelse arbetsgivarens insolvens, sear av

socialavisserligen tillgodose detsvenska reglernadestaterat att synes
förartiklarkonventionen syftar till vissa dessgrundskydd attmen avsom
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åläggsFörmånsrättskommitténratiñkation.svenskhindrarnärvarande en
förbehövasregeländringar kanvilkadirektiven attövervägaatt somgenom

så-konsekvenserbli möjlig vilkakonventionen skall ochratiñkation aven
fråganvår bedömningVårafå. överväganden ochdana ändringar kan av

6.5.12.avsnittredovisas nedan i

reformförslag6.3 Tidigare

placering iockså förmånsrättenslöneskyddetomfattningenInte bara utanav
Såvälolika sammanhang. Lönegaran-förrnånsrättsordningen ihar övervägts

löneford-föreslagit vissaInsolvensutredningen hartiutredningen attsom
företagshypo-iförmånsrätt framför fordringar med säkerhetringar skall ges

också i motioner till riksdagen.framförtstek. Liknande förslag har

Lönegarantiutredningen6.3.1

lönegarantinbl.a. undersökaLönegarantiutredningens uppdrag att omvar
så visar sigföretagform för rekonstruktion och,snedvrider valet av omav

utredningensföreslå undvikas.hur snedvridning skall kunna Ifallet,vara en
fråga påtalatsangående bl.a. har lönega-direktiv anfördes denna det attatt

få användning ursprungligenrantin kommit denänatt varen annan som
framstårsåledes många gångerLönegarantin har medfört konkurstänkt. att

förmånligt befinnerinte bara för avveckling företagsättett ettsom av som
på obestånd rekonstruktion sådana företagsig föräven attutan genomav

för tidenkonkursboets driftskostnaderlönegarantin betalar delstoren av
också bidra tillefter gällande lönegarantin kankonkursen. Det har gjorts att

förmånligaretill instrument för rekonstruktionkonkurs ängöraatt ett exem-
möjligheterfall väljs konkursförvaltarenpelvis ackord. I de där konkurs har

undersökafinansiella hjälp lönegarantin medför förutnyttja den attatt som
överlåta kanolika möjligheter verksamheten till Dettaägare. utta-att nya -

från arbetsmarknads-, in-lades direktiven i vissa fall angelägetdet i vara-
dustri- regionalpolitiska synpunkter.eller

Lönegarantiutredningen, slutbetänkande SOU 1988:27 Lönegaran-vars
förmånsrättsordningen frågan,tin endast den angivna pekadeoch avser

konkursstatistiken visar utbetalningarna enligt lönega-den offentligaatt att
rantin hade ökningen flera orsaker. Antalethade ökat. Enligt utredningen
företagskonkurser i dessa kon-hade ökat, och de anställdas lönefordringar

fönnånsrätten ochkurser hade blivit Försämiingen för löne-större. av pen-
sionsfordringar den januari 1976 och därav föranledda försämrade1per
utsikter ocksåtill utdelning i konkurs kom kraven på lönegarantifonden att

utredningenEnligt det vidare odiskutabelt lönegarantinväxa. är göratt re-
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rekonstruktions-förmånligarekonkurs tillkonstruktion företag genom enav
konkursaltema-Genomform den skulleföretag än att gynnaannars vara.av

för rekon-också så, påverkar formgarantin valettivet förhåller sigdet att av
företagskonkur-således för antaletoch betydelsestruktion företag är avav

emel-krävssnedvridningskall kunna taladessutomser. För att om enman
framförkonkursformenutredningen garantinlertid framhöll att gynnar--

acceptabelför interekonstruktion företag i samhälletandra former för av en
frågan löne-förprövade olika besvaraomfattning. Utredningen vägar att om

rekonstruktionsform.snedvrider valetgarantin av
kommitgarantinundersökautgångspunkt för utredningenEn att omvar

konkurser ersättning enligtsådana inte tänkttill användning i där det attvar
lag-utgå. erinrade utredningenI detta sammanhanggarantin skulle attom

garantinstillkomst vid flera tillfällen vidgatstiftaren lönegarantinssedan
utbetalning.maxirnibeloppet förhöjningersättningsramar, t.ex. genom av

ersättningsra-frågaSammantaget varit väsentlig vidgninghar det avom en
konkursför-i ökad omfattning gjort det möjligt föroch garantin harmama
konkursgäl-tillgångar, fortsätta driftenvaltaren konkursboetsatt, oavsett av

så garantin. Löne-denärens arbetstagarnas löner betalas enligtrörelse länge
ansåg lönega-ökade utbetalningarna enligtgarantiutredningen dock deatt

rantin mycket väl harmonierar med den utveckling inom konkurssystemet
innebär ökat hänsynstagande till allmänna samhällsintressenettsom som
sysselsättningen.ex.

lönegarantinLönegarantiutredningens fråganEnligt mening borde om
konkursformen framför former för rekonstruktion företagandragynnar av

emellertid angripas i brett perspektiv. bordeNärmare bestämt taett man
från utgångspunktställning till garantin samhällsekonomisk kon-gynnarom

Ärsådankursaltemativet det,i grad kan tala snedvridning.att man om en
annorlunda samhällsekonomiskt iuttryckt, motiverat företag större ut-att

sådanförsträckning närvarande rekonstrueras konkurs ochän utan att en
förändring åstadkoms ändring lönegarantins tillämplighet Omgenom en av
så fallet det enligt Lönegarantiutredningens motive-kan uppfattningär vara

tala snedvridning.rat att om en
konkursensLönegarantiutredningen övervägde möjligheterna minskaatt

åtgärderattraktionskraft konkurs för-rekonstruktionergör utangenom som
månligare för möjligheternanärvarande. Härvid övervägde utredningenän

såutvidga lönegarantin fannden skulle gälla vid ackordävenatt attatt men
så inte Utredningen övervägandenborde ske. hänvisade därvid till de som

rådrums-redovisats promemoriani Ds 1979:7 Betalningsinställelse ochA
promemorian,stöd. Enligt Lönegarantiutredningen skulle, anfördes i ensom

utvidgning månganämligen innebära lönegarantin arbets-blevatt en av
marknadspolitiska stödformer. få delvisGarantin skulle med andra ord ett

syfte för tillgodosenärvarande. För det syftet skulle krävasänannat att nya
garantin konstruktion.att gavs en annan
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lågnågot utanför Lö-ackordslagstiftningenGenom översyn somen av -
uppfattningutredningensenligtnegarantiutredningens uppdrag skulle man-

framstår något fördelak-såfå stånd förändringar detkunna till att merasom
Emellertid kanrekonstruktioner konkurs.tigt för närvarande medän utan

slaginte reform dettaanförde utredningen, avgö-ettgenom en avman,
grundattraktionskraft konkursen harrande minska densätt av ga-som

alltså det inteinnebarLönegarantiutredningens ställningstaganderantin. att
åtgärder sikte deåstadkomma lösningmöjligtär taratt en genom som

genomförs konkurs.företagsrekonstruktioner utansom
åtgärdersåledes sittLönegarantiutredningen inriktade arbete som

sådan rekonstruktionermindre attraktiv förskulle konkursengöra avsom
bestämmelseVid granskning konkurslagensföretag sindenän är omnu. av

utredningen intefortsatt drift gäldenärens rörelse fann den avgö-äratt avav
stånd.rekonstruktion Praktisktbetydelse för kommer tillrande ärsettom en

tillhandahållaegentliga funktion formella konkurs-bestämmelsens denatt
inteför vidare driften. Oavsett driften fortsätter ellerrättsliga denramen om

utredningen i det ekonomiska utfallet för borgenärer-det- enligt ställetär -
i första för rekon-konkursen hand avgörande väljerär attna av som om man

förmånsrättsordningen hurföretag konkurs. Genom avgörsstruera ett genom
tillgångar fördelas mellan kon-konkursbos borgenärema. Oavsettett om

kursgäldenärens rörelse med hjälp garantin drivs vidare konkursenunderav
tillgångar måneller fördelning boets rörelsen drivsinte skall ske. Idenaven

vidare förmånsrättsordningenskan det betydelse ökar eftersom densägas att
i fördelningen driftendetta fall de värden den fortsattaavgöräven av som
frambringar. förrnånsrättsordningen för vil-Närmare bestämt har betydelse
ken förmånsberättigadeeller vilka kategorier borgenärer tjänarav ensom
rekonstruktion konkurs.genom

ansågLönegarantiutredningen åtgärder måsteeventuella riktasatt mot
borgenärer förmånsrätthar fordringar förenade med grund före-som av

Sådanatagshypotek. framförborgenärer har till utdelning i konkursrätt
borgenärer någon fönnånsrät-fordringar förenade med de andraärvars av

förmånsrättTill det kommer fordringar förenade grundmedtema. att av
företagshypotek från finansieringen företaguteslutande härrör detnästan av

enligtskall rekonstrueras konkursen. Dessa omständigheter görsom genom
Lönegarantiutredningen före-banker och andra kreditgivare inneharatt som

måste förhållandevistagshypotek ha ekonomiskt intressestörreettanses av
rekonstruktioner konkurs andra borgenärer.ängenom

En förändring det ekonomiska utfallet anfördekonkurs börav av en -
Lönegarantiutredningen innebära för kreditgivaredet banker och andraatt-
blir förmånligt för svårig-närvarande företag ekonomiskamedän attmera
heter rekonstrueras konkurs. Eftersom fördelningen konkursbosutan ettav
tillgångar fönnånsrättsordningeni första hand tillgodoses syftetstyrs attav
stimulera till rekonstruktioner konkurs bäst ändring för-utan avgenom en
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bordeLönegarantiutredningenmånsrättsordningen. enligtDen ändring som
produktivfordringarutredningen betecknadevadövervägas är att somge

Övriga få kvarstå medförmånsrätt. lönefordringar skullelön bästa nuvaran-
förmånsrätt efter företagshy-fönnånsrättsordningen, dvs. medde placering i

sådantavsåg förproduktiva utredningen lönerpotek och skatter. Med löner
däri-på omfattas företagshypotek ochegendomarbete lagts ned som avsom
Medför innehar företagshypotek.till dentypiskt är nyttasett somgenom

konkursenallt arbete utförts förehänsyn härtill torde praktiskt taget som
ansågBeträffande under själva konkursen Lönega-produktivt. arbetevara

för hurrantiutredningen nödvändigt fastställa schablondet storatt attvar en
tilldel lönefordringarna skall betraktas produktiv. Med hänsynav som som

beträffande konkursvad erfarenhetsmässigt gäller rörelsedrift undersom
ansåg produktivutredningen lämpligt lönefordran betraktasdet att somen

då löpttidpunkt arbetstagares uppsägningstid under konkursendent.o.m. en
två månader.

åter-Lönegarantiutredningen diskuterade i sina bl.a. vilkaöverväganden
fåverkningar för andra kreditgivare fordringardet kan banker och om

förmånsrätt. fråganproduktiv Beträffande kreditgivningenlön bästages om
påverkastill företag fömiånsrättsordningbehöver ändrad uttalade ut-av en

redningen följande 155

hållpunkter återverkningamaVissa för bedömning ochför bankeren av
kreditgivare finnsandra i konkursstatistiken. statistiken för 1986/87Av

sålundakan utläsas antalet företagskonkurser uppgick till 6 015 ochatt
67 % eller 4 046 dessa saknade anställda. sådana sak-För företagatt av

givetvis ändring i förmånsrättsordningen frånbetydelse rekon-nar en
struktionssynpunkt.

Beträffande årsföretagskonkurser framgår 1986/87med anställda av
konkursstatistik vidare endast 152 företagskonkurser flera 20hade änatt

årspersoner å någotanställda och andra sidan, före-flera 300länatt,
tagskonkurser hade årspersoner. ocksåhögst 5 anställda Till bilden hör

den mindre andelen företagskonkurser med flera fem anställda iänatt
drag hade drygt 70 % alla dem anställda i konkursföre-ärgrova av som

tag.
förrnånsrättsordningenanförda visar i få ef-Det ändringen kanattnu

fekt jämförelsevisi litet antal företagskonkurser. hävdas häremotDetett
inte förhand vilka företag går i konkurs ochatt vet attman som man

måsteden anledningen hänsyn till företagshypotekets försämradetaav
fönnånsrätt så-vid all kreditgivning säkerhet företagshypotek. Ettmot av

fråndant kreditgivarnas sida står emellertid inte i rimligsynsätt pro-en
portion till vad saken handlar visarDet jämförelse mellan dett.ex.om. en
mindre antal konkursföretag frågai det antalet före-och totalaärsom nu

med anställda beräknas använda företagshypotek kreditsä-tag som som
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storlekenmellanjämförelsegällerDetsamma75 000.kerhet eller en
ochdrabbaskan kommakreditgivama attkreditförluster avde ökade som

Ökningen kre-företagshypotek.säkerhetutlåningtotaladeras avmot av
lönegarantifondenbesparingaruppgå detillhögstkanditförlustema som

uppskattarskallSomförmånsrättsordning.ändrad straxvid angesgör en
totalabudgetår. Denmiljoner200tillbesparingarnautredningen perca

såvittsidan,å andraföretagshypotek är,säkerhetutlåningen avsermot av
kronor.miljarder70banker drygt

pååterverkningarnaanfördadettillmed hänsyn attUtredningen anser
blibörrimligendärförföretagshypoteksäkerhetkreditgivningen mot av

ungefäriframdelesbegränsade. tordeKreditgivarna ävenförhållandevis
före-lån säkerhetlämnakommaomfattning motutatt avnusomsamma

tagshypotek.

företagshy-säkerhetkrediteruppföljningenfrågan motVad gäller avavom
ande 152följ s.Lönegarantiutredningenanfördepotek

förutsätt-grundläggandebankerna deharandra borgenärertillI motsats
ban-finnskontorsnätutbyggtkredituppföljning. Genomförningarna ett

företagensutvecklingenföljaoch kanföretagetkerna attnära avgenom
bakgrundenden här ärvarningssignaler. Motfå tidigakreditengagemang

beträffande be-får sig ökatbankernaorimligtintedet ettta ansvarom
så, bankernaförhålla sigtorde dessutomDetföretagen. attvakningen av

kreditbevak-effektivändamålsenlig ochfullgöraskickadebästär att en
Synpunkterövrigabåde personella ochtillning avresurser.sermanom

i lan-kreditmannaföreningamaframförtsövrigtförharslagetdet här av
medlemmar,föreningensBlandutredningen.uppvaktning hosdet vid en

drakunnanämligen medräknar nyttaleverantörer, attutgörs manavsom
bakomliggandefrån sida.bankernas Denkreditbevakningskärptav en

kreditbevakning ti-skärptabankernasleverantörernatanken är att genom
svårigheter hosekonomiskaeventuellafå kännedomdigare skall om

kreditförlustema.minskadärigenom kunnaochkundföretagen
banker ochleda tillförmånsrättsordning kanändrad attEn antasnu

syftekredituppföljning isineffektiviserakommerkreditgivareandra att
sådan. Iekonomiskt utbyteförsämratkonkurs ochförhindra ett enavatt

närvarandeföromfattningiingripa änfall kommer störrebästa attman
Även förkanfalletdetta inte öv-i botten. ärhar körts närinnan företaget

konkursrekonstruktionföredrafå anledningrigt kreditgivama utanatt en
får alltså intresseKreditgivamakonkurs. attframför egetett avgenomen

långtså dethållsföretagen ärrekonstruktionerförkostnaderna nunereav
kreditupp-förkreditgivarnas incitamentoch de andraBankernasmöjligt.

jfr 1981:25.andra ord Ds Imedföljning ökar
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Eftersom syftet med den statliga lönegarantin skydda arbetstagarna vidär att
arbetsgivarens konkurs övervägde utredningen återverkningardeäven som

förmånsrättändrad kan upphov till det gäller Utred-arbetstagama.nären ge
ningen förrnånsrättsordningenunderströk ändringen i någoninte medföratt
försämring det gäller garantins tillämplighetnär och omfattning. En annan
fråga förmånsrättsordningändrad kommer påär få återverkningarattom en
antalet arbetstillfällen. I detta sammanhang erinrade utredningen kre-attom
ditgivamas utlåning till företagen enligt utredningens redovisade be-ovan
dömning inte påverkas.kommer Några negativa återverkningar antaletatt
arbetstillfällen behöver därför uppståinte i det frågaavseendet. I denom

kredituppföljningenskärpning förslaget förväntas medföra tordeav som
återverkningarna, enligt utredningens uppfattning, förhål-positiva. Detvara
ler sig sånämligen rekonstruktioner vidtas i tidigare skede haratt ettsom
bättre förutsättningar lyckas sådana rekonstruktioner företasän iatt ettsom

sked. förhållandeDetta bör i sin innebära arbetstillfällena deitursenare att
här företagen kan räddas i vidare omfattning för närvarande.än

Mot bakgrund de överväganden redovisats korn utredningenav som ovan
fram till fråndet samhällsekonomisk synpunkt framstår lämpligtatt attsom
ändra förrnånsrättsordningen så fordringar produktiv lön bästaatt ges
förmånsrätt. Det betydde vidare ansågutredningen garantinsatt att nuvaran-
de gynnande konkursfonnen leder till snedvridning vid valet formav en av
för rekonstruktioner företag gär dåligt. Sammanfattningsvis stannadeav som
alltså utredningen för fönnånsrättsordning följande utseende.en av

Fordringar produktiv lön.
Företagshypotek.
Skattefordringar.
Övriga4. lönefordringar.
Till betänkandet har fogats särskilt yttrande de sakkunniga Kentett av

Brorsson Svenska arbetsgivareföreningen, Stig Carlsson och Per-Olof
Ekeberg Landsorganisationen i Sverige, Peter Hohenstein och Anders Hult
Tjänstemännens Centralorganisation P.G. Perssonsamt experterna

ÅbergSvenska Bankföreningen och Anders Småföretagens Riksorganisa-
tion. I yttrandet avstyrktes utredningens förslag. Som skäl härför anfördes
bl.a. genomförande förslaget kommer innebäraatt ett huvuddelenatt attav

de drygt 75 000 företag med anställda har lån säkerhet i före-av motsom
tagshypotek kommer bli ställa kompletterande säkerhet.att Detvungna att
riskerar få sina lån Påuppsagda. kort sikt skulle förslaget medföraattannars

betydande på kreditmarknaden. Många företag kommer långunder tiden oro
inte kunna överblicka de kan finansiera sinatt verksamhet eller vilkaom
kreditkostnader de har kalkylera med, hette det i yttrandet. I antal fallatt ett
kommer företagen inte kunna uppfylla kraven på utökat säkerhetsunder-att
lag. Där dessa företag kan ordna alternativ finansiering kommer dettaen
säkerligen medföra högre kreditkostnader. Följdenatt blir före-antalatt ett
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verksam-iförändringarandraellerinskränkningargörablir atttag tvungna
kapital-försämringdenklarainteföretagenfall kommer att avvissaheten. I

måstetill. Manlederomedelbartförslagutredningensförsörjningen som
sinnedläggatvingasskäldettadel företagifrånutgå0rdmed andra att aven

drabbakommerhandförstayttrandet, i attdet ihävdadesvilket,verksamhet
ihamnaföretagnyetableradekanSärskiltföretag.små medelstoraoch

riskzonen.
särskildaanfördes i detlång sikt yttran-effekterförslagetsBeträffande

påverkas.säkerhet kommermedföretagen atttillkreditgivningendet att
medver-frånavståantingenkommer attkreditgivareandra attochBankerna
föreller räntekostnad när-högre änocksåkreditgivningen utka vid att ta en

försämras.utvecklingsmöjligheterföljd företagensfår tillvilketvarande att
ochverksamhetvidareutvecklaföretag,svårareblir attDet enstartaatt nya

vidareunderströksyttrandetI attandratillrörelselokalisera orter.att en
kapitalintensiva.blir alltmerutvecklingentekniskadenmedi taktföretagen

mindre,företagdenjustuppenbartdetanfördes typVidare är attatt av -
villmedelolikastatsmaktemanystartadeochmedelstora gyn-genomsom-

harde företagsamhället,förvikt ärutvecklingoch är somstoravvarsna
möjlig-försämradeföretagshypotek. Desäkerhetsvårast ställa änatt annan
kredit-försvagadeföretagshypoteketsföljderhålla kredit tillheterna att av

företag.för den härbetydande konsekvenserfåvärde kommer avgruppenatt
förmå-näringslivetsmenligtinverkadetsannolikhet kommerMed all att

Itillväxt.påverka ekonominsnegativt ytt-därigenomochförnyelsetillga
för företagenföljdernanegativanämndadegällandegjordesrandet att ovan

i Isysselsättningenochanställdaför de stort.återverkningarfårnaturligtvis
tillinte kommertillgång kapitalbristandepå grundföretagde fall där av

syssel-driften kommerkan fortsättaintevidareutvecklas ellerstånd, inte kan
regionalpolitiskfrånstår ocksåförlorade. Förslagetsättningstillfällen att

yttrandet. Iidetsträvanden, hettesamhälletstillmotsatsställningsynpunkt i
omöjligtsvårt iblandochsignämligen visat attdetharvissa regioner --

sådana delarifastighetsinteckningarEftersomindustrifastigheter.sälja av
skulleökatbetydelseföretagshypotekensbetydelse ochfått minskadlandet

minskagradsärskilt högställning iföretagshypoteketsförsämring aven
regioner.i dessakreditmöjligheterföretagens

destatsmaktemaanfördesförslagetytterligare attSom argument motett
lånemöjlig-småföretagensförbättrapolitiksinåren inriktattio attsenaste

säkerhet.företagshypoteketstärkasuccessivtinte minstheter att somgenom
heltyttrandetenligtstriderförslag motutredningensgenomförandeEtt av

depar-yttrandeföljandeerinrashärmedsambandintentioner. Idessa avom
dåvarandeförbättring den26, för1975/76: 12,itementschefen avens.prop.

i anled-i konkursförmånsrättshänseendeiställningföretagsinteckningens
påverkanoch dessanställningsskyddslagendå infördaning den nyssav
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företagens latenta lönefordringar åtföljandemed reduktion den inteck-av
ningsbara egendomens värde.

För företag skall kunna drivas ochatt ett utvecklas måste fådet kunna
tillgång till kredit. Detta vikt inteär bara för företaget självtstorav utan
också för de anställda. Om företagen tillförsäkras goda kreditmöjligheter,

deras fortbestånd ochtryggas utveckling och därmed sysselsättning-även
Det tydligt framföralltär de mindre ochatt medelstora företagensen.

kreditmöjligheter har försämrats till följd ståndpunktden Bankinspek-av
tionen bakgrund banklagens kravmot betryggande säkerhet har in-av
tagit i frågan företagsinteckningens värde kreditsäkerhet efter in-om som
förandet lagen anställningsskydd. Det angeläget fårär tillav om att man
stånd ändring därvidlag så dessa företags kreditmöjligheteratten tryggas.

Vidare erinrades Lagutskottet i betänkandetatt LU 1983/84:36 iom sam-
band med behandlingen förslaget till lag företagshypotek anförde,av om att
departementschefens uttalande enligt utskottets mening alltjämt ägde giltig-
het, tillade: Syftet med den föreliggandesamt propositionen bl.a.ärnu att
ytterligare stärka företagshypotekets kreditvärde, något fåtorde storsom
betydelse inte minst för småde och medelstora företagen ofta inte harsom
någon säkerhet erbjuda företagshypotek.att änannan

I det särskilda yttrandet underströks det uppenbartäratt mycket starkaatt
skäl skall till för ändring i förmånsrättsordningenatt skall vidtas såvitten
gäller förhållandet mellan löneprivilegiet och företagshypotek. Enligt den
uppfattning kommer till uttryck i yttrandet har utredningensom inte kunnat
belägga det föreligger snedvridningatt i valet rekonstruktionsfonnen av

motiverar förändrade regler. I yttrandetsom ställde sig tveksamävenman
till tanken omkastning förmånsrättsordningenatt i sig skulleen medföraav
effektivare kredituppföljning från bankernas sida.

Experten P.G. Persson uttalade i särskilt yttrandeett vadutöver som an-
förts i det yttrandet bl.a. följande. Om förslagetgemensamma genomförs
kommer företagsinteckningens värde kreditsäkerhet minska vilket isom att
sin leder till minskadtur kreditgivning företagsinteckning.en Företags-mot
inteckningens förmånsrätt framför lönefordringama har inte inneburit någon
konkursdrivande effekt vid kreditgivamas val åtgärd vid ekonomisk krisav
för kredittagare. Enligt hans uppfattning har bankerna klar ambition atten
undvika konkurs och medverka till rekonstruktion konkurs. Bankernautan
har i utsträckning bidragit tillstor underlättaex. ackordsförfarandeatt ge-

ackordscentralemaatt behjälpliganom medvara utveckla föratt ett system
avveckling företagsintecknad rörelse företagsinteckningshavamasav utan att
säkerhet Förfarandet harurvattnas. varit ägnat minska deras intresseatt av

framtvinga konkurs.att en
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fönnåns-omkastningpåståendetvidarekritiserades attyttrandetI aven
kre-bättretillbankernaförincitamentmedföraskullerättsordningen ett en

läggerBankernamotivering.följandemedkredituppföljningochditprövning
kredituppfölj-sinkreditprövningsåväl sinvikt vidsjälvklart den största som

underfått vidkännasharbankernakreditförlusterökadede senarening. Med
fåfängtDetbankverksamheten.i ärintensifieratsår dessahar bägge moment

tillytterligareförbättraskunnaskullekredituppföljningenatt tro att t.ex.
skullerisker bankernaföljd detillenbart störrekonkurserundvikande avav

förmånsrättsordning.ändradförutsättas genom en
överlämnadesinteremitteradesbetänkandeLönegarantiutredningens utan

för överväganden.förnyadeInsolvensutredningentill

Insolvensutredningen6.3.2

produktiv lönÄven s.k.fordringarföreslogInsolvensutredningen att
företagshypotek.säkerhet imedfordringarförmånsrätt framförskulle ges

ochföre konkurslönefordringaravsåg utredningenproduktiv lönMed upp-
efterfortsätterverksamhetgäldenärensvilkentid underdensägningslön för

motivethuvudsakligatvå månader. Detunderdock längstkonkursutbrottet,
möjligheternaförbättraändringen skulle attförslagetbakom genom-attvar

kredit-bordeuppfattningutredningensEnligtföretagsrekonstruktioner.föra
följa ochincitamentökadeföretagshypotekisäkerhetgivare med attges

kris.ekonomiskin iföretaghosutvecklingen är vägingripa i ett ensom
stånd rekon-fåför tillförutsättningarskapas bättreskulleHärigenom att en

oprio-deförindirekt bättre utsikterochkonkursföretagetstruktion utanav
få betalt.riterade borgenärema att

förslagfram fleratidigare förtsdeterinradeInsolvensutredningen attom
företagshy-beskärningvissgåreller sätt attannat ut avett genomsom

kon-rekonstruktionfrämjasyftetställning tillgodosestarka utanpotekets att
fram-anförtsutredningen,enligtslag har,berörtändringkurs. Mot av nuen

fåföretagsmå medelstoraförsvåra för ochden kan attför allt argument:tre
beträffandeproblemkan skapaföretagshypotek, denisäkerhetkredit mot
effekter förmedföra negativakansådant och denslagkrediterbefintliga av

InsolvensutredningenuttaladedessaBeträffandesysselsättningen. argument
325 f..1992:113följande SOU s.

sysselsättningeninverkantänkt lagändringsgällerVad först menaren
måstesådant Manslag,svårt effekterdetutredningen mätaär attatt av

Å inverkasidan kan dentvå sidor.harlagändringbeakta ex-att enaen
fulltinteexpansion företagplaneradempelvis ut utnytt-ett somaven

belåningsunderlagnäringsverksamhetenanvändajat möjligheten att som
Å andraanställa fleralagändringen inte kangrund personer.avmen
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sidan kan effekten på borgenärsföretag, underleverantör,ett t.ex. en vara
den nämligen möjlighet för detta företagmotsatta, expanderaatt attge
och utnyttja ytterligare arbetskraft eller läget för underleverantörenom-
varit kritiskt grund hotande konkursförluster åtminstone behållaav -
befintlig personal och undvika konkurs. Utredningen därföregen anser

detta inte har tillräckligatt styrka för avståargument skall frånatt man en
lagändring i övrigt kan ha positiva effekter.som

Något annorlunda förhåller det sig med de invändningar medrestssom
tanke på konsekvenserna för kreditgivningen. Det svårt bortse frånär att

inskränkning i den erbjudnaatt säkerhetens åtminstonevärde kan ien
någon påverkautsträckning företagens möjligheter få och vidmakt-att
hålla kredit säkerhet i företagshypotek. Eventuellamot negativa effekter
blir beroende inskränkningens storlek. Hills denna nivåav en som
inte ändrar säkerhetensavsevärt värde, det svårtär följder-mera att attse

för kreditgivningen skulle så långtgående.bli Det alltsåna är avgöran-av
de betydelse vilken inriktning reform får.en

Till betänkandet fogades särskilt yttrande sakkunnigaett Bengta Ljungav
Svenska Bankföreningen. I yttrande avstyrktes förslaget försämra före-att
tagshypoketets ställning i förhållande till vissa lönefordringar. Som skäl
härför anfördes bl.a. följande bet. 461.s.

De skäl utredningen åberopar för till fördel för institutet företags-som att
rekonstruktion försämra företagshypotekets fömiånsrättsläge inte håll-är
bara. Sålunda framhålls bl.a. den föreslagna ändringenatt skulle utgöra

effektivt medel för förmåett bankerna med säkerhetatt i företagshypotek
tidigare stadiumatt, ett nuvarandeän regelsystem anledning till,ger

ingripa i utvecklingen hos krisföretag i stället förett passivt avvaktaatt
utgången rekonstruktionsförsökett andra intressenter.av Detta ärgenom

felaktig bild bankernas inställning till kredittagaresen obestånd.av Obe-
roende säkerhetsinnehav spelar bankerna betydandeav roll vid rekon-en
struktioner. Bankerna i högstaär grad intresserade kredittagamaattav
skall kunna fortsätta sin verksamhet och bibehålla affärskontakterna med
banken. Det alltså illusionär genomförandet förslagetatt tro atten av
skulle innebära bankerna i högreännu grad tidigareen attpress än
deltaga i rekonstruktionsförsök.

I yttrandet anfördes sammanfattningsvis förslaget inte innebär någonatt
förbättring förutsättningarna för rekonstruktion företaget,av i ställetutanav
försämrade möjligheter för företag erhålla krediter för sinatt rörelse. En
försämring inverkar menligt företagandetytterstsom och därigenom får
negativa effekter sysselsättningen.
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remissbehandling. Deföremål förvaritförslag harInsolvensutredningens
utredning-invändningarlämnadetillstyrkte ellerflesta remissinstanser utan

förmånsrättskulleproduktiv lönavseende s.k.fordringarförslag gesattens
remissinstanserFleraföretagshypotek.isäkerhetmedframför fordringar var

JuridiskaFinansinspektionen,däriblandförslaget,tillnegativaemellertid
SvenskaAdvokatsamfund,Sverigesuniversitet,Uppsalavidfakulteten

ArbetsgivareföreningenSvenskaIndustriförbund,SverigesBankföreningen,
Riksorganisation.och Företagarnas

ff1241995/96:5företagsrekonstruktion prop.propositionenI s.om
förrnåns-förtalarskälmening finnsregeringens attenligtanförs det somatt

invändningarviktigafinnssamtidigtdet motändras,rättsordningen attmen
medpropositionen,enligtSåledes kan det,förslag.Insolvensutredningens

bankernasmedförverkligenändringenföreslagnaifrågasättas den attfog om
utsträckning. Inågon betydandeirekonstruktionsförsök ökariengagemang

förpraktikensmå möjligheter i attbankerna hamånga fall torde att agera
företags-bevakningintensivarerekonstruktion. Enönskvärdpåskynda aven
för ban-kostnadskrävandeockså resursinsatser ärförutsätterkreditema som

lånta-delarellerpraktiken helaiövervältraskostnaderSådanakerna. av
ban-säkertpropositionen, inteividareheter det attgarkollektivet. Det

bedöm-samladvidsådan bevakning lönsambetraktakerna skulle ensomen
kompletterandekrävavälja i ställetfall torde bankernaning. mångaI att

påpekassäkerhetsnivån. Detbibehålla tidigareden attsyftesäkerheter i att
frågor.någon analys dessainte harInsolvensutredningen presenterat av

fråganiråder meningardeladeframhålls detvidarepropositionenI att om
i dag.skeraktivtutestående krediter änbevaka sinabordebankerna sommer
anförandrapassiva, medanförbankernaMånga remissinstanser ärattmenar

aktivt beva-tillräckligtbankerna intehävdasvårt dagslägetidet attär attatt
beviljade krediter.sinakar och följer upp

1987:617bankrörelselagenstycketförstakap. 13 §2Betydelsen av
avståbankfårbestämmelsenämndaEnligtpropositionen.behandlas i en
obe-kanendast denkreditgivningvidsäkerhet"från "betryggande ansesom

skall kunnaskäl. Om bankernasärskildafinnsdethövlig eller annarsom
företagshypoteket, iförsämringmåste vidde,reglerefterleva dessa aven

Behåller deslag.säkerhetkompletterandemånga fall begära annat sammaav
denhuvudsäkerhetsnivå, inteuppkommer över tagetieller settstort samma

eftersträvar.utredningeneffekt som
få negativaförslag kanframhålls också utredningenspropositionenI att

be-försvåras företagför de ärNyupplåningen kan kommaeffekter. att som
företagshypote-skerDetsäkerhet.företagshypotekroende attgenomsomav

fråga därmediföretagenförsämras ochsäkerhetkets värde attgenomsom
proposi-Enligttidigare.omfattningkrediter iinte kan medges somsamma
företag,små medelstoraochdrabbas främstkan kommationen deär attsom

anställdaantaletföretag där ärtjänsteproducerandedå stort.inte minstoch
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Vidare förslagetkan medföra många företag lånmed befintliga kan bliatt
ställa kompletterande säkerhet för inte få lånen Påtvungna uppsagda.att att

kort sikt kan förorsakadetta kreditmarknaden. Det enligt proposi-äroro
tionen diskutabelt försämra dagens ordning för före-att ärsom gynnsam-
tagsarnheten i landet huvud för förbättra förutsättningarnaöver förtaget att
rekonstruktion de jämförelsevis få företag blir sådantaktuella för ettav som
förfarande. Regeringens slutsats förslaget i sin nuvarande utformningär att
inte för närvarande bör genomföras. Förändringar i fönnånsrättsordningen i
den riktning utredningen föreslagit bör emellertid studeras vidare.som

6.3.3 Riksdagen

I riksdagen har förslag lönefordringar skall flyttas före företags-attom upp
hypotek fönnånsrättsordningeni väckts bl.a. i samband med lagenatt om
företagshypotek infördes se 1983/84:l28 och bet. LU 1983/84:36.prop.
Riksdagen dåerinrade de uttalanden inför 1976 års lagändring hadeom som
gjorts angående det angelägna i företagens kreditmöjligheter ochatt trygga
menade ändring skulle allvarligt försämra företagshypoteketsatt kredit-en
värde. Därmed skulle ocksådet komma i konflikt med de syften lågsom
bakom propositionen lag företagshypotek. Vidare uttaladesom en ny attom

förändring fönnånsrättsordningeni skulle medföra mycketen besvärliga
övergångsproblem.

I lagutskottets betänkande l996/97:LU19, Löneskyddet vid konkurs, be-
handlas motioner frågorberör arbetstagarnas löneskydd vidsex som om
konkurs.

Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson båda s anför i motion L306 detatt
nuvarande maximibeloppet innebär arbetstagare vid konkurs kan drabbasatt

synnerligen betydande inkomstförluster, särskilt han dessutomav harom
innestående. Enligt motionäremas meningsemester bör beloppet höjas. Vi-

dare motionärerna möjligheterna utfåatt semesterersättning skallanser att
förbättras. Den nuvarande tidsfristen månader för förfallna löneford-tre
ringar enligt motionärernaär alltför kort och bör utökas till åtminstone sex
månader. När det gäller karensregeln motionärerna denna skallattanser
upphävas. Därutöver motionärerna frågan lönefordringars pla-attanser om
cering i förmånsrättsordningen borde Enligtövervägas. motionäremas me-
ning det inte orimligtär tänka sig fordringsägare haratt säkerhetatt som
skulle bli mindre benägna begära företag med tillfälliga likviditets-att
problem i konkurs deras förrnånsrätt fick placering i fönnåns-om en annan
rättsordningen. Mot bakgrund det anförda yrkas i motionen tillkännagi-av
vande gällandeöversyn regler för arbetstagares förmånsrätt vidom en av
konkurs lönegarantin.samt av
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detbåda sJohnssonoch Ingvar attanför Rune EvenssonL305I motion
redovisasmotionenhöjas. I000 kr bör100maxirnibeloppetnuvarande

nuvarande begräns-mening visar denenligt motionäremasexempel attsom
Vidarefulltintemånga nonnalinkornsttagare ersätts ut.ningen innebär att

för-få arbetsgivarevissasvårighetermedförenatdetanförs attär storaatt
ytterligareförriskerinnebärmånga arbetstagareförvilketi konkurs,satta

tillkännagivandebegärsmotionenlönefordringar. I attförluster ett omav
höjas.lönegarantin börförmaximibeloppet

lagändringarmotion L315 deikritiserarAxelsson sChristina som
innebu-harMaximigränsenår lönegarantin.istånd underkommit till senare

innestående lönefordringar, uppsäg-gått mistemångarit arbetstagareatt om
rörandeändrade reglernasemesterersättning. De semesterer-ningslön och

arbetsgi-sin sparadeanställda närdelett tillsättning har semestertar utatt
eko-arbetsgivarensförsämrarvilketproblem,få ekonomiskabörjarvaren

tilllettfönnånsrättslagen har§Tremånadersfristen i 12ytterligare. attnomi
meddröjerarbetsgivarenmåste omedelbartinledaskonkursförfaranden när

anståndbeviljablivit omöjligtdetföljd härav harTilllöneutbetalningar. att
möjligheterfinnsi de fall där detlönefordran, attmed betalningar ävenav

meningmotionärensekonomi. Enligtsinklaraföretaget sikt skulle upp
för-lagstiftningen kanändringbelyser hurbehövs utredning avensomen

anställda vid konkurser.bättra villkoren för
båda sJosefssonochOve Johansson IngemarL307 KurtI motion av

detiarbetstagareuppgift skyddalönegarantisystemetserinras är attattom
deMotionäremadå försätts i konkurs.arbetsgivarenläget attutsatta anser

inneburitårlönegarantilagstiftningen 1994infördes iändringar oac-som
denFrån tillhörtarbetstagaren. haför den enskildakonsekvenserceptabla att

fårkonkurs arbetstagarenkategorin i arbetsgivarensgynnademest numera,
produktivt arbeteinte ersättning föruppfattning,enligt motionärernas ens

regeringenhosyrkas riksdagenI motionenövriga borgenärer. attgynnatsom
anförts löntagarnasvad i motionenutredningskall begära utsattaomomen

ställning vid konkurser.
beslu-våren 1994L303 deanför i motionStaaf-Igelström sLisbeth att

människorlönegarantilagstiftningen inneburittade iändringarna att som
Vidföretag.hårdare arbetar ismåföretag drabbats dearbetar i än storasom
ocharbetstagareuppstår relation mellansmåföretag oftaarbete i annanen

krav.ställaanställde avvaktar medinnebär denarbetsgivare vilket attatt
kanfråga lönefordringarigällerGenom begränsningarde som numera om

anfördaersättning. Med hänsyn till detmistearbetstagaren anser mo-om
syftelönegarantilagen ipåkallartionären meddet översynär attatt aven

småföretag. Ianställda iförbättra situationen för de arbetstagare är mo-som
sålunda anförts.tionen tillkännagivande vadyrkas somav

infö-yrkas tillkännagivandeRolf Dahlberg m.fl. mI motion L313 omav
löne-nuvarandekonkursförsäkring skall detrande särskild ersättasomav en
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innehållergarantisystemet. Motionen utförlig förslaget,redovisningen av
utgåinnebär lönegaranti inte skall konkursföretagets verksamhetattsom om

drivs vidare faller,under konlcursen. Därigenom enligt motionäremas me-
ning, viktigt incitament till föranvända konkursinstitutet i ställetett att att
söka rekonstruera erhåller någraföretaget. Konkursförvaltaren inte konkur-
rensfördelar förhållande tilli övriga företag blir,marknaden. Dessutom
enligt mening,motionäremas företagsrekonstruktion attraktivt ettsommer
alternativ till eftersom erhållakonkurs möjligheten lönefinansieringgratisatt

till.konkurs I motionen förslagen enligt föl-sammanfattadetäpps ärgenom
jande: utgåLönegarantin skall inte till konkursbon fortsattbedriversom
verksamhet. Därigenom skulle dagens subventioner konkursbon somav
snedvrider konkurrensen upphöra. utgårI och med lönegaranti inte tillatt
konkursbon med fortsatt verksamhet elimineras incitamentdeett av som
finns för utnyttja konkursinstitutet i stället för möjligheter tillandraatt re-
konstruktion. Förrnånsrättsordningen förändras såbör personaldenatt som
utnyttjas vid fortsatt drift i konkurser i får sådanstället för lönegaranti för-
månsrätt för sina fordringar de kan fortsätta konkurs-arbetaatt tryggt att
boet. Eftersom inte längre skall betala lönegaranti till konkursbonstaten som
bedriver fortsatt fårverksamhet i sin inte några återkravstaten tur gentemot
konkursbon avseende utbetald lönegaranti. Följaktligen kopplingenkommer
mellan förmånsrätt för utbetald lönegaranti och löne-arbetstagarnasstatens
garantiberättigade belopp försvinna. Företagshypotek bör omfattaävenatt
bank- och kassatillgodohavanden. Därigenom uppnås möjligheterbättre för
innehavare företagshypotek kunna förvissa sig värdet säkerhe-attav om av

Överlåtsärskilt vid företagsrekonstruktion. till försäkringskassomaten, att
administrera konkursförsäkring ersättningsnivåochsättsamma samma

sjukförsäkringen för de konkurser där verksamheten inte fortsätter.som
Administrativa samordningsfördelar skulle uppnås samtidigt arbetsta-som

fåri konkurs med ochgöra organisation de redanatt ett systemgarna en som
bekantaär med.
Lagutskottet avstyrkte motionerna L303, L305, L306, L307 och L315,

med hänvisning till önskemålen hänförliga till karensregeln tillgodosesatt
utskottets ställningstaganden i denna del jfr 1996/97: 102genom samtprop.

det beträffande frågorövriga inte finns skäl Förmåns-att föregripaatt
rättskommitténs utredningsarbete.

När det gäller motion L313 erinras utskottet i samband med försla-attom
till lag företagsrekonstruktion avstyrkt motion med liknandeget om en yr-

kande med hänvisning till Fömånsrättskommitténs arbete bet.
1995/96:LU11. Vidare hänvisas till Arbetsmarknadsdepartementet för-att
klarat sig kunna ansluta sig till den uppfattning förts fram i motionsom
L313 det viktigt konkursbon inteär med hjälp lönegarantinatt attom av
erhåller påtagliga konkurrensfördelar förhållandei till andra företag
marknaden. Uppfattningen ligger för övrigt i linje med arbetsmarknadsut-
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ikommerregelsystemet1993/94:AU7yi yttrandetskottet uttalande att som
konkurren-inverkanså utformadekonkurs börvidtillämpning attvaraen

arbetsmarknadsutskottetfår lönegarantin, anförhellerminimeras. Intesen
företagsre-alternativattraktivtblir äntill konkursvidare, bidra ettatt mer

mening,arbetsmarknadsutskottets vä-enligtSamtidigt det,konstruktion. är
uppnås, nämligengrundläggande syftelönegarantins ettsentligt att geatt

konkurs. Ar-vidlönefordringarför arbetstagaresacceptabelt skyddsocialt
kon-frågan införandefrånutgickbetsmarknadsutskottet, att enavomsom

skulle kommaFörmånsrättskommitténfrågorhör till dekursförsäkring som
kommittédirektiven,uttryckligen ifrågan inteutreda, nämnstrots att an-att

borde åtgärd.någon riksdagensföranledasåg intemotionenatt
februa-också justitieministem den 14erinrasutskottsbetänkandetI attom
ställdesfråganvarikonkursförsäkringinterpellation1997 besvarat omen

omfattaFörmånsrättskommittén kundetilldirektiven sägashuruvida att
försäkring.sådanförslaganalysera och lämnakommittén kanäven enom

densigi riksdagen uttaladock inte beredd när-Justitieministem att omvar
frågeställareni hänseendenkommittédirektiven deinnebörden somavmare

sittslutförakundeviktigt kommitténanförde detpekade och attatt var
intehonframhöll justitieministem,sagda innebar,arbete i tid. Det att var

tilläggsdirektiv kanfår ytterligarekommitténverka förberedd attatt som
tid.angivenpåverka möjligheter slutföra sitt uppdrag inomkommitténs att
inne-förespråkas motionenordning ikonstaterade denUtskottet att som

lönegarantisystemet.fattar genomgripande förändring det nuvarandeaven
från förmånsrätten heltlönegarantinFrågor frikopplande samtett enavom

anfördeemellertid inte och utskottetadministration för ärsystemet nya,ny
konkursförsäkringfrån fråganutgår huruvida införandedet ärattatt enav en

Förmånsrättskonnnittén. linje medIframkomlig kommer berörasväg att av
interedovisat interpellationssvar utskottetjustitierninistem i sittvad är nu

frånåtgärdernågra tillkännagivanden andraformella ellerberett förordaatt
därmedtilläggsdirektiv ochmedföra behovriksdagens sida skulle avsom

uppdrag inomhinna slutföra sittför kommittén inte skulleinnebära risk att
undermotionenUtskottet avstyrkteden tid föreskrivits i direktiven.som

Förmånsrättskommitténshänvisning i första hand borde avvaktatill att man
tillfrånnågra riksdagens sida kommerställningstagandenarbete innan

stånd.
motionerbehandlar sjuttonbetänkande 1997/98:LUl4Lagutskottets som

Silfverstrandfrågor.och utsökningsrättsliga Bengtolika insolvens-tar upp
alltförskeddebåda anför i motion 1997/98:L303 detoch NilssonBo s att

iändringarlöneskydd, bl.a. deförsämringar i arbetstagaresstora genom
för-dessaförmånsrättslagen juli bakgrundinfördes den 1994. Mot1 avsom

förmåns-gällande regler för arbetstagaressämringar bör översyn göras aven
hänvisning tillmotionen medlönegarantin. Lagutskottet avstyrkteochrått
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föregripasFömånsrättskommitténs arbete inte börresultatetatt genomav
frånnågra åtgärder riksdagens sida.andrauttalanden eller

6.3.4 förslagAndra

Grossistjörbundet Svensk HandelSkrivelse från

Grossistför-1996 till justitieministem harI skrivelse den 14 oktoberen av
denbetalning enligtGrossistförbundet föreslagitbundet Svensk Handel att

verksamhetenskall konkursbon driverstatliga lönegarantin inte lämnas när
löneford-vidare led i avvecklingen boet. I stället skall delarett avavsom

före-få förmånsrätt. Grossistförbundet har vidareringarna allmännabästa
denvidare skallslagit fall där konkursboet inte driver verksamheteni deatt

statliga lönegarantin s.k. konkursförsälcring efter mönsterersättas avav en -
försäkringskassoma.den allmänna sjukförsäkringen skall hanteras avsom-

fö-underlaget förGrossistförbundet har slutligen föreslagit reglernaatt om
så säker-skall bank- och kassamedel omfattasretagshypotek ändras att av

iheten. i med förslagetFörslagets utformning saköverensstämmernärmare
motion l996/97:L3l3 avsnitt 6.3.3.se

fattade 1996 följandeRegeringen den 12 december beslut.

finner inte föreslå inne-Regeringen skäl riksdagen lagändringatt en som
bär konkursförsäk-den statliga lönegarantin skall s.k.ersättasatt av en

åtgärdring. Regeringen vidtar därför framställ-ingen med anledning av
ningen i delen. Regeringen beslutar övriga framställning-den delaratt av

fönnånsrätt Juskall överlämnas till Kommittén vid konkurs,en om m.m.
1996:02.

Ds 1994:37 svenska insolvensrätten förslag till förbättringarDen Några-
konkurshanteringeninom m. m.

Departementspromemorian till för studier iExpertgruppenutgör rapporten
offentlig ekonomi ESO författad advokaten Söderqvist.Lars Rapportenav
innehåller återgesrad förslag. endast förslag lönegaranti ochHär rören som
lönefönnånsrätt.

Lars Söderqvist redovisar i den kostnadsproportionaliserings-rapporten
framgårmetod rättsfallet Minitube-principen,NJA 1982 900som av ses.

avsnitt 7.1.5. Efter rättsfallets Söderqvistbeskrivning innebörd anfören av
svårmetoden har visat sig mycket tillämpa. i gradUtfallet högsägsatt att

bero frånskönsmässiga bedömningar konkursförvaltaren, och borgenä-
såledeshar svårtmycket förutse drift.konsekvenserna fortsattattrema av en
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utsträckningiborgenärerenligtmedför,Denna osäkerhet storattrapporten,
medjämförtkonkursutfall iekonomisktbedömamöjlighetsaknar ettatt en

avskaffas ochföreslås metodenbakgrund häravrekonstruktion. Mot atten
förefinnssåväl tillgångarnainnebärtillämpningmed attersätts somsomen
hel-i sindärefterhänför sig till tidentillgångarnakonkursbeslutet somsom

regler.fönnånsrättslagensi enlighet medborgenärematillhet skall utdelas
dvs. löne-egendom,företagsintecknadhänför sig tillinteDe kostnader som

enligtHärigenom saknas,massafordran.kostnader, skall rapporten,utgöra
kostnadsproportionaliseringsprincipen.upprätthållaanledning att

fönnånsberättigade lö-föreslåstekniska lösningendengällerNär det att
skalldock endastlönegarantin, vilkentäckasnefordringar initialt skall av

ålagtssåvitt de anställdaförskotteringbetrakta somatt avsersom envara
innehållaförslagetskall enligtkonkursförvaltaren. Statenarbetsplilct enav

börhärmedI konsekvens ävenmassafordran i konkursboet.motsvarande
A-skattinnehållits för preliminärbelopp haravseendefordranstatens som

belöpandeavgifterliksom socialafrån under konkursen,fordran lön
sådan massagäld.behandlaslön, som

föreslås den endastförrnånsrätten för lönden allmännaNär det gäller att
ersättningsemesterersättning ochvanlig lön, inteskall omfatta somannan

enligtSådan ersättning kananställningsavtal.löneborgenär till enligthar rätt
grund förtillomfattas det skyddsintresse liggerinterapporten av somanses

Vidareförmånsrätt för lön respektive lönegarantireglema.reglerna an-om
månadslönförmånsrätten såförs bör begränsas den högstai attattrapporten

enligtförmånsberättigad uppgår utbetalastill 25 000 kr endastär samtsom
lagendock under längre tid vad följeranställningsavtal, än omavsom
löneford-månader. inteoch maximalt Vidare skallanställningsskydd sex

månader konkursbeslutetringar tillbaka föresträcker sig längre än tresom
omfattas för-skall högre belopp 150 000 kromfattas. inget fallI änett av

månsrätt.

lönegarantin6.4 Kostnaderna för

särskild lönega-budgetåretLönegarantin finansieras 1998t.o.m. genom en
januariden1981:691 socialavgifter. 1rantiavgift enligt lagen Fr.o.m.om

arbetsmarknads-lönegarantiavgiften. stället har1999 slopas den särskilda I
mån 1997/98:151,avgiften inom socialavgiftema höjts i motsvarande prop.

bestämdesi 1970-taletdel lönegarantin infördes börjanavsnitt 32. När av
underavgiften den arbetsgivare hadetill 0,02 % lönesumma gett utav en

uppgå tillåret. därefter successivt för den januari 1979Avgiften höjdes 1att
socialavgifterjanuari 1996 erläggs0,2 avgiftsunderlaget. Fr.o.m. den 1% av

samtidigtlönegarantiavgiftenlönegarantiersättningar vilket föranlett att
till fond,avgiftsunderlaget. Avgifterna fördes tidigarehöjts till 0,25 % enav
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förenadlönegarantifonden, Kammarkollegiet ochförvaltades varsom av
budgetåret finansieras utbetalningarnamed rörlig kredit. Fr.0.m. 1994/95en

från emellertid ilönegarantin anslag statsbudgeten.genom
från inträffade konkurser,fonden följer naturligen antaletUtbetalningarna

löneförrnånsrättlönegarantiändringar i bestämmelserna ochävenmen om
Reglerna löneskyddhar betydelse för utbetalningarnas storlek. genomom

två gånger åren. ändringarlönegarantin under de Dehar översetts senaste
ochfrämst inneburit skyddet har inskränkts olikagjorts har sättattsom

Förändringarnaför förhindra missbruk garantin.det införts regleratt att av
kraftigthar främst utgifterna för ökademotiverats dels lönegarantinattav

1990-talet, vissa företagunder början dels missbrukatsatt systemetav av av
skaffat konkurrensfördelar framfördärigenom sig andra företag.som

förmånsrättErsättning för fordringar omfattas enligt 12 §för lönersom av
utgå frånFRL kan lönegarantin maximalt anställd. Närmed beloppett per

lönegarantin fråninfördes utgjorde den maximala ersättningen garantin tre
basbelopp. Därefter höjdes maximibeloppet successivt till tolv basbelopp
vilket årinnebar maximibeloppet utgjorde Höjningen1992 404 400 kr.att
föranleddes i första förmånsrätthand lönefordringamas försärnrades.attav
Med införandet garanti-den LGL den juli 1992 det högsta1 sänktesav nya
beloppet för till 100 000 kr.en person

Ytterligare ändringar Lönefönnånsrättenträdde i kraft den 1 juli 1994.
och därmed omfattningen lönegarantin inskränktes i olika hänseenden,av
bl.a. de tidsbegränsningar förrnånsrättengäller för skärptes.attgenom som
Löneförrnånsrätten omfattar endast fordringar förfallit till be-numera som
talning månadernaunder de arbetstagarens anställningstid hossenaste sex av
konkursgäldenären månaderoch inte tidigare före konkursansökning-än tre
en.

Under 1980-talet antalet konkurser 5 000 år.6 000 Utbetal-var ca per-
ningarna från lönegarantifonden dåuppgick till i 600 mkrgenomsnitt 500 -

år. börjanI 1990-talet ökade antalet konkurser kraftigt, för därefterattper
åter minska. Konkurserna ligger fortfarande nivåbetydligt högre änen

Ävenunder l980-talet. antalet anställda berörts konkurs har Ökat,som av
uppställningvilket framgår följandeav

Källa: SCB, Statistiska meddelanden, Konkurser och offentliga ackord 1997, samt
Konkurser och offentliga januari-juniackord 1998.samt
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År AnställdaFöretagskonkurser
9735 768 141987

10 6005 5671988
6 14 9418791989

25 5129 8871990
64 1283781991 17
80 405212191992
61 209181993 734

611 27 2941994 14
932625 211995 11
67911315 221996
16410 435 211997

två 9 050 20 5781998
gånger 1:a
halvåret

utbetalningarna lönegaran-Konkursutvecklingen avspeglar sig i grund av
år till 4,9 mdkrtin. 1992 uppgick utbetalningarna 5 mdkrUnder nära att

jämföra 600 1980-talet.utbetalningarna mkr under slutetmed om ca
i kon-Lönegarantins inkomster i form arbetsgivaravgifter, utdelningarav

bud-mdkrkurser uppgick under slutet 1980-talet till 1och räntor perav ca
getår. överstigit mdkrUnder 1990-talet har inkomsterna ökat och 1,5 per
budgetår. utgifter följande tabell,Lönegarantins inkomster och redovisas i

mkrbeloppen ianges

2 Källa:Riksförsäkringsverket: Socialförsäkringsstatistik Fakta 1989, s.71 och Fakta
for budgetåret framåt1995, 83 1990/91 och Kammarkollegiet.samts.
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UtgifterInkomster

Fond denUtbetal- Utgifts- Förvalt-Budgetår Inkomst- UtdelningLöne-
30/6ningningargaranti- räntorräntor i konkurs

avgifter

28250 181979/80 31434 --
14949 461 91980/81 534 8 -
-35803 01980/82 535 17 67 -
-717211982/83 573 3 114 5 -
1101983/84 622 0 108 535 13 -
1681984/85 6 99 654608 1 -
3891985/86 709765 53 122 - -
8041986/87 136 573 0 0816 53

1 4621987/88 108 208 527 0872 -
29921988/89 189 440 0964 125 -

3 1721989/90 094 308 100 628 01 -
1990/91 074880 1 31 321 475 52 1 -
1991/92 558247 440 115 4 347 21 -
1992/93 28 215 0,5 -2 6381 115 4 452 101

1993/94 218 2 297 975 0,2 -3 3421 1 244

1994/95 1 285 3 490 975 234 0,2 -2 774

1995/96 504 0,8 0,21 254 1 199 218 -2 432

Sammanställningen detlönegarantins inkomster och utgifter visaröver att
åravgiftsuttag gäller tillbaka, period, täckersedan 15 längreöversettsom en

frånutbetalningarna fonden utdelningarna endasti konkurs harsamt att
årmarginell betydelse för finansieringen. budgetpropositionen för 1999I

utgiftsområdeprop. 1998/99:1, volym 18 f anförs regeringen13 atts.
återståendekommer besluta avveckling den skulden för lönega-att om aven

utgångenrantifonden i Riksgäldskontoret budgetåret Kostnadervid 1998.av
för lyfts lönegarantier-och amorteringar skulden anslaget förräntor av
sättningar, från budgetåret utgifteroch med 1999 endast belastas medsom
för proposi-lönegarantiersättningar vissa adrninistrationskostnader. Isamt
tionen vidare följlämnas ande resultatinformation.
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Utbetalningama ersättningar budgetåretunder uppgick till1997 1 252av
miljoner kronor. Antalet berörda konkursföretag 10 878 och antaletvar
berörda 56arbetstagare 013. Det innebär minskning med 100nästanen
miljoner årkronor jämfört dåmed 1996 l 350 miljoner kronor betalades

lönegarantiersättningar, antalet berörda företag ochut trots attsom ar-
Årbetstagare åren.ökat mellan 1996 omfattades 7 802 företag och 26441

arbetstagare lönegarantin.av
halvåretFörsta 1998 har 585 miljoner kronor utbetalats enligt reglerna

lönegaranti. Antalet berörda företag uppgick till 4 181 och antalet be-om
rörda arbetstagare till 21 850. budgetåretFör 1998 beräknas utgifterna
under uppgåanslaget till 2 042 miljoner kronor, 160 miljoner för1varav

Övrigalönegarantiersättningar. utgifter amorteringar skulden hosavser av
Riksgäldskontoret och administrativa kostnader.

År återvunna3inbetalades1997 238 miljoner kronor, utgjordesom me-
fråndel konkurser. halvåretFörsta 1998 inbetalades 121 miljoner kronor.

Skillnaden mellan antalet berörda arbetstagare i lönegarantistatistiken och
antalet berörda arbetstagare i SCB:s statistik förklaras troligen attav en en-
skild arbetstagare uppbär lönegaranti månad i lönegarantista-änsom mer en
tistiken kan räknas gång. SCB:sän statistik antal anställdaövermer en om-
fattar anställda för vilka lämnats kontrolluppgift avseende inkomst minstom

basbelopp.ett
För budgetåret föreslår1999 regeringen 993 miljoner kronor för anslaget

till bidrag till lönegarantiersättning. Regeringen i propositionen attanger
anslaget med anledning Förmånsrättskommitténs uppdrag utreda hurav att
den minskning 300 miljoner kronor år, riksdagen beslutatper som om,
kan genomföras, rninskats halvårseffektmed besparingen, det vill sägaen av
med 150 miljoner kronor. Regeringen beräknar anslaget till 877 miljoner
kronor för år 2000 och 918 miljoner kronor för år 2001.

6.5 Kommitténs överväganden och förslag

6.5. 1 Direktiven

våraI huvuddirektiv vi skall på vilketöverväga reglernaatt sättanges om
lönegaranti och lönefönnånsrätt bör ändras för arbetstagarnas skydd skallatt
bli så heltäckande möjligt. Därvid bör, enligt direktiven, särskiltsom upp-
märksammas frågan den tid behöver förlängas inom vilken lönefordring-om

3 Dvs utdelade medel.
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fönnånsrätt och löne-omfattasbetalning förtillförfallnaskall att avar vara
fråga 12 §ibestämmelsenutformningensärskiltmärkagaranti. Att är att av

intemånga löntagareeffektenoönskademedfört denförsta FRL attstycket
sista delenunder den uppsäg-lönegarantin för arbetefrånfår ersättning av

semesterlönÄven förrnånsrätt förbegränsadbestämmelsenningstiden. om
arbets-vidaredirektiven anförsIskall attsemesterersättning övervägas.och

minstallraharofta dekonkurs,ifordringshavare äralla somtagarna, enav
till demarbetstagarnaSamtidigt hörhändelseförloppet.påverkamöjlighet att

desärskiltnaturligtvisgällerkonkursen. Dethårdastdrabbas omavsom
själv-Detsin anställning.går misteförlustenekonomiskaförutom den om

såfår hel-arbetstagarnadärförlönegarantin bör ettmåletklara för attvara
Härkonkurs.arbetsgivarensfordringar imöjligt för sinaskyddtäckande som

företagvissamåste beakta riskensamtidigtemellertidtillfogas attatt
konkurrensför-otillbörligaskaffar sigdärigenomgarantin ochmissbrukar

före-främjaefterskallockså kommitténgäller strävadelar. Generellt attatt
konkurs.tagsrekonstruktioner utom

huvuddirektivenilönegarantin förklarasförkostnaderVad gäller statens
såutformasregeländringar skallförslagskall attinriktningen attatt omvara

tilläggsdi-förstakommitténsIförkostnaderinte innebär ökadede staten.
skallregeländringarförslagskallinriktningenrektiv attatt omvaraanges

för Rege-minskade kostnaderså möjligt innebärutformas de staten.att om
hardettatilläggsdirektiv. Genomandraringen därefter beslutathar ettom

kost-hurolika möjligheter tillanalyserafått i uppdragkommittén statensatt
läggaochmiljoner kronorminskas med 300lönegarantin kannader för att

sådan besparing.fram förslagett om en
fortsättningsvis börutgångspunktendirektivenI även attatt varaanges

förrnånsrätt. Omomfattasfordringarskall endastlönegarantin ersätta avsom
båda lösasregelsystemen börkopplingen mellan de ärvi skulle att uppanse

sådant förslag.lägga framoförhindradeemellertid ettatt
förregeländringar kan behövasvilkaviSlutligen skall attöverväga som
arbets-skyddHrOzs konventionratifikationsvenskmöjliggöra avomaven

vilka kon-arbetsgivarens insolvensi händelsefordringar samttagarens av
få.sådana ändringar kansekvenser

6.5.2 Inledning

oftaanställdasociala skäl.goda De ärFömiånsrätten för grundadlön är
riskersprida sinakan sällanför sitt uppehälle. Deberoende lönen genomav

sin arbets-inte heller lagraarbetsgivare. De kanför flerasamtidigt arbetaatt
vadför levererapå arbetsgivarens solvens,tvivlarkraft, denär att senare

innehållits.som
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År infördes1971 statlig lönegaranti. Eftersom flesta konkursbondeen
inte någon utdelning alls till de anställda således ochmedianen 0 kr,ärger
eftersom framflyttad förmånsrätt mångaskulle verkningslös iäven en vara

förrnånsrättenkonkurser, står inte lönegarantin i för löneskyd-utan centrum
det, åren lönegarantinGenom har ändrat karaktär. de soci-Mot bakgrund av
ala skäl ligger bakom lönegarantin den vid införandet begränsad tillsom var

månadersbasbelopp, motsvarande intjänad1 2 lön skäligoch uppsäg-tre -
ningslön 6.1.2.kap. Senare utvidgadesse den successivt och kom som

återförasomfatta tolv basbelopp, för 1992 till den ursprungligamest att att
nivån, fastän taket i absolut belopp, 100 000 kr.ettnu anges

Tekniskt bygger lönegarantin löneförmånsrätten med nämntsett men
tak. Lönegarantin emellertid grundläggande för löneskyddet, medan löne-är
förmånsrätten kommit kompletterande skydd och finansie-utgöraatt ett en
ringskälla för lönegarantin.

Meningen naturligtvis lönegarantin skall komma tillär de anställdaatt
godo eller till den betalar de Så ocksåanställdas löner. uteslu-ärsom
tande fallet vad lön tjänats vid konkursutbrottet. Såvittavser som avser

kompliceradlön under uppsägningstid bilden utgårär Lönegarantimer
också de anställda arbetar konkursboet under uppsägningstiden. Där-om
med kan konkursboet finansiera fortsatt drift förädlingoch företagshy-av
poteksunderlaget. Minitube-målet,Före NJA 1982 900, kom resultatets. av
driften förädlingen helt tillfalla innehavarna företagshypotek. Statenatt av
fick utdelning sin för utgiven lönegaranti bådeförst hypo-regressrätt om
tekshavama och fåttskattefordringar full utdelning. tidenVid denstatens var
lönegarantin således i första hand stöd företagshypotekshavarna. Enligtett
NJA 1982 900 skall ökningen under konkursen hypoteksegendomenss. av
värde, till den del förädlingsvärdet tillskriva arbetsinsatserär betaldaatt ge-

lönegarantin, i princip inte tillfalla hypotekshavama boets allmän-nom utan
del. Lönegarantin har ocksådärför blivit stöd till skattefordringar-na ettnu

måstevilka få fullt innanbetalt får något utdelning lönega-statenna, som
rantiregressen. Detta kunde möjligen likgiltigt, eftersom ärstatenanses

bådai fallen. Så länge emellertid målethar lönegarantinsmottagare attman
utgifter och inkomster skall jämnt blir resultatet arbetsgivarna viaattupp,
lönegarantiavgiften också betalar konkursgäldenärens skatteskulder.

Önskemålet de anställda löneskydd vid stårkonkurs i vissatt gottettge
måletmotsättning till främja rekonstruktioner konkurs insolventaatt utom av

företag. Om garantin för intjänad lön kommer många månader,omfattaatt
får de anställda inte incitament tidigt initiativ eller i fallatt ta vartsamma
medverka till rekonstruktion. löneförmånsrättenBlir för omfattande avseen-
de uppsägningslön, blir det mycket billigare för den vill inkrå-övertasom

och del de anställda företaget i konkurs, eftersom dåmet sätta hanatten av

4 Jfr Eisenberg, bilaga
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allmåste betalahanmedandrarför det hanendastbehöver betala nytta av,
enskildeackord. i denSettviduppsägningslönförmånsberättigad ett upp-

be-uppsägningslönenfå helabästnaturligtvisdetperspektivsagdes är att
övriga borgenärerochi konkursdå måste försättasföretagettald, även om

vid konkurs.uppkommabrukarvärdeförstöringdendrabbasdärmed somav
tillhänsynviljaheller förväntas attkan knappastenskild arbetstagare taEn

rekonstruerasföretagbättre utanarbetstagarkollektivet kandet för omvara
till huråterkommerföljd. Viarbetstillfällen totaltflerkonkurs med sett som

lösas.motsättning kandenna
ocksåuppsägningslönlönegaranti förharSom redan annanenantytts

resulta-driftenfrestas fortsätta prövaKonkursboetaspekt. utan att omnoga
i konkur-bevakaslönegarantiutgiften kommerpositivt, eftersomblir atttet

förmånligtframstår dåinte. Detfortsätter eller attdriftensig somsen vare
Där-något täckningsbidrag.åtminstoneeftersom dettafortsätta driften, ger

deraskankonkurrens,osund äventyraförandra företagmed utsätts somen
solvens.

regering-tillskrivelseinterpellation ochriksdagsmotion,Genom enenen
aktualiserats.konkursförsäkringfrågan s.k.från Grossistförbundet har omen
försäkringenhurlönegaranti berormedblir jämförtskillnadenVilken

kal-institutetsigfrågorhuvudsak kräverkonstrueras. I ett svar varesamma
skallbeloppvilkaVilken tid ochkonkursförsäkring.las lönegaranti eller

finansierasSkall skyddetkonkursbeslutetefterskyddas före och genom en
all-fönnånsrätt,med ellermassafordran, regressrätt utan genomgenom en

arbets-ellerfrån anställdaförsäkringsprernier demedel ellermänna genom
adrni-skalldessa källor Vemkombination allagivarna eller avengenom

följandeförsäkringskassan I detellerlänsstyrelsennistrera stödet, tar
adrninistrationsfonnen.sista,denrealiteteralla dessaställning till utom

lönegaranti.fortfarandedetTerminologiskt kallar

minskaAlternativa möjligheter6.5.3 statensatt

lönegarantiersättningarnakostnader för

lö-kommittén konstrueramålet förInledningsvis vill betona är ettattatt
löneskydd förfönnånsrättssystem tillsammansnegaranti- och ettett gersom

åsidosätterså möjligt detheltäckandede anställda är utan att varesomsom
sunda kon-ellerföretag konkurskunna rekonstruerasig intresset utomattav

år. enlighethålla många Iunderskall kunnaKonstruktionenkurrensvillkor.
tillfredsställeravvägningenredovisa hurdockdirektiven kommermed att

vid behovuppställt ochdirektivenstatsñnansiella kravde presentera ensom
framhållaunderlåtaVi kan intedessa krav.fyller attsärskild lösning attsom

utgifter-självändamål långsiktigtmärkligtdet förefaller ettatt sparasom
lönegarantiavgiftspecialfinansieratgarantisystem,inom ärett somna
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överskott.5gåroch trendmässigt med Skulle lönegarantin finansieratsha
allmän skatt eller allmän arbetsgivaravgift, inte destineradgenom som var

till lönegarantiutgifter, eller skulle utgiftsrninskningen leda till sänkningen
lönegarantiavgiften, hade besparingsuppgiften framstått naturlig.av som mer

I det följande redovisar vi, i enlighet med den ålagtsuppgift som oss genom
tilläggsdirektiv, alternativa möjligheter till hur kostnader kan minskastatens
med 300 miljoner kronor.

Ändringar lönegarantibestämmelsernaav

Besparingskravet kan uppfyllas olika ändringar i lönegarantibestäm-genom
melsema. Kostnaderna för lönegarantin kan minskas ändringgenom av
maximibeloppet, tidsgränsema eller begränsningen de ersätt-genom en av
ningsberättigade fordringsslagen. Statistik lönegarantiersättningaröver tyder

påemellertid arbetstagarnas fordringar genomsnittligt ligger betydligtatt sett
under såväl belopps- tidsgränsen.som

Statistiska Centrabyrån SCB utförde uppdrag års1993 lönega-av
rantiutredning undersökning avseende lönegarantiärenden inom tidsperi-en
oden 1992-10-01--1993-03-31 i vilka konkursbeslutet har fattats efter den
ljuli 1992. Undersökningen omfattar urval lönegarantiärendena iett av
Stockholms län, Göteborgs och Bohus län, Malmöhus län, Norbottens län,
Östergötlands län, Skaraborgs län och Blekinge län. Materialet har bearbe-

SCB överförtsoch i tabellfonn.tats Av tabellmaterialet kan utläsas bl.a.av
följande SOU 1993:96, Förändringar i lönegarantisystemet 39 och bi-s.
laga 2.

56,5 % arbetstagarna fåtthar total utbetalning lönegaranti medav en— av
belopp mindre 40 000 kr.än
12,5 % arbetstagarna har haft reviderad fordrantotal överstigandeav en-
100 000 kr Anmärkning: Reviderad total fordran består av en samman-
läggning "total utbetalning" när uppgift total fordran saknas ochav om
"total fordran" sådannär uppgift finns.

Av arbetstagare har haft fordransom en

innestående lön har fått78,5 % lönegaranti för denna fordran med belopp-
understigande 20 000 kr

5 Se tabellerna i avsnitt 6.4. Fr.0.m. den januaril 1999 slopas den särskilda löne-
garantiavgiften. Arbetsmarknadsavgiften inom socialavgifterna höjs emellertid i

mån.motsvarande
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med beloppfått lönegaranti för denna fordranuppsägningslön har 67,4 %-
000belopp understigande 20000 och 43,5 % medunderstigande 40 kr

kr
fåttinnestående lön intjänad lön har 80,5 %semesterersättning-

med belopp understigande 20 000 krlönegaranti för denna fordran
förfått lönegarantiuppsägningslön har 83,6semesterersättning %-

understigande 000denna fordran med belopp 8 kr

framgår fordringarnaVad löneskyddets tidsgränser 84,4 %gäller att av
innestående stått 49,6 ford-inne tid 60 dagar och %lön har kortare än att av
ringarna kortare tid 60 dagar.uppsägningslön änavser

hand-Förmånsrättskonunittén från Stockholm,har Länsstyrelsen i som
lönegarantiärenden inhämtatlägger omkring fjärdedel alla i landet,aven

följ ande uppgifter.

År Genomsnittlig medUtbetalt Antal Dagar uppsäg-personer
ningslön°utbetalning

1991 768 266 205 18 183 42 251

1992 968 760 992758 18 998 50 93,4

1993 912 569 825 4022 573 427 89,8

1994 289 674 060 9 163 31 613 83,6

1995 258 961 115 7 157 36 182 73,7

1996 213 662 431 6 419 28533 70,4

1997 164096 903 560 295135 71,5

framgårAv den statistik redovisas de lönefordringarattsom ovan er-som
lönegarantin ofta betydligt lägre oftasätts maximibeloppet ochär ängenom

betydligt månader.kortare tid Vad gäller mel-fördelningenänavser en sex
inneståendelan lön och uppsägningslön bådasemesterersättning inräknas i

kategorierna årutgjorde 1996 de totalt 213 662 431 kronor utbeta-av som
lades Länsstyrelsen i Stockholms län 102 908 275 kronor uppsägningslönav
och 650 innestående110 742 kronor lön.

Att utbetalningarna genomsnittligt ligger maximi-väsentligt undersett
beloppet medför besparing i storleksordningen miljoner300 kronoratt en
kräver maximibeloppet i det halveras besparingen skallnärmasteatt om
åstadkommas sänkning taket för lönegarantin. Följande tabellgenom en av

6 Avser genomsnittligt fåttantal dagar uppsägningslönmed för arbetstagare harsom
ersättning för uppsägningslön.
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visar besparingen i Stockholms län vid olika maximibelopp. Beloppen avser
miljoner kronor.

År Utbetalt Besparing Besparing Besparing Besparing
maxbelopp maxbelopp maxbelopp maxbelopp
75000kr 60000kr 50000kr 40000kr

1993 912 183 311 413 424

1994 289 57 102 139 143

1995 256 37 70 96 99

1996 213 27 52 73 75

1997 184 22 43 62 64

Vad gäller tidsgränsema framgår det statistiken många de arbetsta-attav av
får ersättning lönegarantin har relativt uppsägningsti-kortagare som genom

der. Det förklaraskan många företag går i relativtkonkursatt ärgenom som
nystartade och därför kan ha relativt arbetskraft. de företagAvantas ung

försattes åri konkurs 1996 hade 2 % årunder 1996, 12 % undersom startats
år 1995, 16 år% under 1994, 14 % under 1993, 10 % under 1992, 9 % under
1991 och %37 under 1990 eller tidigare. Troligen kommer förändringarna i
11 § lagen 1982:80 anställningsskydd trädde i kraft den 1 januariom som
1997 och innebär anställningstidens längd, i stället för arbetstagarensattsom
ålder, blir avgörande för uppsägningstidens längd, leda till arbetstagareatt

drabbas arbetsgivarens insolvens genomsnittligt kommer hasom sättav att
kortare uppsägningstiderännu i dag.än

Maximibeloppet

Fr.o.m. den juli1 1992 gäller maxirnibelopp 100 000 kr anställd.ett om per
Vid internationell jämförelse se kapitel 3 framstår maximibeloppeten som
relativt väl Det någotliggeravvägt. under vad våragäller i nordiskasom
grannländer. åstadkommaFör besparing 300 miljoner kronoratt en av

kostnader för lönegarantin skullestatens maximibeloppet i det närmaste
behöva halveras. Ett maximibelopp omkring 50 000 kronor innebäraskulle

många arbetstagare inte fåskulle kunnaatt ersättning för sin fordran avseen-
de längre tid månader.än En eller två månadslöner ofta obetaldaett ärpar

konkursansökannär in till tingsrätten. Om gäldenären inte själv ansökerges
konkurs skall ansökan vid förhandling,prövas vilket innebär ytterli-om en
tidsutdräkt. Vi inte så lågt maxirnibelopp krävs förgare att ettanser attsom

åstadkomma besparingen arbetstagarna godtagbart löneskydd videttger
arbetsgivarens konkurs.
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idsgränsernaT

vissalönegarantidirektivEG:sbundnaframgåttSom är angersomavovan
förändringardrastiskavi ingagrund häravRedan övervägerminimikrav.

intjänad lön.beträffandetidsgränsenav
inga be-finnsuppsägningslönersättning förtillgällerdetNär rätten

skulleefterfrågade besparingenlönegarantidirektiv. Dei EG:sgränsningar
ersättnings-denförkortningbetydandeåstadkommaskunna avgenom en

förändringsådanemellertiduppsägningstiden. Vi attberättigade enanser
vidlöneskyddarbetstagarnasönskemålet stärkaförenlig medinte attär

konkurs.arbetsgivarens

ersdttningsberdttigadefordringsslagendebetraflandeBegränsningar

skulle kunnalönegarantinförkostnaderminskamöjligEn väg statensatt
såfordringsslagenersättningsberättigade sätt attdebegränsaattvara
provision,olika formerlunchsåsom fri bil, frilöneförrnåner samt avm.m.

sådanfrån lönegarantin. Enskulle undantasgratifikationertantiem och
denfå någon effekt. Avemellertid knappast störreskullebegränsning un-

betänkandelönegarantiutredningsårsredovisades i 1993dersökning som
%innestående lön, 24avsåglönegarantiutbetaldframgår 23,6 %att av

4,6och % uppsäg-uppsägningslön46,2 %innestående semestersemester,
totaladehalvfordringsslagningstid. Inget översteg procentannat aven

fordringsslag kan ersättasbegränsa deutbetalningarna. Att genomsom
lönebe-krävaskulleokomplicerat. Detvidare inte heltlönegarantin attär

innebördförmånsrättslagenlönegarantilagen elleri annangreppet gavs en
lönebe-ändrateftersomPå ochgrund härav,lagstiftning.i övrig ettän

förmånsrättsordning,fungerandetill bättreskulle ledahellerinte engrepp
fordring-förmånsberättigadebeträffande deförändringarföreslår vi inga

arna.

tillutdelningFörbättrad staten

tillutdelningförbättradockså åstadkommasEn besparing kan genom en
skattefordringarsåvälomkring 10 %utdelning idagStatens ärstaten.

4. Ikapitellönegarantiutbetalningar setill följdregressfordringar avsom
1990avslutadeavsåg konkurserundersökningInsolvensutredningens som

dedå likaungefärdrygt 20 %utdelningen högre även stormenvar --
skat-ungefärutdelning densammabåda fordringsslagen. Att ärstatens

fönnånsrätt löne-har bättreregressfordringar skatter änoch trots attte- en
i företagtillgångsmassantotalamed denfordringar förklaras är störreatt

blirutdelningenden totalaföretag anställdamed anställda än attsamtutan
såihar skattefordringarföretaget Statendesto bättre är. gottstörre som
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tillgångslösa, före-lönefordringar intealla konkurser, de helt medanäven
Även bättrekommer ofta konkurser utdelning. medlika i ännuutan en

förmånsrätt därför få relativtskulle skattefordringar genomsnittligt setten
förmånsrättblygsam utdelning. förbättrad för lönefordringar skulleEn ge

på åstadkomma 300effekt utdelningen. För besparingstörre atten en
frånmiljoner genomsnittliga höjasskulle den utdelningen behövakronor

utgår då från lönegarantiutbetalningaromkring 10 % till 40 %. Vinärmare
på återkommermiljard kronor. Vi vårt kanomkring till hur förslag1

påverkakomma utdelning i kapitelstatensatt

Färre konkurser

Det effektivaste minska lönegarantinallra kostnader försättet äratt statens
minska antalet konkurser och därmed antalet arbetstagare berörsatt som

åstadkomskonkurser. Härigenom vidreell besparing be-större änav en
sparingar ändrade lönegarantiregler eller omfördelningstatiskgenom en

återkommerdet belopp utdelas vid Vikonkurs. till de samhälls-av som
ekonomiska påeffekterna besparingar lönegarantiersättningama i ka-av
pitel

minskningAtt antalet konkurser har påmycket effekt kost-storaven
naderna för lönegarantin framgår statistiken för åren,de 10 jfrsenasteav
avsnitt från6.4. Utbetalningarna lönegarantin uppgick 1980-talet tillunder
i 500-600 år.genomsnitt miljoner kronor Som följd det kraftigtper en av
stigande antalet konkurser i början på 1990-talet ökade utbetalningarna till

miljarder kronor.4 Utbetalningarna haröver sjunkit och förefallernytt
ha stabiliserats nivå omkring drygt miljard bör fram-kronor. Deten en
hållas de arbetsgivaravgifter avsedda täcka utbetalningarna,äratt attsom

årenmed undantag för 1990-1994, har varit utbetalningarna.större än
Vi våraövertygade förslag till förändringar fönnånsrättsord-är iattom

ningen kommer leda till fler företag i dag kommer rekonstrue-änatt att att
på konkurs. Härigenom avlastas lönegarantin.sätt än Detannatras genom

mångaemellertid omöjligt beräknaär hur företag kommeratt attsom re-
konstrueras i ordning. påverkasVidare konkursutvecklingenannan av
många Förmånsrättsordningenskilda faktorer. påverkar visserligen borge-

agerande fårgäldenär betalningssvårigheter också,näremas ochnär en
incitament till kreditgivare vidta kreditprövningarattgenom noggrannare

och kredituppföljningar, i viss mån råkaenskild gäldenär skall iom en
betalningssvårigheter eller inte. Konkursutvecklingen påverkasi stort
emellertid i högre grad konjunkturutvecklingen. Vidare kanännu av ar-
betsrättsliga, skatterättsliga och straffrättsliga regler spela in. Sammanfatt-
ningsvis våra förslag kommer leda till mindre antal kon-att att ettanser
kurser vad skulle blivit falletän kan inte uttala isom annars men oss om
vilken omfattning konkursutvecklingen kommer påverkas.att
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lönegarantin.besparingar påSamhällsekonomiska konsekvenser av

in-kanlönegarantiutbetalningamaförkostnaderminskningEn statensav
samhällseko-områden. Vilkaandraförkostnadsökningarnebära staten
åstadkoms.besparingarnauppstår hurberor bl.a.nomiska effekter som

lönegarantin,i reglerna föruppnås ändringarbesparingOm genomen
kommereller tidsgränsema skärps,sänksmaximibeloppetattt.ex. genom

börjareglernade ändradedrabbasarbetstagarededel attstor avsomen av
medfalletvaritvad skullearbetslöshetsersättning tidigareuppbära än som

oförändrade lönegarantiregler.
redogjorts leda tillvårt förslag kommerför viSom tidigare attatttror

samhällsekono-konkurs. Defler i dag rekonstruerasföretag än utomatt
Ävenkonkursutveckling uppenbara.miska vinsterna är omgynnsamav en

personalminskningarinbegripakanockså rekonstruktioner konkursutom
kon-arbetslöshet ochkostnader förtill minskadeleder konkurserfärre

personal.från derasföretagen ochskatteintäkterkurshantering störresamt
försla-besparingar kan tänkashurAtt uppskatta görastatenstora genom

emellertidlåter villsig inte Vikonkursutvecklingeneffekter göras.gets
ef-får betydligtframhålla minskning antalet konkurservarje störreatt av

fönnånsrättsreg-fekter beträffande lönegarantiregler ellerförändringarän
ler.

Utgångspunkter förslagen6.5.4 för

lönegaranti-Utgångspunkten våra skallför förslag konstrueraär att ett
löneskydd för deförrnånsrättssystemoch tillsammans bättreettett gersom

försvårafår rekon-Samtidigt inteanställda gäller i dag.vadän systemetsom
konkurrensvillkor.medförastruktion företag konkurs eller osundautomav

många år.hållaockså kunna underDet viktigt konstruktionen skallär att
våra kostna-Vidare gäller förslag skall innebära statenssammantagna attatt

förslagmiljonerder för lönegarantiersättningama minskar med 300 attsamt
skallutgifter föri övrigt innebär minskade intäkter eller ökade statensom

ilönegarantin har vibeträffandefinansieras. Vad gäller besparingskravet
uppfyllas änd-föregående fram kravet inte böravsnitt kommit till att genom

sparkravetMed tanke storlekenringar i lönegarantibestämrnelsema.
stället bör bespa-kraftig försämring löneskyddet.skulle det innebära Ien av

och ökarantalet konkurserringskravet uppfyllas regler minskargenom som
ändå inträffar.utdelning i de konkurserstatens som

löneförmånsrätt för förförst lönegaranti lönI det följande diskuteras och
utfört konkursansökan. Därefter behandlas lönarbete tjänats in vid somsom

uppsägning debelöper tiden mellan konkursansökan och förvaltarens av



SOU 1999:1 Löneprivilegiet och lönegarantin 235

anställda i anslutning till konkursbeslutet. Härefter diskuteras uppsägnings-
lön och lön för arbete under tiden efter konkursbeslutet. Slutligen behandlas
reglernas betydelse vid företagsrekonstruktion. Huruvida löneskyddet skall
tillgodoses förmånsrätt eller lönegaranti, eller kombina-genom genom en
tion, utreds i respektive avsnitt.

6.5.5 för utfört arbete påLön belöpande tiden före

konkursansökan

Förslag: Löneskyddet fordringarför förfallit högst månader företresom
konkursansökan med löneskydd förersätts fordringar belöper påett som
högst månader före konkursansökan.tre

När det gäller löneskydd för lön intjänad före konkursansökan sig degör
sociala skälen gällande med kraft. Löntagaren ofta bero-ärstor nämntssom
ende den intjänade lönen för sin försörjning. Om betalning uteblir, kanav
han inte kompenseras något socialt skyddsnät socialhjälp.annat ängenom
Han har inte heller kunnat i förväg sig till den situationen. Deanpassa nya
sociala skälen avspeglas i de internationella området;gällernormer som
EG:s lönegarantidirektiv och lLOzs konvention föreskriver löneskydd för
intjänad lön.

Att löneskydd motiverat sociala skälär innebär emellertid inteett attav
detta bör omfatta hur gammal lön helst. Skyddsbehovet minskarsom gene-
rellt med den intjänade ålder.lönens Har arbetstagarensett klarat sig utan en
löneutbetalning långunder tid, han normalt inte likaär beroende dennaav
för sin försörjning. Vidare inbjuder omfattande löneskydd till missbruk.ett

Att löneskyddet för intjänad lön begränsas till viss kortare tid ocksåharen
den fördelen det arbetstagarna och den arbetsgivare månaratt ger som om
sina anställda incitament påbörja insolvensbehandling sådani tidett att en

de anställda inte riskerar miste intjänadatt lön. Ibland invändsatt attom
för insolvensbehandlingen kommer i gång bör liggaansvaret aktöreratt

har bättre förutsättningar upptäcka problemen och i tid. Senastattsom agera
månadslönen uteblirnär för gången,andra kan det dock krävas denatt an-

ställde börja vidta åtgärder för något slags insolvensbehandling.
Om det i normalfallet kan högst månad lämna inantar att taman atten en

konkursansökan eller inleda förfarande enligt FRekL, borde löneskyddatt ett
för lön belöper högstpå månader konkursansökningeninnan komtresom
in till tingsrätten tillräckligt. sådanEn omfattning uppfyller också EG-vara
direktivet.

Nu gällande regel löneskydd för lön förfallit månaderhögstom tresom
före konkursansökan leder till fyra månadersnästan intjänad lön bliratt
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så försvårar inle-skyddad. omfattande skydd rekonstruktion,Ett attgenom
fl-svårare hittadandet kan skjutas och det blirhärav att att enupp genom

undgåså lö-nansiär löneskulder fastän kan allavill betala hanstorasom
inkråmet vid för löne-neskulder i stället köpa konkurs. Utrymmetattgenom

också lönegarantinsgarantimissbruk ökar. Det bör beaktas äratt resurser
förmånsrätt måstebegränsade starkt motiverad.och att en vara

Från månaderbegränsningen till belöpandetid bör dock vissatreen
undantag göras.

särskild beräkning omfattning-I de fall lönen skall bestämmas efter en av
utfört arbete eller arbetsgivarens försäljning eller dylikt, detpå kanen

lång månaderstid mellan intjänandet och förfallodagen. Med vidspärr treen
sådanabelöpandetid lönefordringar alltid löneskydd,skulle saknanästan

fastän sådanaanställde kan basera sin ekonomi utbetalningar.den Här
bör fönnånsrätten och lönegarantin därför täcka lön förfallit inom tresom
månader före konkursansökan.

Från fackföreningshåll har gjorts gällande det ibland svårt nåäratt att
arbetsgivaren med delgivning betalningsanmaning §enligt kap. 9 kon-2av
kurslagen, framgångsrikvilket leder till konkursansökan ibland inteatt en
kan inges månaderförrän betydligt förflutit lönen börjadesedanän tremer
tjänas in. denna anledning månadslönerAtt generellt fler vadängaranteraav

frånangivits olämpligt rekonstruktions- och missbrukssyn-som ovan vore
punkt. I stället bör i lagen införas ventil anställd till för-rätten som ger en
månsrätt och lönegaranti för månaderlön ligger tillbaka iän tresom mer
tiden, åtgärderhan kan visa han rimliga nåttinte har arbetsgiva-att trotsom

med betalningsanmaning enligt konkurslagen påoch inte heller annatren en
fåkunnat arbetsgivaren försatt i konkurs.sätt Förlängningen belöpandeti-av

den ståbör i relation till hindret långkan hur helst.men vara som
Eftersom tremånadersgränsen utgångspunktbestäms med i den dag kon-

kursansökan svårighetkom in till tingsrätten, nåspelar arbetsgivarenatten
med delgivning konkursansökan roll endast vid tillämpning det tids-av av
omfång löneskyddet omfattar totalt och vid tillämpning takbeloppet.som av
I dessa någonavseenden bör specialregel vid delgivningssvåxigheter emel-
lertid inte medges.

I finns12 § FRL specialregel för situationen varitlönefordranatten en
föremål för därför långoch blivit obetald under tid. itvist regel börDenna
princip behållas förkortningmed frist. Således måste konkursan-men av en
sökan följt inom två månader frånha tvistendet slutligen avgjorts. Där-att

åstadkommesmed likabehandling frånmed början ostridiga fordringar, för
vilka löneskydd i konkurs två månaderupphör efter förfallodagen.ca

Om föregåttskonkurs försök till rekonstruktion FRekL, skallenligtettav
i fördag fordringar tiden före ansökan företagsrekonstruktion närsom om -

det förmånligare för arbetstagaren förmånsrättha stället för fordringarär i—-
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konkursansök-till betalning motsvarande tid förehar förfallit undersom
Angående 1995/96:5ningen. regelns tillämpning 228se prop. s.

står löpan-semesterlön och inne för detI dag har semesterersättning som
förmånsrättföregående semesteråret lönegaranti. EU-de ochoch närmast

jämfördessa regler;inte Vi finner inte skäl ändrareglema kräver attmer.
beräknings-anförts tidsgränsen för lön med särskildmed vad som ovan om

anförts fem års inneståendekommitténs arbete hargrund. Under semesteratt
visatskyddad vid konkurs, eftersom semesterlagenborde staten genomvara

andra lagar, avtalslagen och skulde-kan Genomatt semester sparas. som
krediter i emeller-brevslagen, ställer sig bakom allmänhet. Det utgörstaten

förmånsrätt, någottid för fordringarinte tillräcklig grund alla skall haatt
Fråganför övrigt meningslöst. gäller i stället fordran gam-som vore om

förmånsrättangelägenhetsgraden åtnjutamal har den den skallattsemester
därmedoch lönegaranti, hantverkare och skadelidandeäven t.ex. enom en

inte får i Kommittén Nej.enda krona konkursen. svaretut en anser vara
måsteförklarats i behov tillgodosesVad löneskyddettvara av ge-ovan

lönegaranti, eftersom medianutdelningen lönefordringar i kon-nom en
kurs fönnånsrättnuvarande kr. framhållasmed 0 Det börär ävenatt om
fönnånsrätten förbättrades skulle utdelningen många otillräcklig,i fall vara
jfr angående angåendeavsnitt 6.5.14 förslag produktiv lön och kapitel 4om

fönnånsrättutdelning fordringar såsomtill med bättre lönefordringar,än
skatter och företagshypotek.

Förmånsrättens funktion dels eventuellt de komp-anställdaär att ettge
letterande skydd lönegarantin för intjänad lön, dels finansiera lö-utöver att
negarantin till minskning arbetsgivaravgiftema.av

Med hänvisning till likabehandlingsprincipen finner kommittén detatt
inte förmånsrättfinns skäl medge för lönefordringar intjänats föreatt som
konkursansökan måni vidare framgår frå-Vi återkommer tillän som ovan.

fönnånsrättenhuruvida bör ha begränsningar beloppi absolutagan, samma
månaderoch totalt antal På förmåns-lönegarantin. dessa skullepunktersom

kunna bättre skydd lönegarantin.rätt änettge
återstårDärmed här förmånsrätt för finansierabehövsprövaatt attom

lönegarantin. inträderStaten nämligen i arbetstagarnas arbetsgiva-rätt mot
lönegaranti utgivits 28 § LGL.närren

avsnitt 6.4 framgårAv utdelningen i konkurs för närvarande spelaratt en
Årunderordnad roll för finansiering.lönegarantins 1995/96, utbetal-när

ningarna avgifterna1 199 mkr, uppgick till 504 utdelningen1 mkr ochvar
till 254 mkr. Beaktar lönegarantifondens trendmässigaäven över-man
skott, löneförmånsrätten båtnadtalar detta för kunde föravskaffas tillatt
övriga också åstadkommas förrnånsrätts-borgenärer. Härigenom skulle att
ordningen blev praktiskt rensad. Emellertid kommer utdelningentaget
lönegarantiregressen föreslåröka väsentligt, kommittén fö-att om som --
retagsinteckningsunderlaget skatteförmånsrättenhalveras och avskaffas.
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700-800år 1995/96 ha blivit omkringutdelningenregler skulleMed dessa
till de oprioriterade borgenärer-utdelningen ökamkr. Samtidigt kommer att

medtill lönerutdelningen i dagså blir ungefär likaden ärstoratt somna,
avskaffas. Spar-förmånsrätten förförmånsrätt. löner kundetalar förDet att
bibehållen för-nödvändiggör dockdirektivet vårt tilläggsdirektivi andra

till för-månsrätt på utgiftsminskning inte skall ledakravetför löner, enom
nedan 8.för de anställda se kap.sämring löneskyddetav

rådde föreockså utgångpunkt lägerimligt detVi finner det taatt somsom
inneståendeförmånsrätt två månaders lönför ellerlönegarantin. En tre var

påkallad Införandettill speciella situation.med hänsyn de anställdas av en
dåbehöverkompletterande skydd,lönegaranti denna omfattning, ettav som

inte förmånsrätten upphävs och kostnaden övervältrasmedföra helt attatt
företagen i gemen.

vid företags-Ett särskilt omständighet beakta i sammanhanget lägetäratt
frånså hindra överströmning före-rekonstruktion. det angelägetAnses att

går företagsrekonstruktiontagsrekonstruktion till konkurs den vidatt som
enligt inte skall behöva bekymra sig intjä-FRekL lönernämnvärt somom

före betalningsinställelsen, bekymra sigeftersom han inte alls behövernats
löneskulder han köper inkråmet i konkurs, lönefordringar belö-börnärom

på såpande tiden före betalningsinställelsen oprioriterade, denattvara nye
intressenten bara tvingas betala ackordsprocenten. däremotAnser attman

gården måstein skall kunna och bör betala intjänade löner, dessasom vara
förmånsberättigade, undgå återvinning.för betalningen skallatt

Det anförda leder enligt kommittén till före kon-löner intjänatsatt som
kursansökan eller rekonstruktionsförfarandets åtnjutainledande skall för-
månsrätt i den utsträckning angivits.som ovan

6.5.6 för tiden mellan konkursansökanLön och
konkursbeslut

Löneskyddet skall liksom i tidendag omfatta mellan konkursansökan och
konkursbeslut.

I omgåendenormalfallet följer konkursbeslutet relativt konkursansökan.
En gäldenärs konkursansökan skall En borgenärs konkursan-prövas genast.
sökan vid hållas två frånskall förhandling skall inom veckorprövas en som
det ansökningen kom in till I vissa fall emellertidkan besluteträtten.att
dröja svårighetergrund delge här mel-gäldenären. Under dent.ex. attav
lantiden arbetstagarnas behov löneskydd tillsärskilt uttalat. Rättenär av
löneförmånsrätt och lönegaranti tidenunder mellan konkursansökan och
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konkursbeslut bör därför inte begränsas densätt änannat ytterstagenom
tids- och beloppsgränsen.

6.5.7 Uppsägningslön lön föroch arbete efter
konkursbeslutet

Förslag: Om arbetstagaren utför arbete under uppsägningstid konkurs-
boet skall lönen, med undantag för övergångstid betalasvecka,en om en

Sådankonkursboet. fordran omfattas varken lönegaranti eller för-av av
månsrätt. Om arbetstagaren inte utför arbete uppsägningstidenunder om-
fattas lönefordran lönegaranti inte fönnånsrätt.av men av

Själva innebärkonkursen inte anställningsförhållandet upphör, direktatt
eller uppsägningstid.med Konkursförvaltaren brukar emellertid säga upp
alla efteranställda konkursbeslutet. Idag har förmånsrättarbetstagarenstrax
och lönegaranti för uppsägningslön längst uppgår till uppsägningstidsom
enligt lagen anställningsskydd, dvs. månaderhögst anställnings-om sex om
tiden årminst tio enligt äldreär den anställde minst år.45 Na-rätt om var

måsteturligtvis han beredd arbeta konkursboet under uppsäg-attvara
ningstiden. såOm sker, lönen fortfarande förmånsberättigad och löne-är en

såvidagaranterad konkursfordran, inte konkursboet förklarat sig inträda i
anställningsavtalet och arbetstagaren godtagit någondetta; ensidig inträdes-

uppsagd.7för konkursboet kommer inte fråga,rätt i den anställde blivitnär
Om konkursboet anställer den uppsagde, blir konkursboet massaansvarigt
för lönen. Utnyttjar konkursboet inte den måste frånuppsagde, han uppsäg-
ningslönen avräkna vad han kunnat tjäna håll.annat

Eftersom lönegarantin har tak 100 000 kr inklusive källskatt ochett
arbetstagaren ofta har fordran två månaders intjänad lön, sällanen ryms

månaders1 2 uppsägningslön inomän maxirnibeloppet. Följden blirmer —
arbetstagaren sig själv såmed förkortadsäger uppsägningstid, hanatt attupp

kan uppbära arbetslöshetsersättning lönegarantin upphör.närgenast
EU-direktivet och ILO-konventionen fönnånsrätthar inga krav eller

lönegaranti avseende uppsägningslön. ILO-konventionen dockkräver skydd
för avgångsvederlag.

I det följande det lämpligt skilja mellanär uppsägningslön belöperatt som
tid den anställde arbetat dåoch tid ingetnär arbete utförts.

7 Se NJA 1979 253. konkursboetAtt saknar ensidig inträdesrätt motiveras inte is.
rättsfallet, förklaras möjligen det skulle otillåtet gäldenärsbyte.att ettmen av vara
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utförs boetNär arbete åt

En följd tillden anställde har lönegaranti för uppsägningslön,rättatt vareav
sig inte, förhan arbetar konkursboet eller boet ofta fortsätter driftenär att

få täckningsbidrag. hålla gångvisst Konkursboet kan därvid i företagetatt
gårmed lönegarantimedel, driften tillmed underskott. lederDettaäven om

konkurrensförhållanden, företag får minskadeosunda där andra i branschen
intäkter riskerar bli insolventa.och att

Tillgången till lönegaranti för fortsatt drift i konkurs inte vid re-men-
konstruktion ocksåenligt FRekL medför frestelsedet starkär attatt en-
genomföra företagsrekonstruktion konkurs. insolventa företa-Deten genom

dåslipper bekymret skaffa finansiering fråntill lönerna frivilliga kre-get att
ditgivare. Lönegarantin blir därmed konkursdrivande.

bådaFör komma till med dessa olägenheter lönegaranti ikrävsrättaatt att
utgårprincip inte för tid under vilken arbete bedrivits konkursboet. I stäl-

let bör fordran sådanlön för tid upphov till massafordran.ge en
Om konkursboet blir den fria marknaden skaffa finansieringtvunget att

för fortsatt drift, kommer både konkursborgenärema förvaltarenoch att noga
fortsättning kan förväntas blipröva lönsam. naturligtvisDetta lederom en

till driften i flerläggs fall i dag. Kommer för-borgenärema ochänatt ner
valtaren fram till fortsatt drift bör löna sig i kassaflöde elleratt termeren av

tillgångarnavärdet hålls inför utförsäljning, bör idetattgenom uppe en
allmänhet skaffa finansiering, eftersom den fårkreditgivarenatt nye en
massafordran går före alla konkursfordringar. frånErfarenheter tidensom
före lönegarantilagen styrker detta.

Kommittén föreslår därför fordringar på uppsägningslön tidunderatt som
den anställde utfört arbete konkursboet, motsvarande uppsägningslönen,
skall massafordran. framgårSom redogörelsen för utländsk rätt ärvara en av
detta den vanliga lösningen utomlands. övergångstidBehovet kortav en
behandlas nedan.

Skulle konkursboet inte förmå betala massaskulden, kan konkursboetatt
försättas i konkurs. åtnjuterMassalönefordringen såi fall lönegaranti.

Ett särskilt skäl till fordran lön för arbete utfört konkursboetatt un-
der uppsägningstid bör behandlas massafordran vidläget rekon-ärsom en
struktion enligt AnsågsFRekL. fordran lön i konkurs konkurs-vara en
fordran fastän arbete utförts konkursboet, borde fordran lön för arbete

rekonstruktionsgäldenären efter betalningsinställelsen rekonstruk-vara en
tionsfordran åtnjuterden inte längre förmånsrätt nedsattessom om ge-- -

bådaackordet. I fallen grundar sig fordringarna avtal före den kritis-nom
ka tidpunkten, såledesoch de kan ha uppkommit före denna tidpunktanses
se 5 kap. 1 § KL och 3 kap 3 och 8 §§ FRekL; jfr 185.NJA 1989 Dens.

måsteanställde dock rimligen ha till betalning för efterarbete betal-rätt en
ningsinställelsen 3 kap. 3 och 8 §§ FRekL, ackor-nedsättsintetrotssom, av
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63 §§ochjfr 61stoppningsrättutnyttjandemedhandet, avoavsett om
framtvingathar nyttFRekL ett§20kap.och 21361986NJAköplagen, s.

utnyttjathar presta-räckerDet motpartenackordsgäldenären. attmedavtal
tionen.

torde kunnagiltighetgenerellmedsannoliktprincipenrättsligaDen -- ackordsgäldenärellerkonkursgäldenärtillså, denformuleras enatt ensom
gäldenä-kunnathanprestation, stoppa somkredit levererat mensomen

tillskyddsakrättsligtåtnjuterför ve-ställeti returnera,konsumerat attren
derlaget.

boetutförs åtarbeteNär inte

massaford-fåinte kanochkonkursboetarbetarinteanställde endenNär
lönegarantiochförmånsrättåtnjutaangelägennaturligtvis atthanär omran,

arbetslöshetsersättning,nämligen högre änDennauppsägningslönen. ärför
580dock högstinkomst,tidigarearbetslösesdenuppgår 80 %tillvilken av

närvarandeförhotetarbetstagaren,riskerar ävendag. Dessutomkr omper
utförsäkradbliff,851996/97:107 attakut seförefallerinte s.prop.vara

anspråk.ibörjatarbetslöshetsersättning tasdettid efterviss att
uppsägningstiden ärunderbehålla sin lönfåönskananställdesDen att
arbetsmarknadenkommitha oväntat,kanKonkursenbeaktansvärd.

kortmedutgifternasvårt skärakan hadålig och han attkan nerorten vara
lönegarantinförmånsrätt ochåtnjutaskallhan attförtalarvarsel. Detta att

förtakhögrebetydligt änoch medmånaderutgå fleraunder ettskall kunna
närvarande.

ingetuppsågningslön närlönegaranti förförmånsrätt och ar-En generös
rekonstruktions-frånnackdelarvissamedföraemellertidskulleutförsbete

förmånsberättigad.lönensärskilt ärgällersynpunkt. Detta om
uppsägningslönenhelaärförmånsberättigad, skalluppsägningslönenOm

incitament sättastarktfinansiär attvilketackord, ettvidbetalas ett ger en ny
arbets-deanställainkråmet ochköpadärefterförkonkurs,företaget i utatt

då deninte ägarensblirUppsägningslönema pro-behövs. nyetagare som
blem.

behövde uppsäg-förrnånsberättigad,inteuppsägningslönenSkulle vara
kvarstår efterandelnedsatta ettdenmedbetalas ac-baraningslönema som

Ägaren oftareskulleintressent atteller25 %. ansenormaltkord nyen
nödvändigtdetfinnadärförochbelastningenmed denorkaföretaget kan

åt-anställda,konkurs deantagligenskulleEmellertidiföretagetsättaatt

konkursför-8 finskaför deanfördeFinlandbesök i representanterkommitténsVid
möjlighetenförbetydelsehaft attårs reform störst1993 re-det ivaltarna att som

saneringsförfarande kananställda vidregelnkonkurs är attföretagkonstruera utom
någonharintehuvudvarefter devarsel, över tagettvå månadersmedsägas upp
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minstone de blir uppsagda, vilja företaget isätta konkurs, eftersom det isom
dag det endaär komma åtnjutandeisättet lönegaranti.att Av skälav samma
kan den arbetsgivare månar sina anställda komma välja rekon-som om att
struktion konkurs framför rekonstruktion konkurs, rekon-genom utom om
struktionen skall omfatta personalnedskämingar. Således medför lönegaran-
tin vid konkurs incitament välja rekonstruktionett konkursatt fram-genom
för rekonstruktion konkurs lönegarantinutom kopplad till lö-oavsett ärom
neförmånsrätt eller inte.

En lösning, både tillgodoser de anställdas önskemål skydd försom om
uppsägningslön och intresset inte motverka rekonstruktionatt enligtav
FRekL och inte heller missgynnar övriga borgenärer,som är uppsäg-att
ningslönen oprioriterad omfattasgörs lönegaranti vid både ackordmen av
och konkurs.

Huruvida lönegarantin skall gälla för full uppsägningslön motsvarande
uppsägningslön enligt LAS eller bara för exempelvis högst månader, ärtre

fråga prioritering utgifter, särskilten sedanstatens lönegarantinom inteav
längre specialñnansieradär lönegarantiavgiften iutan praktiken blivit del av
den allmänna arbetsgivaravgiften. Eftersom uppsägningslön saknar förrnåns-

påverkasrätt inte de övriga borgenärema. Kommittén föreslår fullatt upp-
sägningstid motsvarande uppsägningstid enligt LAS kan bli täckt lönega-av
ranti. I allmänhet kommer dock maximibeloppet för utgiven lönegaranti att
sätta gräns.en

Övergångstid

Det kan inte begäras konkursförvaltarenatt efter konkursbeslutetgenast
bestämmer rörelsen skall fortsätta medom för konkursboet ochmassaansvar
samtidigt vilka anställda skall behållas i den fortsattaanger driften. Ensom
Övergångstid under vilken alla anställda behandlas lika därför erforderlig.är
Under denna Övergångstid bör alla anställda omfattas lönegaranti ochav
löneförmånsrätt de utför arbete elleroavsett inte, naturligtvis under för-om
utsättning stårde till konkursförvaltarensatt förfogande. Så över-snart
gångstiden slut inträderär emellertid de regler Konkurs-angettssom ovan.
boet har därefter för alla arbetstagare utför arbetemassaansvar kon-som
kursboet, konkursboet inträderoavsett i anställningsavtalet, sluterom ett nytt
anställningsavtal med den anställde eller endast utnyttjar arbetstagarens
prestationer under dennes uppsägningstid. Att löneskyddet bör utformatvara

under företagsrekonstruktionsättsamma under konkurs innebärsom att
övergångsperioden bör gälla efteräven beslut inleda företagsrekon-ett att
struktion.

fordran på uppsägningslön. Lönen tvåför månaders uppsägningstid inte för-är
månsberättigad nedsätts såledesutan ackordet.genom
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ochrekonstruktionsgäldenärenbådeÖvergångstiden såkort,bör attvara
Härtilldrift.frågan fortsatttillställningtvingassnabbtkonkursboet ta om
anförtsskälarbetarintedemuppsägningslön till somkommer avsomatt

fönnånsberättigad. Omlönegaranteradskallvisserligen menvaraovan
reform.med dennasyftetmotverkaslångblir förövergångsperioden

vecka.övergångstidförordarKommittén enen

företagsrekonstruktionvidLöneskyddet6.5.8

företagsrekonstruk-vidomfattningskall haLöneskyddetFörslag: samma
rekon-beslutefterkanRekonstruktionsgäldenärenkonkurs.vidtion avsom

må-högstintjänatstill lönerlönegarantin trelåna medelstruktören somur
beslutetefterveckaföretagsrekonstruktionansökan t.0.m.förenader enom

uppsägningslö-utgå förvidareLönegaranti skallföretagsrekonstruktion.om
Rekonstruktions-uppsägningstiden.underarbetarinteanställda somner

grundfordranförsäkerhetställaellerbetalaskall statens avgäldenären
skall företagetfår avslutas. Annarsförfarandetinnanmed räntaregressrätten

opriori-uppsägningslönen, äråterbetalningen kanVidi konkurs. somsättas
arbetsta-självfallet intepåverkarackord. Dettanedterad, ha ettsatts genom

arbets-vidarbetstagarenskyddasyftelönegaranti, ärtill atträtt varsgarens
skall lönega-övergår i konkursrekonstruktionenOmgivarens insolvens.

frånavräknasföretagsrekonstruktionengrundutgåttranti ar-avsom
på konkursen.lönegaranti grundtillbetstagarens rätt av

tillframledervid konkurslöneskyddetangående attVåra överväganden
vidföretagsrekonstruktionvidomfattninghalöneskyddet bör somsamma

såledesföreslårVikonkursdrivande.reglerna attblirfallkonkurs; i annat
företagsrekon-beslutetmånader förebelöperlönefordringar tre omsom

ackord,omfattasintesåledesförmånsrätt och attettskall hastruktion av
rekonstruktions-utförsarbetevilkenundertidlönefordringar avsersom

lönefordranrekonstruktionsgäldenären,betalas attskall samtgäldenären av
företagsre-arbeteinte utförarbetstagarenvilkenuppsägningstid underför

förmåns-intelönegarantiomfattasskallkonstruktionsgäldenären avmenav
rekonstruk-föreslår vilönefordringarförmånsberättigade attgällerVadrätt.

låna medelskall kunnarekonstruktörenbesluteftertionsgäldenären urav
sådana löner.betalningförlönegarantin av

lönegaranti vidinföraförslagetriktasskulle kunnaInvändningar attmot
lönegarantin, delsutgifternaökarför detföretagsrekonstruktion dels att
uppfattaskankonkursrekonstruktionlönegaranti vidför utom ensomatt

snedvridakris och därigenomekonomiskiföretagrådrumsstöd tillform av
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konkurrensen mellan företag genomgår företagsrekonstruktion ochsom öv-
riga företag.

För motverka kostnadsökningatt och konkurrenspåverkan skulle lönega-
rantin vid rekonstruktion enligt FRekL kunna konstrueras slags för-ettsom
skott; lyckas rekonstruktionen, skall lönegarantin rekonstruktionsför-innan
farandet hävs betalas tillbaka rekonstruktionsgäldenären eller betryggan-av
de säkerhet ställas, sig det utgivits eller skall utges lön in-vare som avser
tjänad före betalningsinställelsen eller uppsägningslön under tid arbetenär
inte utförts. Annars skall rekonstruktionsgäldenären konkursförsättas i
Övergår rekonstruktionen i konkurs, skall den lönegaranti utgivits undersom

avräknasrekonstruktionen vid prövningen arbetstagarens utfårättav att
lönegaranti i konkursen. Det fingeras konkursenatt öppnats rekonstruk-när
tionsförfarandet inleddes; jämför hur tremånadersfristen beräknats såvitt

lön intjänad före insolvensförfarandetsavser början. Därmed förhindras
missbruk företag lever vidare,ett och lönegarantiutgiftemaav tillsom an-
ställda i företag går i konkursett blir aldrig företagetsom större gåttän iom
konkurs föregående rekonstruktionsförsök.utan

Lönegaranti vid företagsrekonstruktion konkurs diskuteradesutom redan
vid lönegarantilagens införande se 1970:201 23 och 60 ff ochprop. s.

bl.a. i Arbetsmarknadsdepartementetssenare PM Betalningsinställelse och
rådrumsstöd DsA 1979:7, i Lönegarantiutredningensm.m. betänkande
Lönegarantin och förrnånsrättsordningen SOU 1988:27, särskilt 79 ffs.
och Insolvensutredningen SOU 1992:113av 340 ff. Det visserligenärs.
riktigt det för den anställdeatt räcker lönegaranti står till budsatt vid kon-
kurs och lönegaranti vid rekonstruktionatt konkurs blirutom stöd tillett
företaget deän anställda. Med densnarare skisserade lösningen blirovan
företagsstödet emellertid inte företagetstörre än omedelbart gått i kon-om
kurs för sedan Önskarleva vidare iatt skepnad. i viss utsträckningny man

insolvenbehandlingenöverstyra från ackord,‘°konkurs till det nödvändigtär
likviditetatt lönegaranti står till buds vidgenom även ackordsförhandling.
Kommittén föreslår därför nämnda villkor återbetalning ochovan om-

avräkning lönegaranti införsatt vidäven rekonstruktion enligt FRekL för-
sådana fordringar skulle åtnjutitha lönegaranti i konkurs.som

Det kan såväl EU-direktivetnoteras att lönegaranti ILO-om som
konventionen tillämpligaär arbetsgivarennär blivit insolvent i den mening-

förfarande föratt kollektivtett tillgodoseendeen fordringsägarna inletts.av

9 Härigenom hindras lönegaranti först utgåratt under rekonstruktion enligten
FRekL återbetalning sker,utan att varefter lönegaranti utgår i efterföljandeny enkonkurs. EFTA-domstolen har i målet E l/95 funnit den tidigare karensregelnatt i
9 § LGL i dess lydelse före den julia 1 1995 inte förenlig med 10 ia EG-art.var
direktivet. Karensreglen har upphävts, 1996/97: 102numera 23se prop. s.w År 1997 antalet företagskonkurser ll 065,var medan endast förhandlingar44

offentligt ackord inleddes.om
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lönegaranti barahaotillräckligtså det attemellertid intetolkas attDetta vore
Tysk-ochNorgeDanmark,Sverige,ilönegarantinSåledes ärkonkurs.vid

Österrike FrankrikeochEngland,Finland,bl.a.Ikonkurs.tillbegränsadland
insolvensförfaranden.andraockså viddocklönegarantingäller

specialmotiveringen.tillhänvisasövrigtFår

maximitidochMaximibelopp6.5.9

Maxi-Maximibeloppet basbelopp.till fyrahöjslönegarantinförFörslag:
maxirni-införsmånader. Detåtta etttillförlängslönegarantinförnutiden

basbelopp.tiolöneförrnånsrättenförbelopp om

beloppDetta100 000 kr.taknärvarandeför rymmerharLöncgarantin ett
kon-föremånaderförmedelinkomsttagare trelångtifrån bruttolön en

årsochLASenligtuppsägningslön ettövergångstid, se-visskursinsökan,
taketönskvärtdetsynpunkt attanställdasfrån demeszerersättning. Sett vore

fullkundeskyddetavvägdaså det000 kr,200 gestillhöjdes att ovanca
effekt.

Förbegränsning.emellertid attnödvändiggörskälSzatsfinansiella en
tillhöjasintetaketbesparingsbeting, kansittfullgöraskall kunnakonmittén

uttryckasochvärdebeständigtåterTaket börkr. göras000140än camer
basbelopp.fyrasom

pensionellerarvodelön,fordranfår konkursiKL2§Enligt kap.5
kanvadöverstigeruppenbartmån fordringendengällande iinte somgöras

lönsamhetverksamhetensarbetsinsats,till gjordhänsynmedskäligtanses
fårgäldenärennärstående tillövrigt. Deni äroch omständigheterna som

skälig. Trotstill vad ärmed hänsynfordran sagtsbevakaendast som nusom
anställd fond-anställd,tänkasdetkanbegränsningar t.ex.nämnda att enen

uppgår tillmånadkonkursfordranbevakningsgillharmällare, persomen
iarbetskraftkvalificerad öv-förmånadslönenöverstigerlångtbelopp som

på dennaförmånsrättåtnjutaskallsådan anställddåFrågan blirrigt om en
mvz.

medanställdförrnånsrätten talar sto-beloppsbegränsning attFör enaven
ofta finnskonsumtion;omedelbarförhela lönenbehöversällaninkomsterra

nyck-anställde kandentalarsparmedel. Motavsevärda att endessutom vara
be-likviditethardenne attarbetsgivarenviktig för attutanelperson ärsom

förskott.lön itala
på 10införasbörförmånsberättigad lönförtakKommittén ettattanser

basaelopp.
ford-endastlönegarantinförmånsrätten ochomfattargällandeEnligt rätt

arbets-månadernaunder debetalningförfallit till senasteringar avsexsom
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anställningstid. Räknat bakåt fråntagarens uppsägningstidens slut kommer
löneskyddet således inte kunna täcka löner belöperatt tid tresom en av
månader före konkursansökan, uppsägningstiden överstiger två måna-om ca
der. Oavsett motsvarande effekt oftast inträder ocksåatt maximibe-genom
loppet, föreslår kommittén den sammanlagda tidsgränsenatt utsträcks till
åtta månader.

6.5 10 Tröskelbelopp för lönegarantin.

Bedömning: Någon undre för löneanspråkgräns skall kunna ersättassom
lönegaranti bör inte införas.genom

Konkursförvaltarkollegiemas Förening har föreslagit införandet trös-ettav
kelbelopp i lönegarantin 500 kr innan löneanspråk skallettper person
omfattas garantin. Förslagetgnindas samhällets behovav kostnadsbe-av
sparingar och effektivitet. Möjligheterna begränsa det skydd EG:satt som
lönegarantidirektiv föreskriver emellertid begränsade.är Medlemsstaterna
får sätta förövre garantiansvaret.gräns De kan också åtgärderen vidta för

förhindra missbrukatt garantisystemet. Kommittén inte utkrä-av attanser
vandet mindre lönefordran innebär sådantav missbruk.en Med hänsynett
härtill finner kommittén inte skäl lägga fram något förslagatt gräns-ettom
belopp för lönegarantin.

6.5.1 l Pensionsfordringar

Vi föreslår inte några ändringar angående förmånsrätt och lönegaranti för
pension.

I den mån arbetstagaren beroendeär pension från arbetsgivaren, han iärav
position vid konkursutsatten anställdamer än i arbetsför ålder. Särskilt

märks han inte kan räkna medatt inkomster kompenserar för in-nya som
komstbortfall efter utgången tid motsvarande uppsägningstid enligt LAS.av
Eftersom dagens regler med förmånsrätt och lönegaranti för pension för
högst tolv månader förefaller stränga pensionären, med beaktandemot även

tillrätten folkpension, föreslås ingen hårdareav inskränkning vadän som
följer tolvmånadersregeln och maximibeloppetav för lönegarantin.
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Avgångsvederlag6.5.12

omfattatillutsträckasbörlöneskyddet attinteVi av-Bedömning: attanser
fordringar.för andralöneskyddetföljervadgångsvederlag utöver avsom

för-lönegaranti elleråtnjutaarbetstagareskallILO-konventionenEnligt en
avtaletsberoendeavgångsvederlag kan,avgångsvederlag. Ettmånsrätt för

intjänad lön,fallet,särskildadetiomständigheternaochkonstruktion avse
Kommitténersättning.ideell att,ochpensionuppsägningslön, av-anser

förmånsrätt i vidarelönegaranti ellertäckasinte börgångsvederlag om-av
vadförmåner enligtskyddadekan ovanfattning sommotsvaraän ansessom

avgångsvederlagförendastförmånsrätt kaninnebär somanförts. Det att ges
ochkonkursansökanmånader förehögstbelöperlön tremot somsvarar

täckerLönegarantinkonkursbeslutet.efterveckatidinte än ensenareavser
avgångsvederlagmån liksom motiavgångsvederlag upp-svararsomsamma

LAS.enligtsägningslön
skallreelltavgångsvederlagenskilt avtal setthurBedömningen ett omav

rättspraxis.tillfår överlämnasuppfattas
i ILO-tillfredsställer kravenovanstående regeloklartdetEftersom är om

denna.ratificeraSverige intebörkonventionen,

frågorarbetsrättsligaVissa6.5.13

|Vårt område.inom arbetsrättensändrade regleringainnebärförslag

anförtsSomarbetsrättsliga regler.särskildainnehåller ingaKonkurslagen
ingått konkursenförearbetsgivarenanställningsavtalfortsätter de somovan

konkursutbrottetavtalet. Genomingenlöpa, sägerparternaatt uppavom
grund försakligkonkursboetharoch därmedarbetsbrist föreliggaanses

utföraskyldigaarbetstagarnauppsägningstidenUnder är attuppsägning.
lönegarantin. Annarsfullmed lönräknade kankonkursboet,arbete urom

ochköplagen61 §jfrstoppningsrättprinciper haenligt allmännaborde de
mellan boetöverenskommelseefterkan,Konkursboet136.NJA 1986 s.

anställningsavtal elleriträda in253,1979se NJAoch arbetstagaren etts.
får viss tidLASmed stöd 5 §vilketanställningsavtal,träffa avsenytt av

ochkonkursboetmellanföljd avtalLönefordringar tillvisst arbete.eller av
sinaförmår betalaintekonkursboetmassafordringar. Omblirden anställde

följdtillLönefordringarförsättas i konkurs.konkursboetmassaskulder kan
kon-lönegaranti i denskyddaskonkursboetgamlamed detavtal nyaavav

kursen.
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Enligt 25 § LAS har arbetstagare, har grund arbets-sagtssom upp av
brist, under månadernio från det anställningen upphörde företrädesrättatt
till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Har
företaget, verksamheten eller del verksamheten övergått till arbets-en av ny
givare gäller företrädesrätten hos den arbetsgivaren. Företrädesrättennye
gäller ifall den tidigareäven arbetsgivaren gått i konkurs och den arbets-nye
givaren således förvärvat inkråmet eller rörelsen från konkursboet. Om kon-
kursboet återanställavill personal, konkursboetär bundet turordnings-av
reglema. förutsättningEn för företrädesrätten emellertidär arbetstagarenatt
har tillräckliga kvalifikationer. Det medför konkursboet, liksom denatt som
förvärvat frånrörelsen boet, vid behov personal med specialistkunskaperav
kan anställa andra demän haft längst anställningstid hos konkursgälde-som

jfrnären Danhard, Konkursarbetsrätt, 2 uppl. 1998, 70. Vill konkurs-etts.
bo utnyttja vissa anställda under deras uppsägningstid återanställautan att
dem, torde konkursboet ha valfrihet mellan de anställda.

Enligt kommitténs förslag kommer de anställda inte ha förmånsrätt ochatt
tillrätt lönegaranti vid arbete konkursboet under uppsägningstiden. De

behöver därmed inte arbeta konkursboet, detta inte betalar lön i för-om
skott eller ställer säkerhet för lönen jfr 63 § köplagen. Vägrar anställden
arbeta konkursboet konkursboetäven kan beräknas ha förmågaom att
betala lönen, bör den anställde förlora tillrätten uppsägningslön jfr 12 §
FRL.

Kommittén föreslår inga ändringar i reglerna företrädesrätt åter-tillom
anställning. Dess förslag, de anställda för arbeteatt under uppsägningstid
får massafordran hos konkursboet, har tillen enda syfte konkursboetatt
inte utnyttja lönegarantin skallatt kunna fortsättagenom driften på för-
månligare villkor konkurrenterna.än Jämför härvidlag hur konkursboet

tillägg i 12 kap. 31 § jordabalkenett föreslåsgenom dessutom bli massa-
ansvarigt för hyran enför lokal, konkursboet utnyttjar denna underom
uppsägningstid sedan konkursboet avstått från inträda i hyresavtalet.att
Konkursboets i dessa fall såledesär pågrundatmassaansvar avtaleget
eller inträde i gäldenärens avtal obehörig vinst-karaktärutan jfr NJAav
1946 122 och 1993 13. Att anställningen hos konkursgäldenärens. fort-s.
farande består under uppsägningstiden visar sig den anställde återattav
har till lönegaranti,rätt konkursboet slutar utnyttja honom underom upp-
sägningstiden. Konkursboets val anställda för arbete underav uppsäg-
ningstiden faktiskt kan visserligenrent ha betydelse för vilka anställda

kommer övertas denatt sedan förvärvarsom frånrörelsen kon-av som
kursboet, kommitténs förslag innebär ingen förändringmen turord-av
ningsreglernas tillämplighet. Massaansvaret torde också leda till över-att
låtelsen från konkursboet måste ske snabbare i dag,än varigenom det blir

mindre betydelse vilka arbetat konkursboetav under uppsägnings-som
tiden.
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lönProduktiv6.5 14
.

för-intebörproduktiv löns.k.avseendeLönefordringar gesBedömning:
företagshypotek.månsrätt framför

framfördaInsolvensutredningendethararbetekommitténs senastUnder av
tvåochkonkursenföretidenbelöpandelönefordringarförslaget attom

företagshypotekförmånsrätt föreskullekonkursbeslutetmånader efter ges
detemellertid inteminskarlösningDennadiskuterats.lönproduktivs.k.

svårighetertillledervarför det attföretagshypoteket,omfångetmaximala
tillutdelningenoch lämnarskatteförmånsrättenborttagandetfinansiera av

4kapitelinivålåg seoförändrat närmareborgenäreroprioriterade
deteftersomsvårberäknat,bliskullevärdeFöretagshypoteketsoch 8. mer
lö-sannolikadevärdetillgångarnas äveninte bara utanbedömagällde att

sak-konkursförvaltarenskulleVidarekonkurs.framtidavidneskuldema en
tvåeftersomdrift blir lönsam,fortsattbedömasnabbtincitament att omna

myck-medproduktiv löns.k.ändå kommer utgöralöneskuldermånaders att
fortsätterkonkursbondärmed förblirförmånsrätt. Risken stor attgodet

följd.konkurrensensnedvridningmedverksamhetolönsam somav
produktivåter fram förslagetföraintedärför valtharKommittén att om

lön.
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Företagshypoteket7

Gällande7.1 rätt

företagshypotekAllmänt7.1.1 om

förutvecklatssärskild säkerhetsrättföretagshypotekMed attsomavses en
kreditsäkerhetutnyttjasrörelseegendom skall kunnanäringsidkares som

grundläggandeavstå frånbehöver besittningen. Denäringsidkarenutan att
företags-1984:649säkerhetsrätten finns i lagenbestämmelserna omom

förlagsinteckningsför-Föregångare årstill 1883FHLhypotek FHL. var
hypotekariskår år1924, 1932, 1942 och 1958lagar sä-ordning samt om

vissaspånadslinspannmål, hampajordbruksinventarier, ochkerhet i samt
företagsinteckning.lagen 1966:454oljelager, alla avlösta omav

näringsverksam-företagsinteckning i sinkan beviljasnäringsidkareEn
företagshypo-Bevis inskrivningen kallas§ FHL.het enligt kap. 13 om

för fordranborgenär till säkerhetöverlämnas tillkanteksbrev. Detta en
företagshypotekshavarennäringsidkaren. Borgenärenhar hosdennesom -

fö-intillförmånsrätt till betalning inteckningsunderlagethar därefter ur-
typiskaTill skillnad denretagshypoteksbrevets belopp. panträtten ärmot

igälleregendomtill viss bestämdföretagshypotek inte knutet utanett en
såledesharförändras; näringsidkarentidenhelaegendomsmassa som
§ FHLhypoteksunderlaget. Enligt 2 kap. 1förfoganormalt överrätt att

måni denlösa egendomnäringsidkarensomfattar företagshypotekett
vittomfattandeverksamheten. Denintecknadetill denegendomen hör re-

följandeibeskrivsnågra viktiga undantagförsedd medgeln är av-som
snitt.

omfattningSäkerhetsrättens7.1.2

drivapå ocholika ställendriva sin verksamhetEn näringsidkare kan även
beviljasföretagsinteckningHuvudregelnolika slag.verksamheter är attav
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i all näringsverksamhet näringsidkaren vid varje tid här i lan-utövarsom
det, alldeles och påavseende verksamhetens givenEnoavsett utanvar art.
följd härav objektet förär inteckning kan kommaatt växla bl.a. där-atten
för viss verksamhet läggs ned eller näringsidkarenatt atten startar en ny
verksamhet här i landet. Näringsidkaren också oförhindrad överlåtaär att

verksamhet eller Verksamhetsgren omfattas företagsinteckning.en som av
Vid sådan överlåtelse gäller företagshypoteket under viss tid i den överlåt-

hypoteksegendomen hos förvärvaren.na
Enligt FHL omfattar företagshypotek all näringsidkarens lösa egendom

i den mån egendomen hör till den intecknade verksamheten, inteom un-
dantag gjorts i lagen. Företagshypotek såledeskan inte omfatta fast egen-
dom, vilken enligtpantsätts regler i jordabalken. Vadseparat utgörsom
fast framgåregendom jordabalkens bestämmelser. Jordabalkens reglerav

tillbehör till industrifastighet maskiner och utrustning till-om annan som
förts fastigheten för användas i verksamheten står självständigaatt i för-
hållande till FHL har samband med reglerna kreditsäkerhet i nä-men om
ringsidkarens egendom industritillbehör ingårofta i näringsid-attgenom
kares rörelse. Den januari1 1986 infördes institut i jordabalkenett nytt

det möjligt förgör fastighetsägare inskrivningsåt-som atten genom en
gärd, och under kontroll berörda borgenärer, dels rättsligt skilja fas-av en
tighets industritillbehör från fastigheten för dessa skall kunna omfattasatt

företagshypotek, dels återförenarättsligt industritillbehörenav med fastig-
heten för tillbehören åter skall kunna omfattasatt fastighetspant.av

Att företagshypotek omfattar all näringsidkarens lösa egendom intesom
särskilt undantas i lagen innebär bl.a. varulager och alla slags fordring-att

i princip ingår. Av kravet på egendomen skallar näringsidkarensatt vara
följer hyrd egendom eller egendomatt köpt på avbetalning med ägande-
rättsförbehåll återtagandeförbehålleller inte underlag för företagshy-är
poteket, i den mån säljaren egendomen i anspråk för betalningtar sinav
fordran.

Underlaget skall vidare höra till den intecknade verksamheten. Härige-
sker avgränsning gäldenärens privatanom mot egendom och mellanen

hans olika verksamheter, ifall inteckningen har begränsats till verksamhet
viss enligt 3 kap. §l FHL.artav
Från hypoteksunderlaget undantas 1 kassa- och banktillgodohavanden,

aktier, andra bevis delaktighet i bolag, obligationer, förlagsbevis ochom
liknande skuldebrev avsedda för allmän omsättning andelar i aktie-samt
fonder, 2 egendom beskaffenhetär kunna föremål försom attav vara

grund inteckningpanträtt och 3 egendom varken kanav utmätassom
eller ingå i konkurs.

Undantaget för aktier hänger främstetc. med kreditsäker-attsamman
hetsvärdet sådanahos värdehandlingar lätt kan utnyttjas pantsätt-genom
ning med avstående besittningen. I propositionen till framhållsFHLav att
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inteckningsinstitut,särskildaandra,det finnsvilkensådan föregendomlös
Enföretagshypotek.förinteckningsunderlagetin i annaninte bör räknas

oklarhettillledapropositionen, kunnaiuttalandenenligtskulle,ordning
prop.inteckningsinstitutenolikadeförgällerdet gränsernanär

1983/84:l28.
SOUbetänkandetföreslog iföretagsinteckningangåendeUtredningen

inteckningsbaraomfattningen denFöretagshypotek1981:76 egen-att av
Utred-dittills.gälltmed vadjämförtväsentligtvidgasbordedomen som

ingåskullerörelsefordringaroch allakassamedelansåg såledesningen att
nå-spelaintedetskulleHärigenomff.betänkandet 73i säkerheten se s.

kundfordringar somhadetillfälletförgäldenären storaroll varomgon
förriskenJustfå eller attkontanter tvärtom.inteckningsunderlag men

mångaansågslikvida medeltillomvandladeskundfordringar vara enav
företagsinteckningsha-det gjordeeftersomlagen,gamlai densvaghetstor

rekonstruktions-understödjagarantiersärskildaobenägna att utanvarna
förtillräckligtkundfordringamaoch attvarulagretförsök, stora gevarom

konkurs. Enomedelbarvidutdelningfull storinteckningshavama ma-en
förslagutredningenseller lämnadetillstyrkteremissinstansemajoritet av

avstyrktekronofogdarFöreningen Sverigespunkt.på dennaerinranutan
kassamedelomfattaskulleinteckningsunderlagetemellertid förslaget att

Riksskatteverket iståndpunkt intogrörelsefordringar. Sammasamtligaoch
skatte-fordringarbanktillgodohavanden ochkassamedel,fråga om

andraockså aktier ochföreslogremissinstanserrestitution. Flera att an-
inteckningsbaraskulle inräknas i denjuridiskaidelsrättigheter personer

egendomen.
inteck-utvidgningmedgavJustitiedepartementetChefen för att aven

med hanslåg linjeutredningens förslag ienlighet mediningsunderlaget
ställning.företagsinteckningensi stärkadet angelägnauppfattning attom

Å vissleda tillskulleförslaget samtidigtframhöll hanandra sidan att en
avgifterallmännaochförrnånsrätten för bl.a. skatter samtförsvagning av
förmånsrätts-det framtidatillHänvisning gjordespensioner.löner och att

föremål för övervä-olika borgenärsgrupperförhållandet mellanliga var
Departementschefenföregripas.bordeinteresultatet häravganden och att

väsentligföreslå någontidpunktendenvid ut-sålunda inte beredd attvar
1983/842128 43inteckningsunderlaget sevidgning s.prop.av

dettainteckningsunderlagetdockmån utvidgades attvissI genom -
fondpapperbanktillgodohavandenochkassa-med undantag samtav -

54.1983/841128rörelsefordringar seövrigaallakom omfatta s.att prop.
åter-fordringarnäringsidkarenshörhypoteksegendomenTill numera

verksam-intecknadedenavgifterochskatterolikabetalning avsersomav
avräkning1985:146enligt lagenanmärkasdockbörheten. Det att om

irestitutionsfordringaråtskilligaavgifterochskatteråterbetalningvid av
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första hand skall i anspråk för betalning det allmännas fordringar påtas av
den restitutionsberättigade.

7.1.3 Fönnånsrättens placering

Vid konkurs hos inteckningsgäldenären innebär företagshypotek in-att
teckningshavaren enligt 5§ FRL har förmånsrätt till betalning denur
egendom underlag för företagshypoteket.utgör Efter lagändring årsom en
1975 företagshypotek bättre fönnånsrätt förmånsrätt förän lön. Bak-ger
grunden till lagändringen reformarbetet på det arbetsrättsliga området,var

ledde till lagen 1974:12 anställningsskyddatt LASsom om antogs.
LAS innehöll bl.a. regler uppsägningstid varierande mellan ochom en sex
månader. Detta medförde försämring den dåvarande företagsinteck-en av
ningen, eftersom lönefordringar vid konkurs i utsträckning hade för-stor
månsrätt till betalning framför fordran med säkerhet i företagsinteckning.
Med åberopande införandet LAS medförtatt betydande försäm-av av en
ring företagsinteckningen kreditsäkerhet gjorde organisationerav som tre
företrädande kreditväsendet år 1974 framställning företagsin-atten om
teckning skulle företrädesrätt framför lönefordringar. Organisationer-ges

vilka erinrade den statliga lönegarantins betydelsena, i sammanhanget,om
framhöll de längre uppsägningstideratt i LAS medfördesom angavs att
företagens latenta löneskulder ökat och till följd härav ocksåatt utrymmet
för säkerhet i form företagsinteckning i månmotsvarande minskat. Iav

1975/76:12 föreslogs företagsinteckningamasprop. kreditvärdeatt skulle
stärkas fordran med säkerhet i företagsinteckningattgenom fick företräde
framför löne- och pensionsfordran i händelse konkurs. Samtidigt före-av
slogs avsevärd höjning maximibeloppet för den statligaen lönegarantinav
till tolv basbelopp. Chefen för Justitiedepartementet uttalade se prop.
1975/76:12 30 förslaget innebar löneprivilegietatt enligt FRL koms. att

sakna betydelse föratt alla löntagare.nästan Därmed skapades enligt hans
mening också för angelägen förstärkningutrymme inte bara företag-en av
sinteckningens ställning också den allmänna fönnånsrättutan till-av som
kom skattefordringar. I propositionen i enlighet härmed för-togs ettupp
slag fordran på skatt och allmänatt avgift skulle företrädeom framförges
lönefordringar. Förslagen i propositionen bifölls riksdagen se LUav
1975/76:5.

Frågan löneprivilegiets ställning diskuterades också i sambandom med
tillkomsten FHL. I motion m yrkades riksdagen hos regeringenav en att
skulle begära förmånsrättsordningen.översyn Vid bordeen översynenav
övervägas den ändringen "förmånsrätten för den statligaatt lönegarantin"

företräde framför förmånsrätten för företagsinteckning.gavs Motionen
motiverades med praxis inom konkursförvaltningatt såutvecklats för-att
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förlönegarantin bl.a.med hjälpkonkursföretagen vidarevaltama drev av
ändringenföreslagnaställning. Denföretagsinteckningshavamasstärkaatt

kreditgivareandraföranleda banker ochmotioneni enligtFRL skulle att
hosi utvecklingenfölja och ingripafick incitamentökat ettnäraattett

1983/84:36,LUavslog motionennedgång. Riksdagen,företag som
år i1975 det angelägnagjortsuttalandenerinrade de att tryggaomsomom

skullemotionenmenade förslaget iochföretagens kreditmöjligheter att
ståsåledes i klarkreditvärde ochföretagshypoteketsallvarligt försämra

före-laglåg propositionensyften bakomstrid demed omen nyomsom
förrnånsrättsordning-förändring i1983/84:128. Entagshypotek se prop.

övergångsproblem.besvärligamedföra mycketskulle vidareen
förrnåns-fönnånsrätt den allmännaFöretagshypotek bättre änävenger

förmånsrättföretagshypotekDäremot änför skatter. sämre pant-rätten ger
Även upplåtits innan maskiner ochföretagshypotek pant-rätt. varorom

angående fö-får panthavaren företräde godtraderas,ochsätts oavsett tro
upplåtelsen.retagsinteckningen och

Egendomsförändringar vid7.1.4

betalningsinställelse

ståndrekonstruktionsförsök skall vikt ford-För komma till detär attatt av
försämras betalningsinställel-ringsägamas situation inte underavsevärt en

skall skyd-speciellt problem hur innehavare företagshypotekEtt ärse. av
ingår idas. Företagshypoteket omfattar i princip all lös egendom rö-som

sådanadäribland färdiga för försäljning. Kontantarelsen, ärvaror som
vid försäljningmedel inflyter omfattas nämntssom en av varorna som

förut utestående fordringarinte företagshypotek. Detta medförett attav
blir banktillgodohavan-betalas till företaget och därmed kassa- ellersom

iden omfattas företagshypoteketminskar den egendom motsva-avsom
mån. på gäldenärensrande Medel bankkonto kan dock ofta kvittasett mot

kontoförandeskuld till den banken.
till för-med gäldenärens medgivandeVanligen rekonstruktörenöppnar

mån för allaför företagshypotekshavama s.k. adrninistrationskontoett
förbehåller efterföretaget sigslags betalningsströmmar till rätten attmen

visar sigkontot för kostnaderprövning använda influtna medel som
Syf-ackordsförfarande.nödvändiga företagets fortsatta drift underför ett

rekonstruerasbetalningsinställelsen företaget skall kunnamed är atttet
sådant förbehåll visst belopp ellerkan fixerat tilloch leva vidare. Ett vara

Walin, Företagshy-behovsprövningenbegränsat enbart se Göstavara av
493.i Festskrift till Welamsonpotek och betalningsinställelse, Lars s.

adrninistrations-likvidaGenom placera uppkommande medel ettatt
tillgångarna adrninist-omfattakonto åsyftas företagshypoteket skallatt
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rationskontot. I rättspraxis NJA 1987 105 och 1989 705 I detärs. s. nu-
fastslaget påmedel sådana administrationskonton under vissaattmera

förutsättningar skall tillfalla de borgenärer har säkerhet i företagshy-som
potek.

En olägenhet med nuvarande det fortfarande råder vissärsystern att
oklarhet vilka måstekrav uppfyllas för företagshypotek skallattom som
omfatta medel administrationskonto. I rättsfallet NJA 1987 105ett s.
anförde Högsta domstolen HD sammanfattningsvis bl.a. betalningenatt
för såldaden egendomen dvs. lager, inventarier och hyresrätten till gälde-

rörelselokalnärens skedde i enlighet med gode instruktioner imannens
medlensådan ordning inte kom under gäldenärens rådighetatt ställ-utan

des till gode disposition i inteckningshavarens intresse fastänmannens
gode uppgivit han enligt instruktionerna vid behov hade kunnatattmannen
betala den löpande driften medlen till nackdel för inteckningshavama.ur
Medlen förblev enligt HD undandragna gäldenärens rådighet och kvarstod
på administrationskontot till konkursutbrottet. Under förhållandendessa
ansåg HD inteckningshavarens förmånsrätt bestodatt efter detäven att
betalningen köpeskillingen hade skett och gällde sådani del tillgo-av av
dohavandet på kontot svarade det inbetalade beloppet.motsom

HD har i NJA 1989 framhållit705 I betydelsefullt påmedlens. attsom
adrninistrationskonto inte ställsett till gäldenärens fria rådighet, samtidigt

HD vissa betalningar kan få ske för hållaaccepterar gångsom att i fö-att
detta omintetgör förmånsrättenretaget, utan att i medlen kontot. I sam-

band med aktiebolag inställde sina betalningaratt ett träffades i det rätts-
fallet avtal medel inflöt vid försäljningatt egendom och betal-om som av
ning för fordringar omfattades företagsinteckning skulle ske tillsom av ett
i Ackordscentralens bankkontoöppnat med viss befogenhet för Ac-namn
kordscentralen medel för bolagets räkning.att Sedanta ut bolaget försatts
i konkurs ansågs innehavare företagsinteckningar ha förmånsrätt i bola-av

redovisningsfordrangets Ackordscentralen eftersom Ackords-gentemot
centralen, vid begagnande sin befogenhet medel kontot, haftatt ta utav

beakta inte bara gäldenärensatt också företagsinteckningshavamasutan
intressen så dessa borgenärer inte i händelseatt konkurs åsamkasskulleav
någon väsentlig förlust försöket avveckla verksamheten. HDattgenom
avslutade sin bedömning med framhålla gäldenärsföretaget vidatt att an-
givna förhållanden på sådant frånavskurits rådighetensätt medlenöver
kontot, den häremot svarande redovisningsfordringenatt ingick i den fö-
retagsintecknade egendomen i månden medlen motsvarade vederlag för
fordringar före betalningen omfattades inteckningama.som av

I rättsfallet NJA 1991 550 hade, efter aktiebolags betalningsin-etts.
ställelse, medel inflöt vid försäljning företagsintecknad egendomsom av
tillförts bolagetsi särskilt bankkonto.ett öppnat bolagetsI konkursnamn
uppkom bl.a. fråga inteckningshavaren hade förmånsrätt i medel påom
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kontot. Frågan besvarades ocksånekande HD, uttalade kontotattav som
hade kunnat förses sådana effektivamed uttagsbegränsningar situatio-att

blev jämförbar med vad gällde i de tidigare avgörandena. Vadnen som
i måletdetta hänseende hade redovisats i emellertid otillräckligtsom var

för gäldenären skulle sådantkunna från rådig-avskurensättatt anses
heten påmedlen kontot dessa skulle kunna betraktas substitutöver att som
för egendom omfattades fönnånsrätt.som av

Även från utgångspunkterandra de redovisade kan detän görasovan
gällande behov förtydligande i lagstiftningen företagshy-rörandeatt ett av
potek föreligger. Det har framhållits den rättspraxis utbildats haratt som
gällt tillämpning äldre lag och inte års1984 lag företagshypotek,av om
varför det inte kan uteslutas tolkning 2 kap. 1 § i den lagenatt en av nya
skulle kunna förmånsrätthypotekshavare harutrymme att attge anse en
i gäldenärens fordran hos god enligt AckL, rekonstruktören man numera

Håstadenligt FRekL, ise SvJT 1988 250 ff, 632JT 1989-90 ff ochs. s.
Sakrätt, 6:e Stockholmuppl., 1996, 361 sådanMot tolkning talars. en
framför allt den strider grundtanken bakom regeln, kontanteratt mot att
och bankmedel ingåinte skall i hypoteksunderlaget, påeftersom medlen
gode konto avseddaär användas gäldenärens bankmedelattmannens som
under rekonstruktionsförsök och det inte någonskulle bli friett annars
sektor kvar för placerade borgenärer.sämre Som alternativ har Hå-ett av
stad föreslagits ackordsförhandling övergårnär misslyckas och iatt en-
konkurs inteckningsunderlaget "fryses" vid betalningsinställelsen och-
förordnandet den gode i stället för konkursdagen. godeDenav mannen,

rekonstruktören skulle sedan kunna använda likvida medel förmannen
den löpande verksamheten inteckningshavarnas återståen-tillutan att rätt
de likvida påverkas.medel Inteckningshavama skyddas de kanattgenom
begära gäldenären försatt i konkurs. De skulle däremot få förmånsrättinte
i varulager efter betalningsinställelsen köps för dånytt medelsom som var
likvida. Eftersom bouppteckning rekonstruktören da-upprättasen av per

för betalningsinställelsen torde förslaget praktiskt genomförbart.gen vara

7.1.5 Egendomsförändringar under konkurs

En mycket betydelsefull fråga hur fördelningen iär konkurs skall ske
mellan företagshypoteket och konkursboets allmänna del borgenärer som
har förmånsrättallmän eller oprioriterade,är konkursboet fortsätterom
gäldenärens rörelse och ökar företagshypoteksunderlagets värde attgenom
de anställda förädlar befintliga råvaror eller halvfabrikat. Före konkurs
balanseras ökning varulagrets värde minskning kundford-en av av en av
ringarna kunderna betalar sina skulder. influtnaDe kontanternaattgenom
används sedan i viss utsträckning till betala de anställdas löner tillochatt
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anställdasemellertid debetalaskonkursförsätts iskatter. När rörelsen
harutläggetförlönegarantin, ochlöner normalt via regressrättstatens

upphörSamtidigtföretagshypotekshavama.i varulager änsämre rätt etc.
skerföre konkursenföretagshypoteksunderlagetden minskning somav

obetaldakundfordringardebetalning, eftersomkundernas som vargenom
företagshypo-in tillgodoräknasdärefter flytervid konkursutbrottet men

förmånsrätt.tekshavama med
få till-företagsinteckningshavamakonkursförvaltama längepraxis lätI

det förädlade varulagretförsäljningssummangodogöra sig hela utan att
vård- försäljningskost-någon särskilda ochgjordes föravräkning änannat

kap. för anställning18 § KL,nader enligt 14 extrat.ex. perso-avnumera
hänförligautförsäljningslokal. Kostnaderspeciellnal eller hyra som varav

så-behövde företagsinteckningshavamatill själva förädlingen av varorna
alltsåblevnågot för. Företagsinteckningenledes avdraginte vidkännas

gång.ofta konkursensvärd undermer
Minitube-målet, utdel-där klandrat1982 900Genom NJA ettstatens.

emellertidsedvanlig praxis har HDningsförslag enligtupprättatssom
förmånsrätt islagit underlaget för företagsinteckningshavamasfast att

frysningsprin-konkursrättsliga principerenlighet med allmänna den s.k.
finns jfr 1973cipen de vid konkursbeslutet NJAär varor etc. s.som

635.
redanobearbetade i konkursen, därförSäljs dessa t.ex. att varornavaror

åtnjutervid färdiga, företagsinteckningshavamakonkursbeslutet somvar
tidigare förmånsrätt i hela försäljningssumman.

råvaror till färdiga konkur-Om eller halvfabrikat förädlas undervaror
råvarorna halvfabrikatenskall uppskattning vad ochgörasen, man en av

möjlighet därvid tillgodoräknavärda vid konkursbeslutet. En attvar vore
uppnåttsföretagsinteckningshavama kunde viddet belopp haantassom en

råvarornaförsäljning halvfabrikaten efter konkursbeslutetoch straxav
förmånligsådan förslaktvärdet. metod skulle emellertid bli mycketEn

konkursboets bearbetning vanligenallmänna del, eftersom undervaror
såundergår sistakraftig värdestegring den handen läggsnär varanen

ansågleveransklar. därför företagsinteckningshavamaden blir HDatt att
få sig värde kostnader lagtsbör tillgodoräkna deett motsvarar somsom

divi-på multiplicerat med försäljningssumman,före konkursenner varan
lagts före och efter konkursenderat de kostnadermed som nersumman av

alltså värde-Härigenom fingeraskostnadsproportioneringsmetoden. att
tillväxten produktionskostnadema. Enligt HDjämnt i takt medsker synes

bestämmandetprincipiellt förutsätta vidrättvisande proportionering atten
tillföre och efter konkursutbrottet hänsynnedlagda kostnader samt-tasav

hänföra tillliga företagsekonomiskakostnader enligt grunder är attsom
den emellertid det nödvän-aktuella produktionen. HD tillägger att synes

svårigheterna Endigt för konkursförvaltama.begränsa de praktiskaatt
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tänkbar förenkling vid fördelningen endast hänsyn till lönerär att tarman
och råvaror.kostnader för sådanHuruvida metod blir tillräckligt rättvi-en
sande torde enligt på frågaHD bero vilken produktion det ärtyp av om.

måsteDet vidare i allmänhet försvarligt förvaltaren inte läggerattanses
ned arbete och kostnader detaljerade fördelningsberäkningar, såvida
sådana beräkningar inte kan förväntas bli betydelse för fördel-störreav

Överningsresultatet, fortsatte HD. huvud måste tillåtetdet itaget attanses
utsträckning lösa fördelningsproblemen med användande sköns-stor av

mässiga schabloner.
Om konkursbo fortsätter gäldenärens rörelse och därvid framställerett

råvarorprodukter köpts under konkursen, kan dessa produkterav som en-
ligt HD inte omfattade företagsinteckning.anses av

Kostnadsproportionaliseringsprincipen har kritiserats för den äratt
svårtillämpad och lämnar för skönsmässiga bedömningarstort utrymme
från konkursförvaltaren, Moberg i SVJT 1988 108 och Söder-t.ex.se s.
qvist i Ds 1994:37 51. Att tala kostnader i detta sammanhang kans. om
också missvisande. I till Expertgruppen för studier i of-rapportvara en
fentlig ekonomi Ds 1994:37 51, avsnitt 6.3.4 anför advokaten Larss. se
Söderqvist i kostnadsunderlaget för tiden efter konkursutbrottet beaktasatt
endast faktiskt havda kostnader såledesoch sådanainte löner omfat-som

statlig lönegaranti. Sociala avgiftertas inte heller enligt Söder-uttasav
qvist. måsteDet avgörande dock vilka tillförts produk-vara resurser som

före och under konkursen i formten material, arbetskraft, maskinkraftav
Oavsett dessa blivit betaldaetc. eller kommer föranledaom attresurser

utdelning i konkursen eller bevakningsgilla iär den, skall prisetens
med vid proportioneringen. Håstad anför Sakrätt, 6:etas uppl.,resursen

Stockholm 1996, 370 följande exempel. Till nedlagda föres. resurser
konkursen skall räknas material inköpt på kredit, säljaren inte fåräven om
någon utdelning i konkursen. Till nedlagda under konkursen skallresurser
räknas lönegarantimedel belöper arbete under konkursen,som oavsett

får någon utdelning för sin regressfordran i konkursen.staten Dettaom
förklaras enligt Håstad bådemed kreditleveransen före och arbetsinsat-att

efter konkursbeslutet påverkat produktens värde, vilket det handlarsen om
uppskatta.att

7.2 Utländsk rätt

Av redovisningen i kapitel framgår3 många tillåterländer säkerhets-att
upplåtelse i föränderlig egendomsmassa registrering,en samt attgenom
sådana säkerheter oftast förenade med framskjutenär placering för-ien
månsrättsordningen. Ett undantag Danmark kräver besittningsöver-är som
gång den egendomen inte identifierbar. Säkerhetsformenärpantsattaom
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of-fönnånsrätter ochofta allmännaifrågasätts dock inte likaibland, som
fordringarförmånsberättigade ärkritiki samband med allmän atttast aven

för dominerande.
denställningföretagshypoteketsförändringar utgördet gällerNär av

intressantavsnitt 3.3.1i Finland senyligen genomförda reformen ett
placeradeförrnånsrättshänseende bättreisamband med deexempel. I att

företagsin-förändradesupphävdesförmånsrättema för skatter och löner
hälftentill i endastså medför utdelningFinland denteckningen i rättatt av

före-försämrareformen intetillgångar. Avsikten medgäldenärens attvar
ställningförhindra inteckningensställningtagsinteckningens attutan att

reformen i övrigt.förbättrades genom

reformförslagTidigare7.3

förmånsrätt för lönefordringarFörbättrad7.3.1

går vissareformerVid tillfällen har föreslagitsupprepade attutsom
säkerhet iförmånsrätt framför fordringar medlönefordringar skall ges

lönegarantinföretagshypotek. Tanken bakom dessa förslag har varit att
företag. placeraform för rekonstruktion Genomsnedvrider valet attavav

genomfö-företagshypotek skulle möjligheternalönefordringar framför att
försämradeföretagsrekonstruktioner konkurs relativtöka. Denutom settra

förmånsrätten säkerhet i företagshypotek, skulleför fordringar med ge
sådan kre-ökat incitament tillkreditgivare med säkerhet ett en noggrann

påståtts företagshypo-ditprövning kredituppföljning. haroch Det även att
de tillgodogöra sig värdettekshavama orättvist kanatt avgynnas genom

kanfortsatta inte lönsamlönegaranti konkurs; den rörelsen ärgenom om
drif-på fortsattaemellertid bli hypotekshavama förlorar denresultatet att

6.3.redovisas i avsnittFörslagenten.

förmånsrätten till följd7.3.2 Begränsningar av

företagshypotekav

dis-ändring företagshypoteketI den juridiska litteraturen har en annan av
Håstad nämligen företagshy-kuterats i SvJT 1988 233, begränsase atts.

opriorite-förpotekets omfattning och därigenom skapa fri sektorstörreen
går förmånsrätten i hypo-rade Förslaget begränsaborgenärer. ut att

hypoteksun-teksunderlaget viss likviden i konkursen förtill procent aven
gäldenärensderlaget, samtidigt skulle kunna utsträckas till omfattaattsom



öretagshypoteket 261SOU 1999:1 F

i konkur-likvida medel. Enligt förslaget skulle hypoteksunderlagets värde
på kapital öka.bli lättare förutse för kreditgivaren och kravet egetattsen

företagshypoteksunderlaget skulleKredit överstigande den del som geav
banken förmånsrätt kreditprövning.skulle förutsätta mycketen noggrann

också kredit-Förslaget starkt incitament tillär avsett ettatt ge noggrann
övervakning.

också förekommit andra förslag säkerhets-I debatten har ändring iom
sålunda sådanahavamas ställning. tanken har förts fram ford-Den allaatt

ringar viss säkerhetens opriorite-till värde skallprocent aven anses vara
fårade. incitament gälde-Därigenom skulle borgenärema till övervakaatt

förståroch sluta kredit de blidet kommer kon-nären näratt att attnoga ge
kurs Håstad i Insolvensrättsligt forum 61.se 22-23 januari 1990t.ex. s.
Förslaget framförtshar bakgrund Statens industriverk i sinmot attav rap-

lågaSIND 1985:7 mycket viktig denanledning tillnämntport att ut-en
delningen i konkurser företagshypoteksinnehavarna alltför längeär att ger
insolventa gäldenärer kredit hela hypoteksunderlaget utnyttjat,intenär är
varefter säljs för belopprörelsen precis det krävs för företagshy-attsom

fåpotekshavama skall betalt.
Insolvensutredningen övervägde möjligheten alla borgenärer tillatt en

viss sin fordran skulle bli oprioriterade stannadeprocent av men som
föreslåför vissa lönefordringar,nämnts avseende s.k. produktiv lön,att att

fönnånsrätt framför fordringar med säkerhet i företagshypotek seges
Ävenavsnitt 6.3.2. under remissbehandlingen Insolvensutredningensav

betänkande SOU 1992:113 företagsrekonstruktionLag framförtsharom
förrnånsrättentankar till följd företagshypotek borde begränsas.attom av

Denna såledesmöjlighet i rernissyttranden frånnämns Grossistförbundet
Svensk Handel, Företagarnas Riksorganisation och Juridiska fakultetssty-
relsen vid Uppsala universitet. ansågRegeringen emellertid det inteatt

frågakunde komma i sådaninföra förändringatt utanen en noggrann
analys i utredning prop. 1995/96:5 126.en s.

7.3.3 Förändringar underlaget förav

företagshypotek

Som redovisats föreslog Utredningen angående företagsinteckningovan
bl.a. kassa- och bankmedel ingåskulle i den inteckningsbara egendo-att

Förslaget avvisades emellertid bl.a. med hänvisning till det fram-men. att
tida förmånsrättsliga förhållandet mellan olika borgenärsgrupper fö-var
remål för överväganden och resultatet härav inte Hå-borde föregripas.att
stads redovisade förslag begränsa förrnånsrätten i hypoteksun-attovan
derlaget visstill likviden i konkursen för hypoteksunderlagetprocenten av
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lik-gäldenärensinkluderaframfördes bakgrund härav sätt attettmot som
företagshypoteket.ändåoch begränsahypoteksunderlagetvida medel i

Även företags-frågan förunderlagetInsolvensutredningen tog omupp
Insolvensutredningen3991992:113,utökas SOUhypoteket borde s.

praktiskaförebygga delpåpekade framförts i syfteförslaget att pro-att en
ochbetalningsinställelsefrämst vidsigtiden hade visatblem vid densom

godtaobenägenhetinteckningsborgenärensmedhade attgöra attattsom
omvandladesborgenärens säkerhet,rörelsetillgångar, omfattadessom av

kundenågonhade säkerhet. Detvari borgenären intetill likvida medel,
fordran,såsom för betalningockså tillfälligheter, tidpunkten av envara

dessutomNäringsidkaren kundekreditsäkerhetsläget.tilläts styrasom
vilkainflytandeinte kräva betalt,själv, kräva eller överövaattgenom

från likvärdigasynpunktde kommersiellborgenärer skulle ersättassom ur
Insolvensutredningentillgångarna: erlagd betalning.och för dennavaran

och bank-påtalade undantaget för kassa-framhöll olägenhetemadeatt av
sigpraxis utvecklattill del undanröjts denmedel stor somgenomm.m

betalningsinställelse,år beträffande egendomsförändringar vid sesenare
avsnitt 7.1.4 ovan.

förslag lagstiftningInsolvensutredningen menade vidare dess tillatt om
tillanknyterrekonstruktionsförfarande företagsrekonstruktionett nytt
förden sålunda sig. Därmed viktigt motivpraxis har utvecklat har ettsom

bort.för och bankmedel i fallitupphäva undantaget kassa- FHLatt m.m.
erinradesVad gäller värdepapper aktier, obligationer och liknandesom

sådanaredan kreditsäkerhetsvärdeti 1983/84:128 s. 44 hosattomprop.
föremålblir förvärdehandlingar lätt kan utnyttjas handlingarnaattgenom

pantsättning enligt reglerna handpanträtt.om
ansåg på anförda refonnbe-Insolvensutredningen grund det attav ovan

såhovet framträdande Härtillinte längre den berörda punkten.var nu
kommer, fortsatte ändring beträffande ochutredningen, kassa-att en

återvinningbanktillgodohavanden inte problemfri. Vad gällerär t.ex.m.m.
kan sådan företagshypotek ledautvidgning säkerhetsunderlaget fören av

påtill återvinns tillfaller Ochdet vad säkerhetshavaren.att mesta av som
liknande uppstå kris-komplikationer i andra sammanhang därkansätt ett

anspråk §drabbat gäldenärsföretags likvida medel skall i jfr 8 kap. 13tas
förevarandeUB. härtill och inte minst till ändringMed hänsyn att en

ansågpunkt bl.a. oprioriterade borgenärer Insolvensut-skulle överut
redningen undantaget i kap. § andra stycket första punkten FHL2 1att
inte bör upphävas.

få invändningar utredningensUnder rernissbehandlingen gjordes mot
försämringbedömning. jordbruksverk framhöll dock denStatens att av

förrnånsrätten föreslagitföretagshypoteket Insolvensutredningenför som
förhållande medföradvs. i till s.k. skulleefterställningen produktiv lön

fåinteckna skulledels företag saknar framförallt fast egendom attatt som
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svårare erhålla krediter, dels dessas krediter skulle komma bliatt att att
dyrare. Enligt jordbruksverket skulle detta emellertid till betydande delen
kunna kompenseras kassa- och banktillgodohavanden inräknadesävenom

Äveni underlaget för företagshypoteket. Stockholms handelskammare
föreslog undantaget från hypoteksunderlaget för kassa- och banktillgo-att
dohavanden skulle upphävas och anförde tillundantaget inbjuderattm.m.
oseriösa manipulationer ocksåoch innebär slumpen alltförspelaratt en

roll det gäller värdet företagshypotek.när Ett borttagande dettastor av av
undantag skulle, enligt handelskammaren, minska behovet kost-även av

förhandlingar och domstolsprocesser för fastställande hypo-samma av
teksunderlaget. enskilda fallI kan frågadet belopp och där-storavara om
för avsevärd betydelse för banker och andra kreditgivare. Juridiskavara av
fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet uppfattning be-var av samma
träffande frågan undantaget för kassa- och bankmedel borde upphävasom

ansåg företagshypoteket samtidigt borde begränsas till vissattmen en an-
del hypoteksunderlaget jfr avsnitt 7.3.2. Fakultetsstyrelsen ansåg iav

till Insolvensutredningen det förhållandet företagshypo-motsats att att
tekshavama i sådant fall få förrnånsrättskulle bråkdeli en praktisktav

återvinnasallt kan till konkursboet intetaget kunde nå-utgörasom anses
skäl sådan reform. Med denna reform påpekadegot det ju,mot fa-ären

kultetsstyrelsen, i första hand företagshypotekshavama och inte all-de
borgenäremamänna skadas gäldenären betalar andra bor-attsom t.ex.av
med bankmedel.genärer

Regeringen delade Insolvensutredningens uppfattning kassamedel,att
banktillgodohavanden och liknande tillgångar inte heller i fortsättningen
skall omfattas företagshypotek och framhöll prop. l995/96:5 155 fav s.

ändring innebar kassamedelatt och banktillgodohavandenatten som om-
fattades företagshypotek skulle ytterligare försämra de oprioriteradeav
borgenäremas ställning i konkurs och öka konkursförlustema småför och
medelstora företag. Redan detta medför, anförde regeringen, ändringenatt
inte bör genomföras inte starka skäl talar för det. Vidare skulle medom en
sådan lagändring så allt återvinnaskan till konkursbogott ettsom som
tillfalla borgenärer med säkerhet i företaghypotek. Det skulle försämra
intresset återvinning hos andra borgenärer. sådanEn utvecklingav vore
olycklig med hänsyn till den betydelse återvinningsreglerna har för attsom
hålla tillbaka utveckling konkurs i företag med ekonomiskamoten pro-
blem och inte minst för förhindra illojala transaktioner sådanai företag.att

I propositionen framhölls vidare de angivna negativa effekternaatt nu
visserligen inte skulle uppkomma säkerheten begränsades till vissom en
kvotdel hypoteksunderlagets värde. Det kunde emellertid inte komma iav
fråga några remissinstanser föreslagit redan genomföra så-att som nu en
dan förändring. sådanEn reform måste, framhölls det i propositionen, fö-
regås analys i utredning. Slutligen påpekades i proposi-av en noggrann en
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bankmedelochförundantaget kassa-praktiska problemtionen deatt som
utvecklatspraxisundanröjts denutsträckningmedfört i stor somgenom

driftfortsattinflyter undermedelår innebärunder och att somsomsenare
administrationskonto,särskiltrörelsegäldenärens sätts ett varsav

säkradrådighet därförochgäldenärens ärbehållning undandragenär som
företagshypotekshavarna.för

Även förslagInsolvensutredningensriksdagsbehandlingenunder av
företagshypote-önskemål underlaget förförändringarframställdes avom

riksdagenmotion tillm.fl. m iSåledes Rolf Dahlgrenket. yrkade atten
banktillgodo-undantaget för kassa- ochbesluta upphävariksdagen skulle

beträf-osäkerhetundantaget medföranfördehavanden. Motionärerna att
tillhänsyntidpunkter. Eftersom detvärde vid skildafande säkerhetens var

tidenföranledde undantagetförrnånsrätten för skattefordringar är nusom
förmåns-med slopande dennai sambandenligt motionen ettatt avmogen

ifrågavarande för kassamedel Lagut-undantagupphävarätt även m.m.
fråganansåg, skallhänvisning till1995/96:LU1l 29 medskottet atts.

Fönnånsrättskommittén, riksdagen inte i avvaktanbehandlas att re-av
några lagänd-initiativ tillkommitténs överväganden bordesultatet taav

ringar.

skall omfatta den7.3.4 Företagshypotek
sådanintecknade denegendomen närvar

företagsrekonstruktion inleddes

underlag förAvgörande enligt gällande för vilken egendomrätt utgörsom
ingår säkerhetsunderla-och företagshypotek i konkurs vad iärpanter som

harvid tidpunkten för konkursbeslutet. Det gäller konkursenävenget om
föregåtts betalningsinställelse och ackordsförfarande.ettav en

komplikation i ackordsförfaranden det under den fortsattaEn är att
driften sådana förändringar sammansättningenföretaget kan ske i avav
tillgångarna ställning väsentligt förändras. kan skeborgenäremas Detatt

föremålegendom för företagshypotekexempelvis är närattgenom som
ingåregendom i hypo-ackordsförfarandet inleds med inteersätts som

sådan situation inflyter förteksunderlaget. praktisk betalningEn är att en
då,utestående ingafordran. eventuellt följande konkurs harI sär-en om

åtgärder allmän för-skilda vidtas, ställningen för de borgenärer harsom
månsrätt företagshypo-oprioriterade förbättrats bekostnadeller är av
tekshavama.

underförhindra företagshypotekshavamas ställning försvagasFör att att
driftbetalningsinställelse medel inflyter under fortsattsätts aven som

Ackordscentralgäldenärens rörelse i allmänhet in vederbörandeett av
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gäldenä-behållning undandragendisponerat administrationskonto, ärvars
rådighet, avsnitt 7.1.4 ovan.rens se

administra-ansåg tillämpningenemellertidInsolvensutredningen att av
Således utredningeninvändningsfri. menadetionskonton inte helt attvar

gode möjlighetpraxis begränsarnuvarande göra ettatt uttagmannens
betalningsinställelse kravunderadministrationskonto attettgenomen

så i händel-intressen dessa inteinteckningshavamasdenne iakttaskall att
kom-någon förlust" försöketåsamkas "väsentligkonkurs attgenomse av

rättsfalletsvårigheter jfrgäldenärsföretagets ekonomiskatill medrättama
beloppsfixeradbegränsning, inte705 dennaNJA 1989 Av ärsoms.

avvägningar föreliggan-har i varjegodeberor de göraattutan mannenav
råder långtosäkerhet hur godede följer visssituation, att mannensom

på Osäkerhetenförfoga medlen kontot sträcker sig.befogenhet överatt
samrådet inteckningshavarna.denne medkan dock motverkas attgenom

också innebärInsolvensutredningen, begränsningenVärre fortsatteir, att
angående fallet.säkerhetens omfattning i det enskilda Iviss osäkerhet

anförts det förenat med betänkligheterdoktrinen vidarehar är attatt stora
ackordsutredningen före kan stärkahypotekshavare under konkursenen

få förrnånsrätt både transaktionsme-sin i gäldenärensställning attgenom
Håstaddel förvärvas ioch under ackordsutredningende senya varor som

SåSvJT före eller250 ff. det varken betalningsinställelsen1988 ärs.
efter konkursbeslut.ett

iInsolvensutredningen framhöll vidare doktrinen Lindskogdet i seatt
påtalatsJT 1991-92 440 ff har de avgörandena uttrycknämndaatts. ger

vissa sakrättsliguppfattningen gäldenären under förutsättningar medatt
verkan åstadkomma utvidgning dennaförlagsegendomen ochkan atten av
utvidgning de likvider vilkagäller uppsarnlade särskilt konto, härrörett
från ifrågasättsfâlagsegendom. har sådan hypoteksutvidg-Det inteom en
ning isjälva verket fonn pantsättning och inteär resonemangeten av om

suxrogation i samband administrationskonto missvisande. Enmed ärom
hypoteksutvidgning mening gäldenären åstadkommer utvidg-i att enav
ning inte möjlig. hävdatsvad faller under hypoteket Det harär attav som

särskild rättshandlingvad sker i stället gäldenärenär att genomscm en
förmån sådana inteckningsborge-upplåter i till försäkerhetsrätt egendom

Säkerhets-fordringar för vilka företagshypoteksbrev harnärers pantsatts.
rådighetsavskä-alir skyddad gäldenärens borgenärerrätten ettmot genom

bör medinteckningshavarens intresse. diskuterade företeelsenrande Den:
jfr"kompensationspantsättning"detta saken betecknassätt att se som

I-låstad, Sakrätt, 6 uppl., Stockholm 1996, 360.även s.
all-visar, enligt Insolvensutredningen, rättsläget inteDetanförda äratt

således angåendedeles råda osäkerhet företagshypote-llart. Det kan viss
enskilda vilket skäl för lag-kets onfattning i det fallet, i sig kan ettvara

sådantstiftarm undanröja oklarheten. Behovet tillrättaläg-sökaatt ettav
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rättspraxis,någotgande dock ha minskat rätts-t.ex.sesenaresynes genom
fallet 550.NJA 1991 s.

alternativadärefter till diskutera denInsolvensutredningen övergick att
inteck-Håstad "fryser"lösning framförts och innebär attav som mansom

företagsrekonstruktion,ningsunderlaget vid tidpunkten för beslutet seom
kassa-avsnitt Möjligheten för rekonstruktör disponera7.1.4. överatten

den-banktillgodohavanden skulle enligt utredningen bli väsentligenoch
fånågonInteckningshavarna har vidare inte principiell rätt attsamma.

enligti rekonstruktionsförfarandegäldenären försatt konkurs under ett
emellertid diskuteras, framhöll Insolvensut-FRekL. Betydelsen härav kan

fråntasredningen. Eftersom borgenärema gäldenären i kon-sökarätten att
kurs, bli bevaka sina intressen under rekon-kan de angelägna attmera en

frånstruktion. helt avskurna konkursinitiativ de inte; borgenä-Och är är
i fara, skall konkursansökan beviljas. formellt kravUtanrätt ettrens en

i vissabouppteckning kan det vidare inte helt uteslutas detupprättasatt att
uppståfall kan osäkerhet inteckningsunderlagets omfattning. Till detom

Håstadssagda kommer med alternativ lösning enligtävenatt man en mo-
dell sannolikt inte kan undvara administrationsavtal ochmedett systern
administrationskonto. viktigaste vinsten enligtDen med lagregel deten
alternativa förslaget blir därför den rättsliga innebördenatt systemetav
blir tydligare.

Vid övervägande det anförda korn Insolvensutredningen fram till attav
de invändningar kan riktas Håstad förespråkadeden lösningenmotsom av
inte så vägande de tillmätas någonbör avgörande betydelse.är tungt att
Lösningen skulle undanröja de olägenheter påtalats utan attsom ovan
medföra de nackdelar upphävande undantaget i 2 kap. 1 § 2ett st.som av
l FHL skulle innebära. sådanGenom sin klargörande verkan skulle en

ocksårättsregel medföra incitament för borgenärer i fö-med säkerhetett
retagshypotek medverka till rekonstruktionsförsök enligt förslaget tillatt
lagen företagsrekonstruktion. angåendeDen osäkerhet företagshypote-om
kets omfattning kan föreligga i det enskilda fallet skulle vidare mins-som
ka. Lagstiftningsbehovet framstår, fortsatte Insolvensutredningen, tyd-än
ligare vid beaktande den betydelsefulla roll borgenär med sä-av som en
kerhet företagshypoteki kommer före-spela under det utredningenatt av
slagna rekonstruktionsförfarandet. Utredningen föreslog därför bor-att en

har företagshypotek till säkerhet för sin fordran, konkursgenär som om
följt inom frånviss tid det förfarande enligt lagen företagsrekon-att ett om
struktion avslutades, har till betalning egendom omfattadesrätt ur som av
hypoteket vid tidpunkten för beslutet företagsrekonstruktion ellerom ur
egendom sådani egendoms ställe.trättsom

Enligt Insolvensutredningen förslaget kodifieringutgör närmast aven
den praxis utvecklats vid betalningsinställelse medverkanundersom av
Ackordscentralen förtydligande den innebördenrättsligasamt ett av av
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råder beträffan-dagoklarhet idenna praxis. Förslaget motverkar den som
administ-innestående på s.k.medelde företagshypotekshavares säkerhet i

meddelatsföretagshypotekrationskonton. ytterligare effektEn är att som
i egendomföre företagsrekonstruktion inte medför säkerhetbeslutet om

anskaffandet skerföretagsrekonstruktionen inteanskaffats under omsom
till betalning, vilketvilka företagshypotekshavaren harmed medel rättur

betalningsinställelsens syfteväl med utgöraöverensstämmer att en
"frysning" ekonomiska situation.gäldenärensav

sigInsolvensutredningens betänkande yttradeberedningenUnder av
få angående frågan börremissinstanser företagshypoteketendast om-om

sådan företagsrekonstruktio-fatta intecknade egendomen denden närvar
fakultetsstyrelsen universitet till-inleddes. Juridiska vid Uppsalanen

ifrå-förslaget menade den lagtekniska utformningen kundestyrkte attmen
fakultetsstyrelsen frågan aktuellaVidare pekade dengasättas. om nu

få någon återverkan ireformen företagshypotekslagen vidbör panträttav
lös tillegendom, fordran. Regeringen uttalade i propositionent.ex. en

156 någonFRekL l995/96:5 ff det inte genomföras lag-prop. böratts.
ändring med innebörd underlaget för företagshypotek denfixerasatt per
tidpunkt då företagsrekonstruktion.beslutet fattas i övrigtInte hellerom
bör anförde regeringen, föreskrivas i beträf-det, lag vad skall gällasom
fande egendom under företagsrekonstruktion förhar i ställetträttensom
företagsintecknad egendom. Regeringen framhöll frågan intedock böratt

gång Förmåns-avgjord för alla kunna övervägasutan nyttanses en om
rättskommittén finnaskulle lagändring medför klara fördelar.att en

Regeringen konstaterade Insolvensutredningen kortfattat dis-endastatt
kuterat effekternainnebörden och förslaget och anförde prop.av
1995/96:5 s.158

såFörslaget utformat utredningens fixe-avsikt ha varitär att attsynes
ringen förmånsrättenunderlaget för företagshy-endast skall gällaav

praktiken vittgående.poteket. I blir dock effekterna Fixeras hy-mer
poteksunderlaget viss tidpunkt, kommer underlaget för de all-per en

förmånsrättema och för i exempelvis fordringarmänna panter att mer
eller mindre automatiskt fixeras tidpunkt. Flyttas inga till-per samma
gångar förmåns-mellan hypoteksunderlaget och underlaget för andra

ocksåkommer inte bara hypoteksunderlaget underlageträtter, utan
för fönnånsrättemade andra oförändrat. Enligt gällande rättatt vara

förmånsrätter"frysningstidpunkten" för föralla tidpunkten kon-är
kursutbrottet. Om i då föregåsstället, i de fall konkurs företagsre-av

dåkonstruktion, företagshypoteket fixeras företags-vid den tidpunkt
rekonstruktion beslutas enligt utredningens förslag bör densom- -

förmåns-tidpunkten beträffande allaavgörande underlaget förvara
rätter.
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förmåns-sådan iEn förändring fordrar särskild bestämmelseen
något sådantUtredningen inte fram förslag.rättslagen. har lagt

utred-anförda innebär förutsättningarna för bedömningDet att av
ochningens förslag inte blivit ordentligt genornlysta utredningenav

sig starktdärmed inte heller prövade rernissinstanserna. iDet är ettav
genomföra förslaget.skäl attmot

förlägga "frysningstidpunkten" till för beslutetAtt tidpunkten om
svårigheter.företagsrekonstruktion vidare förenat med Ensynes vara

komplikation gäller hanteringen företagsintecknad egendom somav
skallförkovras under företagsrekonstruktion. Enligt gällande rätten

värdestegring företagsintecknad underegendom bearbetasen som
åkonkurs fördelas mellan sidan borgenärer företagshypotekmedena

å sidan förmånsrättoch andra borgenärer med allmän eller för-utan
månsrätt. Om frysningstidpunkten förläggs till rekonstruktionsförfa-

inledning,randets torde värdeökning under före-uppkommersom
tagsrekonstruktionen få fördelas efter principer vid fort-samma som

rörelsedrift åt-under konkurs. Denna fördelning förenad medärsatt
skilliga besvärliga problem förutsätteroch bl.a. uppfölj-noggrannen
ning vad sker med den egendom fanns vid frysningstid-av som som

måstepunkten. Rörelsen alltså i väsentliga hänseenden drivas
i konkurs. striderDetta de grundläggandesätt mot ut-samma som

gångspunktema för det föreslagna för företagsrekonstruk-systemet
tion och minskar uppenbarligen rekonstruktörens möjligheter kon-att

måstesig det för få påföretaget fötter. Hä-görascentrera attsom
rigenom hämmas möjligheterna genomföra effektiv rekon-att en
struktion.

Tidigare framhållitshar arbetet med företagsrekonstruktionatt
måste igång såkomma möjligt och in-rekonstruktörenssnart attsom

genomgångledande läget i gäldenärsföretaget bör snabbt. Omav
tidpunkten för beslutet företagsrekonstruktion skall tillmätasom av-
görande betydelse i konkurs, torde det nödvändigt upprättaattvara en
fullständig bouppteckning företagsrekonstruktion beslutas. Dettanär
försenar det fortsatta förfarandet.

En komplikation tidigarelagd frysningstidpunkt vidär attannan en
företagsrekonstruktion medför måstekonkursförvaltare iblandatt en

tvålaborera med olika frysningstidpunkter. Det blir fallet exempelvis
gäldenärsföretaget under företagsrekonstruktionen påbörjathar ettom

arbete kund, varvid gäldenärsföretaget fordringenpantsatt moten
kunden avseende Frågankommande betalningar. hur delstorom av
denna fordran underlag för i konkursutgör panträtten avgörssom
med hänsyn till vad intjänats fordringen efterföre kon-som av resp.
kursbeslutet jfr 635.NJA 1973 s.



öretagshypoteket 269FSOU 1999:1

Kreditmarknaden7.4

kreditmarknadenAllmänt7.4.1 om

underlätta kre-förmånsrätten företagshypotek syftar tillEftersom för att
förmånsrättenställningstaganden beträffandeditgivning företag börtill

stårförhållandena på Bankernakreditmarknaden.bakgrundgöras mot av
företagshypotekutlåningen säkerhet i formför delenden största mot avav

fi-viktigastedärför intresse. Att banken denoch tilldrar sig störst ärnu
framgår också utgivenföretagför mindrenansiella rapportpartnern enav

Uppsala medföretagsutveckling iför entreprenörskap ochCentrumav
finansiella villkor CEF Working Reporttiteln mindre företagensDe nr

281 företagenkät besvarats1998:102. Rapporten bygger aven som
respektivetillväxtföretagen 39 %och 199 anställda. 33 %med mellan 5 av

ellericke tillväxtföretagen bankfinansiering haft ganska storattav uppgav
kapitalkälla, vilket skall jämföras med 77mycket betydelsestor res-som

sådanföretagens vinster haft betydelsepektive 76 % uppgett attsom egna
lån frånoch respektive haft ganska eller3 8 % ALMIuppgett storattsom

kapitalkällabetydelse 36. Vidaremycket se tabellstor rapportensom
framgår i princip alla företag bankfinansieringsöktrapporten attav som
också från frånerhållit finansiering finansieringbankerna. Vad gäller In-
dustrifonden kan konstateras drygt hälften de tillväxtföretagatt somav

de finansiering beviljades finansiering. Riskkapitalbolagsöktattuppger
investerade enbart i tillväxtföretag medan iNUTEK och ALMI större ut-

icke-tillväxtföretagsträckning finansierade tillväxtföretag seän rapporten
tabell 35.

utlåning framgårmycketAtt bankernas betydelsefull för företagenär
också på utlåningen. utlåningvolymen Bankernas totala till allmänhe-av
ten‘, såväl år 1996varmed fysiska juridiska uppgickavses personer,som
till år711 mdkr och 1997 till 811 mdkr vilket skall jämföras med ALMI:s
utlåning uppgår år.vilken till mindre miljardän peren

1987:617 för bankernasDen grundläggande i bankrörelselagenregeln
låntagarenkreditgivning får beviljas endast godainnebär kreditatt om

fullgöra låneförbindelsen kap. 13 §. I förarbete-grunder kan förväntas 2
någontill bank därför inte skall lämna kredit,lagen ävensägs att omna en

från framstår sannoliktsäkerhet erbjuds, det redan början sä-attom som
återbetalasmåstekerheten realiseras för krediten skall kunna prop.att

1986/87:12, band 240s.

l Centralbyrån,Källa: Finansiella företag 1997, Statistiska 1998.
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Vid sidan den allmänna kreditbedörnningsregeln gäller dessutom,om
betryggande fastsäkerhet i eller lös egendom eller i form iborgenatt av

princip avkrävas för fårbör bank skall bevilja kredit. bank dockEnatt en
avstå från sådan säkerhet den kan obehövlig eller detom anses annarsom
föreligger avstå frånsärskilda skäl säkerhet. Det innebär bankernaatt att
har lånmöjlighet lämna säkerhet, s.k. blankokrediter. Nuvarandeatt utan
bestämmelser angående blankokrediter årträdde i kraft och innebar1984

reglerna gjordes flexibla frågatidigare. Det dock fortfarandeän äratt mer
från principiellaundantag det kravet formella säkerheter prop.om

1983/84:146 14 ff.s.
I Lönegarantiutredningens slutbetänkande SOU 1988:27 Lönegarantin

förrnånsrättsordningenoch påpekas tillämpningen reglerna i detatt av
särskilda fallet naturligtvis blir beroende den kreditbedörrmingav som

på det enskilda bankkontoret. bankernasgörs Att organisation i högär
grad decentraliserad enligtbör Lönegarantiutredningen bidra till kre-att
ditbedömningama kan variera i de särskilda fallen betänkandet 114s.
Hur variationema blir beror naturligtvis på flera omständigheter. Avstora
betydelse hårthur de enskilda kontoren från hållär centralt ocht.ex. styrs
hur väl de enskilda banktjänstemännen utbildas. måste också,Man enligt
Lönegarantiutredningen, räkna med geografiska skillnader hängersom

med näringslivets struktur.samman
Såvitt kommittén inhämtat Banklagkommittén Fiöverväger 1995:09
föreslå det huvudsakliga kravet i 2 kap.att 13 § bankrörelselagenatt

betryggande säkerhet slopas. utgårVi fråndärför sådant säkerhets-att ett
krav inte restriktion för vårt förslag.utgör en

7.4.2 Särskilt företagsinteckningom

När det gäller bedöma vilken betydelse förrnånsrätten företagshy-föratt
potek har skulle det naturligtvis intressant undersöka i vilkenatt ut-vara
sträckning näringsidkare använder sig företagshypotek kreditsä-av som
kerhet. Här föreligger svårigheteremellertid dels det gäller belysa inär att
vilken utsträckning företagshypotek belånas,faktiskt antingen som ensam
säkerhet eller i kombination med andra säkerheter, dels i vilken utsträck-
ning företagshypoteket har varit förutsättning för den aktuella kre-atten
diten skulle beviljas. någon månFör i belysa näringsidkarnas använd-att
ning företagshypoteket låtithar vi Statistiska Centralbyrån göraav en un-
dersökning företagsinteckningar. frånResultatet den undersök-uttagnaav
ningen bör jämföras frånmed resultatet liknande undersökning tio åren
tidigare vilken redovisades i Lönegarantiutredningens betänkande SOU
1988:27 Lönegarantin förmånsrättordningen.och
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området.utlåning officiella statistikenbelyses denBankernas av
utlåning såväl fysiskaBankernas till allmänheten varmedtotala somavses

föregående år 1996 tilljuridiska uppgick i avsnittpersoner nämntssom
år tillgångar ford-711 till 811 mdkr. Bankernas i formmdkr och 1997 av

år enligtringar säkerhet i företagsinteckningar uppgick under dessamed
blankokreditematillgänglig statistik till 58 mdkr vilket kan jämföras med

århadeuppgick till 173 respektive 210 mdkr. Bostadsinstitutetensom
i fordringar företagsin-1997 mindre miljard kronor med säkerhet iän en

övriga kreditinstituts fordringar sådan säkerhetteckningar medan med
kronoruppgick knappt och halv miljardtill en en

Undersökningen företagsinteckningar 1986årav

Vid undersökningstillfället, 1986,hösten omfattade företaginteckningsre-
gistret sammanlagt 186 000 näringsidkare. ingårBland dessa de nästan

återfanns130 000 företag i det Statistiska Centralbyrån förda cent-som av
rala företags- och arbetsställeregistret CFAR och där betecknades som
aktivt verksamma, dvs. näringsidkare till Skattemyndigheten redovisarsom
anställd personal, mervärdeskatt eller B-skatt inkomstslaget rörelse.av

Lönegarantiutredningen kunde konstatera näringsidkare25 % allaatt av
och drygt hälften alla näringsidkare med företagsinteck-anställda harav
ningar. näringsidkare med flerAv fem årspersoneranställda ande-än var
len företagsinteckningarmed 80 %. officiella statistikenAv dennära
framgick bankernas utlåningtotala till bortåtallmänheten tilluppgickatt
540 miljarder kronor. statistiken kundeAv vidare utläsas 73,9 miljarderatt

avsågkronor utlåning säkerhet i företagshypotek och 89,8 miljardermot
kronor blankokrediter, vilket motsvarade 13,8 % respektive 16,7 % denav

utlåningen.totala Beträffande det angivnas beloppet för lån säkerhet imot
företagshypotek anmärkte Lönegarantiutredningen bl.a. vid krediteratt
med olika slag säkerheter vilkas värde tillsammans överstiger kredit-av
beloppet har krediten i statistikhanteringen fördelats på de olika säker-
hetsslagen enligt den principen den säkerhet, banken bedömeratt som vara
bäst, först anspråk.i Helt eller delvis räknas därför inte den sä-tas sämre
kerheten med. Det angivna beloppet avseende företagshypotek följ-utgör
aktligen inte det bankerna sådan utlånadesäkerhet totalt beloppet.motav

2 Källa: Finansiella företag 1997, Statistiska Centralbyrån, 1998. Jfr uppgiften
nedan vilkenenligt företagsinteckningar uppgår tilluttagna sammantaget
250 jfrmdkr; Lönegarantiutredningens angåendeanmärkning redovisningäven av
krediter olikamed slag säkerheter.av
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Undersökning företagsinteckningar år 1997av

Centralbyrån Förmånsrättskommitténs låtitStatistiska har för räkning ut-
föra undersökning beträffande företagsinteckningar. Undersök-uttagnaen
ningen näringsidkare i Centrala ochhar begränsats till Företags- Arbets-
ställeregistret varvid begränsats till aktiva näringsidkare iCFAR, CFAR
den affärsverk.privata sektorn exklusive En näringsidkare har bedömts

aktiv densom om
har anställd personal-

mervärdeskatteregistrerad ellerär-
F-skatteregistrerad.är-

framgårAv undersökningen följande.bl.a.
369 849 näringsidkare har företagsinteckningar°
133 696 dessa förekommer i CFAR° av
Företagen i harCFAR sammanlagt 314 967 inteckningar- som sam-

uppgår till drygt 250 mdkr. Inteckningama medianharmantaget en
250 000 kronor inteckning och 450 000 kronor näringsidkareper per

genomsnittsbelopp 796 736 kronor inteckning ochsamt ett om per
1 874 465 kronor näringsidkare.per
217 559 företagen i CFAR fastigheter, 26 313 dessa har fö-äger- av av
retagsinteckningar.

Knappt 17 % företagen i CFAR har företagsinteckningar. Den relativtav
låga andelen förklaras det antalet företag anställda. Idenstora utangenom

förkommer sällan företagsinteckningar, medan andelen närings-gruppen
idkare med företagsinteckningar betydligt högre, 50 %, bland företagär
med anställda, följande tabell.se

företagAntal företagsinteckningarmed andel totalt antalsamt av
företag fördelat storleksklass efter antal anställda

storleksklass Antal % Totalt antal
företag

0 35 899 6,0 594 715
1-2 35 330 35,3 100 042
3-5 27 166 60,7 44 754

6-10 16 515 70,4 23 453
11-20 9 839 72,5 56713
21-50 820 69,85 8 339

51-100 1 725 63,9 2 698
101- 402 48,01 2 920

Summa 696 16,9133 790 488
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företagsinteckningar änoftarebarahar inteanställdamångamedFöretag
belopp äninteckningarallmänhet störreockså ihardemindre företag -

företagen.mindrede

anställdaantalefterpå storleksklassfördelatföretagsinteckningarmedföretagAntal
antal företagtotaltföretagandeleninteckningsstorlekoch samt av

Storleks-
Totalt500 tkrtkr251-500tkr250klass

%AntalAntal %%Antal%Antal
6,08991,6 3536991,48 6103,09200 17

35,333035960 9,089,79 70516,716 6651-2
60,716527739 26,216,8 11517717,791073-5
70,416 51545,714,5 10 717410310,23886-10 2
72,583958,3 99088,9 72055,4 172611-20
69,85 82063,05 257368 4,42,319521-50
63,972559,9 16162,3 1621,74751-100
48,040246,0 11,0 34430 11,028101-
16,96967,2 13356 9103,9907305,8879Summa 45

bland företagföretagsinteckningarförekomstenockså undersöktVi har av
aktivitetsâr.med olika

iminstföretaginteckningarmed ärföretagandelenvisarTabellen att
andelenmedtroligenhängerföretag. Detnystartade attsammangruppen

bland deverksamhetlitenoch med störst nystar-anställda ärföretag utan
tade företagen.
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Antal företag företagsinteckningarmed och andelen totalt antal företag.av
Fördelat efter aktivitetsår
Aktivitetsår antal % Totalt företagantal

-74 18 350 35,6 51 583
75 1 153 31.8 3 631
76 8631 21,6 8 613
77 1 125 22,7 9634
78 968 27,0 3 582
79 1 217 26,7 4 554
80 l 773 22,1 8 023
81 2 048 29,2 7 009
82 2 312 31,7 2987
83 2 330 29,5 9047
84 4 873 31,9 15 289
85 3 573 29,9 95511
86 4 912 24,3 20 252
87 5 951 37,1 16 038
88 9637 38,4 20 724
89 8 008 35,5 22 562
90 8 620 30,1 28 600
91 6438 25,3 34 178
92 7 277 26,3 27 702
93 8937 24,0 32 926
94 8 516 10,8 79 120
95 8 612 14,8 58 024
96 10 909 4,3 254 371
97 4 807 7,8 61 587

Totalt 133 696 16,9 790 488

Vi har vidare undersökt förekomsten företagsinteckningar inom olikaav
branscher. Inte förekommeroväntat företagsinteckningar betydligt oftare i
tillverkande företag i tjänsteproducerandeän företag. Som exempel kan
nämnas omkring 65 % företagenatt sysselsatta medav massa-, pappers-
och pappersvarutillverkning stål- och metallframställningsamt har före-
tagsinteckningar vilket skall jämföras med företag sysselsatta med fastig-
hetsverksamhet eller utbildning där bara 7,5 % respektive 4,7 % företa-av

har företagsinteckningar.gen
Med hänsyn till det i bland gällandeatt görs företagshypoteket haratt

betydelsestörre i glesbygd i storstadsorrlrâdenen än vilket skulle bero-
på fastighetspanten haratt relativt lägreett värde i glesbygdsett har-
SCB för vår räkning undersöktäven hur företagsinteckningaruttaget av
fördelar sig mellan företag verksamma i kommuner olika storlek.av
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storlekolikai kommunerföretagantaltotaltföretagsinteckningar avmedAndel företag av
innevånareantalefterKommunanställdaAntal

Göte-Stockholm,
Malmöochborg000100000000-1001000010
7%7%6%5%0

29%37%37%42%1-2
52%63%63%66%3-5
62%71%73%76%6-10
64%75%76%76%11-20
58%72%75%79%21- 50
49%64%72%83%51-100
44%43%52%43%101-
19%19%16%14%SUMMA

företagensolikadebelopphurundersöka sam-också låtit storaVi har
kategori-olikauppgår till i degenomsnittiföretagsinteckningarmanlagda

ema.

storlekolikaföretag i kommunerförföretagsinteckningsbelopp avGenomsnittligt
innevånareantalefterKommunAntal anställda

Göte-Stockholm,
Malmöochborg000100000-100 0001000010

066 456 kr1kr867 453796 kr699kr572 9330
228 kr593kr504 447360526 kr585 kr5471-2

936 256 krkr850 180kr869 999883 kr9793-5
1893164kr1534091kr934kr1499219kr17186-10

487kr1203054kr27002912 655kr310kr35911-20 3
490kr9675357184kr5800kr6300984kr13921-50 7
063kr04414269kr18615545kr13 301094kr52151-100 13

kr47368301871 kr50 600476kr46 119889kr89427101-
858 kr4322866 kr8661644 kr745164 kr 1438SUMMA 1

angåendeundersökningenslutsatsernågra säkradrasvårtDet avär att
dockförefallerDetkommuner.olikaiföretagsinteckningar storabruket av

företagsinsteck-anställda50storleksklassen 1 uti tarföretagomsom -
Under-små kommuner.iverksammadegradnågot högre äriningar om
beloppuppgår högretillföretagsinteckningamaocksåvisarsökningen att

understrykasammanhang attvill i dettaVikommuner.iföretag störreper
företagsinteckningar-gradvilkeniundersökamöjligtdetvi inte attansett

kreditgivning.vidsäkerhetanvänts somna
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7.5 Kommitténs överväganden och

förslag

7.5.1 Direktiven

I direktiven vi skall företagshypoteketsövervägaatt ställninganges mot
bakgrund önskemålet reglerna skall främja företagsrekonstruktioner.attav
Därvid skall kommittén studera effekterna denna säkerhet på kreditgiv-av
ningen i bl.a. på bankernas ochstort, leverantörernas agerande i deras
egenskap kreditgivare, och de oprioriterade borgenäremasav ställning i
konkurs. Vi skall vidare bärkraftenpröva i det skäl varit det huvud-som
sakliga för förändringargumentet bankerna kommeratt bevakaen att-
företag med betalningssvårigheter och därmed påskynda nöd-noggrannare
vändiga rekonstruktioner. I direktiven påpekas företrädare för bankernaatt
har hävdat förändring inte skulleatt öka deras bevakningsgraden iutan
stället medföra de tvingas ställa krav påatt andra säkerheter, vilket i sin

ökar kostnaderna förtur krediter. I det sammanhanget bör det, enligt di-
rektiven, analyseras vilken betydelse bestämmelsen i 2 kap. 13§ första
stycket bankrörelselagen 1987:617 har i sammanhanget.

I direktiven understryks önskemål givetvisatt ett utformningenär att av
företagshypoteket inte det svåraregör rekonstruera företag.att Men det är
olyckligt möjligheterna för små och medelstora företagom få kreditatt
rimliga villkor försämras det finns skäl förutan påatt det grund t.ex.av
dålig återbetalningsprognos.

Om kommittén kommer fram till ändring bör ske beträffandeatt före-
tagshypoteket, blir frågan hur reglering skall utformas. Såväl denen ny av
Insolvensutredningen föreslagna modellen förbättrad förmånsrätt för vis-

lönefordringar den lösningsa valts i Finland borgenärersom medsom
säkerhet i företagshypotek får förmånsrätt i endast viss kvotdel vär-en av
det den intecknade egendomen framhållsav i direktiven, varvid också

andraäven modelleratt för förändringanges i företagshypotekets ställ-en
ning kan tänkas. En faktor beakta därvid,att är heter det vidare i direkti-

regleringen möjligtatt bör stimuleraven, kreditgivarenom göraatt en
seriös prövning kredittagarens återbetalningsförrnåga.av såAtt sker är av
värde inte bara för andra borgenärer kan komma förlustergöra isom att en
kommande konkurs. Det är samhällsekonomisktett intresse i sig detatt
inte annat i särskildaän undantagssituationer lämnas krediter till företag

inte kan förväntas uppnå lönsamhet.som Sålunda bör utredningen pröva
hur sådan kreditgivning kan motverkas utformningen förrnåns-genom av
rättsordningen. En möjlighet kan föreskriva fordranatt harvara att en som
säkerhet endast i företagshypotek alltid tillär viss del oprioriterad. Ien
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skallgenomgångkommitténsför varautgångspunktendirektiven attanges
väsentligenmedkvarskall finnassäkerhetsformföretagshypoteketatt som

i dag.harsäkerheteninnehålldet som
ianförshypoteksunderlagvad utgörförreglernagällerdetNär som

bank-ochkassa-problem. Attpraktiskavissaorsakardessadirektiven att
så längemedför,företagshypotekförunderlagetimedintemedel ärm.m.

växlakansäkerhetenförunderlaget mar-gått i konkurs,inte attföretaget
borgenärs-olikadekanDärigenomandra.dentilldagenfrån denkant ena

också närings-betyderDetväsentligt. attpåverkasställningkategoriemas
låta blistorlek,underlagets attinflytande t.ex. genomkanidkaren utöva

Fordring-konkurs.föreför leveranserbetalning straxkontantkräva enatt
in-intebetalningsmedelinflutnamedanhypoteksunderlaget,ingår iarna

påtryckningarförblikannäringsidkarenockså utsattinnebärgår. Det att
intevarje falliellersättfrån ettborgenärsgrupper gynnaratt somagera

ocksåpåtalas när-direktivenkonkurs. Ieventuelli endemmissgynnar en
i ställetpå visst trättegendom sättgällerkomplikationliggande somsom

med sä-borgenärerEftersomhypoteksunderlag.egendom utgörför som
säkerhets-försvinnerundgå egendomvillföretagshypoteki attkerhet ur

gäldenärenintressehakan dekonkurs, attföre ettunderlaget avstrax en
rekonstrueramöjligheternahämmarkonkurs. Detta attisnabbt försätts

ochackordscentralerdockpåpekasdirektivenIkonkurs. attföretag utom
problemmed dettatillkommitår delvis rättaunder ge-advokater senare

administrationskonton.s.k.användande avnom
reglernaändraskälfinnsdetdirektivenenligt överväga attVi skall om

strävande-skall detSärskiltföretagshypotek. prövasförunderlaget omom
under-skullerekonstruktionsordningfungerandestånd välfå tillatt enna

ochfördelarDärvid skallnuvarande.denreglering änmedlättas annanen
administrationskonton övervägas.med s.k.lösningmed dagensnackdelar

mellanfinnsbalansdendirektivenenligtbörinriktning attEn somvara
bestå underskallrekonstruktion inledsborgenärskategorier närolika en

företagshypo-låtamöjlighetenskallKommittén överväga attförfarandet.
borgenärerreglering, därbankmedel. Enochkassa-omfattateket även

all gäl-ifordringenför helasäkerhetharpraktikenföretagshypotek imed
opriorite-förlägetpåtagligt försämraemellertidkundeegendom,denärens

sådanmedvinnastår mycketdetfinnaSkulle attrade borgenärer. enatt
enligt di-därför,vibörhypoteksunderlagetutsträckning sagts,som nuav

lösningdenmedförenaskansådan reform t.ex.rektiven, överväga enom
får för-företagshypotekisäkerhetmedFinland borgenärerivaltssom

egendomen.intecknadedenvärdetkvotdelvissmånsrätt i endast avaven
andraföreslåfrikommittén ävenframhålls direktiven äri attSlutligen att

företagshypoteksunderlagetgällervadhärdemändringar nämntsän som
i övrigt.företagshypotekeller reglerna om
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7.5.2 Inledning

Företagshypotek används i utsträckning säkerhet vidstor kreditgiv-som
ning till mindre och medelstora företag, dock under de första åren. Någ-

påtagliga regionala skillnader i användningen harra inte kunnat påvisas.
Säkerheten billigär l % inteckningsbeloppet,att ta ut och försvå-denav

inte gäldenärens verksamhet eftersom den tillåterrar gäldenären frittatt
förfogar säkerhetsunderlaget.över Tack säkerheten får hypoteksha-vare

utdelning hälften sin fordran i konkurs,varna oprioriteradeca av men
borgenärer får bl.a. på grund företagshypoteket i allmänhet ingen utdel-av
ning alls. Vid insolvens har företagshypoteket vissa negativa effekter,
framförallt därför företagshypotekshavaren haratt anledning del-göraatt
vis andra överväganden gäldenärensän övriga borgenärer. Förrnåns-
rättskommittén analyserar i det följande företagshypotekets för- och nack-
delar, för därefter ställning till någraatt ta reformer påkallade.ärom

7.5.3 Fördelar med företagshypoteket
Den grundläggande principen vid konkurs alla borgenärer skall haatt-
lika fådvs. betalträtt, i förhållande till sin fordran, inte verkligt bä-om
rande skäl motiverar särbehandling allmäntär accepterad.en Under för--
arbetena till FRL påpekade Lagberedningen i betänkandet Utsöknings-

IXrätt SOU 1969:5 likabehandlingsprincipenatt enhälligt understrukits
vid de nordiska överläggningarna. I 1970:142, 83, förklarade de-prop. s.
panementschefen han i likhet medatt rernissinstansema godtog utgångs-
punkten för beredningens förslag, dvs. alla borgenärer i principatt skall
behandlas lika och fordringar bör förmånsrättatt till betalning endastges

mycket starka skäl finns härför.om
När likväl gjorts frånavsteg likabehandlingsprincipen förmåns-genom

förrätten företagshypotek beror det framför allt förmodatatt attman
företagshypoteket ökar och/ellerförbilligar kreditgivningen till företag.

I 1966:23 med förslag till införande lagprop. företagsinteckningav om
anförde departementschefen den äldre förlagsinteckningenatt kommit att
spela betydande roll inom kreditväsendet. Inteckningenen dock främstvar

komplement till fastighetsinteckningenett och utnyttjades inte någoni mer
betydande utsträckning självständigt. Anledningarna härtill flera. Envar
viktig omständighet ansågs inteckningensatt värde säkerhet ivara som
den dittillsvarande utformningen ansågs åtskilligai hänseenden betydligt
underlägset fastighetsinteckningens värde. Bl.a. med hänsyn till själv-att
finansieringen under fåtttid mindre betydelse inom näringslivet,senare
hade det enligt departementschefen kommit framstå allt nödvändi-att som

vidga företagsinteckningensatt verkningsornrådegare och samtidigtatt ge
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näringsidkare,hand. Förkreditgivarensvärde ihögreinteckningen enett
förfogande,tillfastighetsinteckningställamöjlighethadeinte an-attsom

fram-Fråga härbetydelse.företagsinteckning kunnasågs stor vorevara av
inteckning-stärkahandelsidkare. Förochföretagaremindre attför allt om
rättsverkaninteckningensförändringar ivissagjordesvärde smärreens

1061966NJA s.
Är kreditvärde hotatföretagsinteckningensansågs att1975 upp-genom

lageninförandetsamband mediförlängtsanställdaförsägningstidema av
Åmanlagama. tid-dennavidhadeLönerde s.k.anställningsskyddom

företagshypo-Utredningenföretagsinteckning.förmånsrätt förepunkt om
det1975/76:12 ärtill1974:5, bilagaJuframhöll Ds atttek enprop.

lånvårt landikreditgivninginstitutionellallprincip för attgrundläggande
för-betalningsförrnåga ingerlåntagarensförutsättningbeviljas under att

betryggandeblankokrediter sä-för s.k.undantagmedtroende och att--
grunder täckaobjektivt godtagbaraskall efterSådan säkerhetkerhet ställs.

Departementschefenbankrörelselagen.§kap. 13lånet 2jfrhela numera
26 följande.1975/76:12uttalade prop. s.

fåmåste kunnadetutvecklasdrivas ochskall kunnaföretagFör att ett
självtför företagetvikt inte baratillgång kredit. Dettatill är storav

kredit-godatillförsäkrasföretagenanställda. Omockså för deutan
därmedfortbestånd utveckling ochderas ochmöjligheter, tryggas

ochde mindreframför allttydligtsysselsättningen. Det är attäven
till följdförsämratskreditmöjligheter harföretagensmedelstora av

kravbakgrund banklagensBankinspektionenståndpunktden mot av
företagsinteckningensfråganintagit isäkerhet harpå betryggande om

anställnings-efter införandet lagenkreditsäkerhetvärde omavsom
såfår därvidlagstånd ändringtillangelägetskydd. Det är att enman

kreditmöjligheterföretagsdessa tryggas.att

företagsinteck-såförmånsrättsordningen kastadesFöljden blev attatt om
7.1.3.förmånsrätt före löner sening fick ovan

företagsinteckning deangåendeanförde Utredningen1981:76I SOU att
jordbruksinventarierinteckning iförlagsinteckning ochgamla instituten

användninginstitutensinskränkningar idåvarande legalapåbl.a. grund av
år 1966Dentill säkerhet.Supplementfrämst betydelsehade annansom

omkastningenemellertid efterföretagsinteckningen hadeinförda av-
ochfått kreditvärde1975/76 bättreförmånsrättsordningen storett an--
självständigbetydelsefått allthade dessutomvändning. Den större somen

undersöktintepåpekade emellertid den närmareUtredningensäkerhet. att
kreditinstitut hademed skildaVid kontakterdärmed.förhöll sighur det

företagsin-företagskreditersåvitt gällererfaritdockutredningen att --
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teckning, i till vissa fastighetspant, under årmotsats typer av senare gene-
rellt visat sig allt bättre säkerhet.vara en

I 1983/842128, där företagsinteckningen omvandlades till fö-prop. ett
retagshypotek och marginella förbättringar gjordes säkerhetens värde,av
uttalade departementschefen s. 29

Inom kreditsystemet har årunder säkerheter i form före-senare av
tagsinteckningar fått alltmera framträdande plats. Det totala be-en
loppet företagsintecknade fordringar årutgjorde 1970 cirka 15 mil-
jarder kr årtio 80översteg miljarder kr. Särskilt mindremen senare
företag svårigheterhar ofta någonställa kreditsäkerhetatt änannan
företagsinteckningar. Enligt min uppfattning det därför angelä-är en

uppgift stärka den säkerhetsrätt företagsinteckningamaattgen som
och helt allmäntutgör modernisera regelsystemet. sådanatt En mo-

dernisering kan inslag i den satsning på småde ochettses som me-
delstora förtagen måste ingå i långsiktigt förett stär-som attprogram
ka svenskt näringsliv.

Att företagsinteckning till betydande belopp småhostas dockut de
minsta och medelstora företag framgår våraäven undersökningar seav
7.4.2. Härav kan emellertid inte vidare dra slutsatsen före-utanman att
tagshypoteket i utsträckning har varit nödvändig förutsättningsamma en
för krediten. Det skulle förvåna, företagets huvudsakliga långsikti-ochom

kreditgivare inte begärde och fick företagshypotek;ga stämpelavgiften är
endast engångssumma på l % inteckningsbeloppet och företagshy-en av
poteket begränsar inte gäldenärens möjligheter förfoga sinöveratt egen-
dom. Fastän företagshypoteksunderlag vid kreditgivningen i allmänhet

ha belåningsvärde %,3högst 50ett kan hypoteketanses som svarar—
lånesumman och kanmot mycket beloppstörre vadett änsom vara

underlaget uppgick till vid kreditgivningen god utdelning i insol-ge en-
venssituation.

En viss skepsis vad gäller företagshypotekets betydelse för kreditgiv-
ningen redovisades Lönegarantiutredningen, i SOU 1988:27 före-av som
slog s.k. produktiv lön skulle få bättre fönnånsrättatt företagshypote-än
ket. Syftet med förslaget få bankerna intensifiera övervakningenatt attvar

kredittagama och få intressestörre ackordattav ett s. 152 ff,av se ovan
avsnitt 6.3.1. Experter från kreditväsendet och näringslivet reserverade
sig emellertid denna försvagning företagshypoteketsmot kreditvärdeav
och återgång till förhållandena föremot 1975.en

Utredningen överlämnades rernissbehandling till Insolvensutred-utan
ningen, i betänkandet SOU 1992:113 föreslog reform.som Insol-samma

3Jfr nedan angående NOU 1993: 16,strax belåningsgradendär till 25 %.anges
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inskränkningfrånbortsesvårtdet attuttalade är attvenstredningen enatt
påverkautsträckningnågonåtminstoneivärde kanföretagshypoteketsav

negativaEventuellavidmakthålla kredit.få ochmöjligheterföretagens att
Hålls denstorlek.inskränkningensberoendeemellertidblireffekter av

enligtdetvärde,säkerhetensändrarnivå inte avsevärt voremerasomen
skullekreditgivningenförföljdernasvårtInsolvensutredningen attatt se

Åter kreditvä-sigreserverade6.3.2.avsnitt325långtgående s.bli se
detreservationenEnligt461 f.betänkandetsendets envoreexpert s.
skullekreditvärdeföretagshypoteketsförsvagningillusion attatt tro aven

in-blieffektivare ellerkredittagarnaövervaka attförmå bankerna meratt
rekonstruktioner fallet. Där-redankonkurs äntresserade utom varsomav

utvecklingbibehållande ochstartande,förförutsättningarnaskulle avemot
Genomföretag.små medelstoraför ochförsämrasnäringsverksamhet

för-tvingasföretagenskullefrån bankerna atttillgång kredittillminskad
varige-kredittider,och längrekreditermedgemå störreleverantörema att

försämrades.situationleverantörernasävennom
förslagetff1995/96:5 124s.iuttaladeDepartementschefen attprop.

föreffekterfå negativaproduktiv lön kundeförmånsrätt för s.k.bättreom
fö-tjänsteproducerandeinte minstmedelstora,småtill ochkreditutbudet

medföraockså kunnaFörslagetanställdaantaletdär är antogsstort.retag
lånhindraför sägskompletterande säkerhetställaföretag tvingas attattatt

Enligt de-kreditmarknaden.medföraPå kunde dettasiktkort oroupp.
ordning,försämra dagensdiskutabeltdetpartementschefen att som varvar

förbättraförhuvudi landetföretagsamhetenför över atttaget,gynnsam
få företagjämförelsevisrekonstruktion deförförutsättningarna somav
den Lönega-blevförfarande. Slutsatsensådantförblir aktuella attett av

återgångenpartiellaInsolvensutredningen förordaderantiutredningen och
genomföras.närvarande inte bordeför1976till läget före

ovanligt hosföretagshypotekerinrar här är nystarta-Kommittén attom
7.4.2.tjänsteföretag seföretag och hosde

kreditgivningenförbetydelseföretagshypoteketsvärderingenVid av
ochrättsreglernaeftersomgrannländer intresse,våra nordiskahar läget i

månIdenlikheter.företer betydandeförhållandena övrigtide ekonomiska
ef-bedömafår möjlighetvimotsvarighetföretagshypoteket saknar atten

fekterna därav.
uteståendei vamlager,få flytandekreditgivarekan panträttI Norge en

vilketregistrering,och driftslösöre sammantagetkundfordringar genom
realsäkerhetemautsträckningföretagshypotek.vårt Dennamotsvarar av

för-och1980,pantelovendeninförandetomdebatterad vid ettnyaavvar
fac-den s.k.ochvarulagerpantenregistreradeavskaffande denslag avom

Etterkontroll16majoritet i NOU 1993:framlagtstoringpanten har avav en
endastbeviljadeskreditUtredningenkonkurslovgivningen attangavm.v.

värdeutestående fordringarnasoch devarulagretstill 25 % mot om-av
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kring 80 i fast% egendom. Utredningen ansåg sig finna tendens till atten
allt kan ipantsättas varulagerpanten factoringochtassom pant utan att
kunde någonhasägas väsentlig betydelse för kredittillförseln. Efter re-
missinvändningar har förslaget justitiedepartementef‘.blivit liggande i

I Danmark finns inget företagshypotek. Det danska Finansrådet ungefär
motsvarande Svenska Bankföreningen har i december på1996 anmodan

Erhvervsministeriet i skrivelse redogjort för Finansrådetsav synpunkteren
på behov och möjligheter beträffande införandet företagshypotek enligtav
svensk modell. framhållsDet i skrivelsen inte skall räkna medatt attman

sådan reform kommer sig öka tillgången tillen kreditatt eller sänkavare
Fördelarnakostnaden för banklån. skulle i stället ligga på det administrati-

planet bankerna slapp andraatt säkerheter,va factoringta ochgenom som
lagerpant manmed denuntiation till tredje Vissa kostnadsbesparingar
kunde därmed Vid vår intervjugöras. med Finansrådet framkom vidare att
kredittagama bjöd visst motstånd påmed lagerpantsättningmot att
som kräver besittningen till tredjeatt man och factoring factoringges en
ansågs kunna intryck ekonomisk svaghet, varför det antagligenge av
skulle bli lättare få säkerhet företagshypotekatt infördes. Den bank-om
kredit förekommer i Danmark i dag således, fastänsom företagsin-ges
teckning saknas och fastän leverantörer s.k. kreditkonsignation kangenom
få separationsrätt också till skall säljas eller bearbetas före be-varor som
talning till leverantören.

I Finland har fönnånsrättsordningen nyligen reviderats. Förändringarna
innebär allmänna förmånsrätteratt för skatter och löner avskaffats. Efter-

dessa låg delvis före företagsinteckningensom reformen inte skullemen
leda till företagsinteckningensatt värde stärktes, bestämdes företagsin-att

4 Nyligen har framlagts propositionen Ot 26 1998-99, i vilken varulager-prp nr
och factoringpantenpanten inte föreslås avskaffad. Däremot föreslås andra änd-

ringar beträffande konkurs och företagsrekonstruktion aktualiserade Falkanger-av
utredningen. Som exempel kan "salgspant"nämnas skallatt utesluten i allavara

avsedda för vidareförsäljning ochvaror panthavare skall bidra till konkursboetsatt
allmänna del med 5 % pantvärdet.av
5 I Danmark, liksom i Norge, söker i viss utsträckning kreditsäkerhetman ge ge-

varulagret överlåts från detatt producerandenom moderbolaget till dotterbolag,ett
lånet för koncernensupptar räkningsom och inte har andra skulder tillänsom

moderbolaget för förvärvet. Moderbolaget förklarar dess fordran dotterbola-att
skall efterställd kreditgivarensget lånefordran. Vidvara konkurs hävdar kreditgi-

bästa till utdelningrätt påvärdetvaren dotterbolagets varulager och kundford-ur
ringar. Konstruktionen har utsikterstörre bli godtagen iatt rättssystem detsom-
danska och norska där dotterbolagets förvärv varulagret från moderbolagetav—
kan bli giltigt moderbolagets borgenärermot tradition, iutan Danmarkävenmen
och Norge konstruktionenär ifrågasatt kringgående pantregler.ett Se UfRsom av
1978.88OH och 1986.697V Rettens Gang 1986.905samt Eidsiva.
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för-erhålls viddet belopp50 %endastgälla iskulleteckningen somav
uttala-181992181/propositionenIinteckningsunderlaget.säljning s.av

harföretagsinteckningförrnånsrätten för storlagstiftarende den finska att
bättresäkerhet änbetryggandeintevisserligendenbetydelse; menenvar

Förrnåns-förharfinska bankernalösöreinteckningen. Detidigareden
godkännsallmänhet baraföretagsinteckning iuppgiviträttskommittén att

påstå-Någotanvändning ökat.desssäkerhetkompletterande attmensom
förhindrar50 %företagsinteckningen tillbegränsningenende att avom

våra intervjuer.inte vidframkomkreditgivningeller fördyrar
ovanligtframhållas detutornnordiska länder kan är attBeträffande att

restriktivadeföretagshypoteket ochpositionstarkabanker har somsamma
leve-allmänhet haräganderättsförbehåll svenska banker. Ireglerna gerom

för-gäldenären harvarulagret rätttillseparationsrätt även attrantörer om
leve-Tyskland, kanvissa länder,betalning. Iförefoga över somvarorna

likvid föroch tilltill bearbetadeföreträdeskaffa sig ävenrantörerna varor
säkerhetsöverlåtelseGenombearbetadevidaresålda eventuellt avvaror.

fårkundfordringarochframtida varulagerochi nuvarandeeller panträtt
oprioriterade borgenärer.framförbetaltbankerna dock

detSverige harbanker iföreträdare förintervjuer medkommitténsVid
ståndbli iförefallerinte gäldenärenkrediteruppgivits inga attatt ges om

bankernabegärintäkter. Därutöveråterbetala krediten rörelsensgenom
13 §jfr 2 kap.föreliggersärskilda skälsäkerhet intebetryggande om

företagshypotekuppgivits,detbetyder, harbankrörelselagen. Det att ett
vid kre-betydelseharbetryggande värdesäkerheter tilljämte andra ett

erhållafå svårareföretag skullemedelstoraMindre ochditbeslutet. att
intedetavskaffades. Samtidigtföretagshypoteketkredit, attuppgavsom

bankrörelse-§säkerhet i 2 kap. 13kravetfå någon betydelseskulle om
Banklagskommittén, Fi 1995:09, övervägeravskaffades vilketlagen att

föreslå.
betryggandeså kravettolkasskallAntagligen ävenatt, omsvaren

frånavståofta skulleavskaffades, bankernabankrörelselagenisäkerhet att
återbetalningsförrnåga, dessabedöms ha godföretagkredit till omsomge

företagshypotek elleri formsäkerhetbetryggandeinte kan erbjuda av
så fall inteiför Svarenrisken skulledärför stämmerannat stor.att vara

Finansrådet. Deuppgivit stämmerdanska bankernamed vad de genom
måstebankernanämligenunderströk,vad bankhelt medinte heller atten

uppnå lönsamhet. Imaximalkunnakreditförluster förberedda atttavara
lånar företags-i dagföretagobserveras debörsammanhanget motatt som

nystartade.allmänhethypotek i är
kostnads-ochkreditskapandeföretagshypoteketsbedömningenFör av
teori ochekonomiskstuderatkommittén dessutomeffekt harsänkande

Eisenbergsframför allt tillområdet. Hänvisning härempiri samtgörs
bilagaavsnitt och 4.4.34.4.2Sundgrens seochBergström samtrapporter
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6 och 7. Fördelar och nackdelar med kreditsäkerheter har därefter belysts
bl. flertal artiklar i 6 82 Comell Law Review 1997, medetta. genom nr av
anledning förslag i USA utvidga tillåtnade säkerhetema i artikelett attav
9 Uniform Commercial Code till bankfordringar vilka gäldenärenöver har
fri förfoganderätt. Somliga rättsekonomer utvidgningen vär-attanser vore
defull för enkel och billig kreditförsörjning, medan andra hävdaren att
säkerhetsrätten enligt UCC ekonomiskt ineffektivär och bör inskränkas
till viss fordringarna eller säkerhetsunderlaget.procenten av av

Enligt den ekonomiska teorin den totala kreditvolymenstyrs av sparan-
dets storlek, medan säkerheter påverkabara kan får krediten.vem som
Utgår från den enskilde företagaren, säkerhetersägs existensenman av
sakna betydelse under idealiska förhållanden, där alla kreditgivare har

information och kan hänsyn till denna i sina avtal. fårDensamma ta som
säkerhet kan sänka sin medan andraränta, blir efterställda höjer rän-som

i motsvarande grad.tan
Alla kreditgivare har emellertid inte tillgång till informationsamma om

gäldenären, och alla inte lika bereddaär kompensera risk medatt ränta
eller prishöjning. Dessutom inte alla borgenärer sin kredit frivilligt.ger
Några, och utomobligatoriska skadeståndsborgenärer,staten ofri-som är
villiga kreditgivare. Andra har i fall dålig förhandlingsposition,vart en
främst arbetstagare inte kan lagra sin arbetskraft och leverantörersom som
har med begränsad kurans. Medför dessa icke idealiska förhål-varor - -
landen företagshypoteket ändockatt ökar kredittillgången och sänker de
totala kreditkostnadema för de företag i dag lånar före-motsom pengar
tagshypotek

Till börja med bör framhållas riskatt endast i begränsad utsträckningatt
kan kompenseras med högre Höjsränta. alltförräntan mycket, kan endast
riskfylld verksamhet bli lönsam, vilket leder till måste höjasräntanatt än

tills den riskfylldaäven verksamheten slagitsmer Bankernas kreditgiv-ut.
ning måste således i huvudsak bygga säkerheter eller riskspridning.

I den ekonomiska teorin framhålls existensen säkerheter kanatt sän-av
ka kredittagarens totala kreditkostnader, kreditgivare har lägreom en
övervakningskostnader någonän får säkerheten och därmedannan, som
kan lättare Övervakningen. Företagshypoteketta i och för sigär inte

för vissa slags rättssubjekt,reserverat i praktiken kommer det in-men att
nehas dominerande och långsiktig kreditgivare, nämligen bankav en en
eller Övrigakreditinstitut eller huvudleverantör.annat leverantörer kanen
i praktiken fåinte bästa i företagshypotek.rätt Frågan banker ochär om
huvudleverantörer typiskt informeradeär sämre gäldenärenssett eko-om
nomi eller eljest har övervakningskostnaderstörre andra kreditgivare.än
Vi inte så fallet, fastän förhållandenatror äratt naturligtvis Nå-varierar.

nämnvärd sänkning företagens totala kreditkostnader hänförliggon tillav
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uppkommadärför inteövervakningssvårigheter torde attbankernas genom
företagshypotek.bankerna tar

på-naturligtvisföretagshypotekerbjudamöjlighetenkanDäremot att
erhåller hypoteket,i allmänhet ärbankerna,kreditutbudetverka somom

skäl tordeflerakreditgivare. Avrisker andramindre benägna änatt ta
flyttaskanlättorsakriskbenägenhet. Enlägre ärbankerna ha att pengaren

låtstår buds,tillplaceringarmånga alternativadärmedochöver gränser att
deninomutlåning till företagvidräntevillkorlika godainte till somvara

somliga borgenärer ärorsakEn nämnts,regionen. attsomannanegna
ellerförhandlingsposition. Dessadålig ärofrivilliga eller har tvungnaen

intekreditutbud minskar nämnvärtkredit, och derasnästan atttvungna ge
Frånföretagshypoteket.fårdenefterställdablirde dessutomatt somav

fram-därförsynpunkt kan detfrån samhällsekonomiskochkredittagarens
be-erbjuda till denfinnsföretagshypotekstå fördelaktigt attatt somsom

höver tru gas.
derasriskaversionhabankerna kan ärskäl tillEtt större attattannat

endastlångsiktig, exempelvis leverantörermedanskallkredit i regel vara
månader.någon ellerundersolvensenbehöver överblicka ett par

andra kre-riskbenägenhetlägretill banker harorsak änsärskildEn att
regelbankrörelselagen i§bankerna enligt 2 kap. 13ditgivare vidareär att

artificiellaFrån ekonomisktbetryggande säkerhet. dennaskyldigaär taatt
dockslopa, börBanklagskommitténrestriktion, överväger att mansom

sammanhang.ikunna bortse detta
efterfrågas,teorin hävdas ibland säkerheterekonomiskaInom den att

gälde-kontrollerakreditgivarenmöjligheten fördärför de ökar attattatt
riskfylld riktning. Omrörelsens inriktningförändrar äga-iintenären mer

han del-personlig risk, spelarsåsom har begränsadaktiebolagi ett enren
förfogandefrämmande kapital väl ställts tillsedanvis andras insatsermed
i vissgällerbehåller själv vinstchansema. Enhan panträtt, egen-sommen

skyddaröverlåter till tredjedenoberoende kredittagarendom man,av om
inriktning.förändringar rörelsenseller åtminstone vidpanthavaren mot av

möjlig-panthavaren dessutomsäkerheten harbesittningGenom haatt av
inte säker-däremotFöretagshypoteksälja säkerheten.het snabbtatt ger
har besitt-eftersom gäldenärennågon rörelsen,kontrollhetshavaren av

gravationsfrittförfoga dem itillgångarna och harningen till rätt överatt
skick.° i förtidrättighetenda sägaFöretagshypotekshavarens är att upp

betaltskaffa sigi värde, ochväsentligt minskatsäkerhetenkrediten, attnär

6 vilketförföljelserätt,finns s.k.rörelsen dockellerSäljs rörelsenhela en gren av
överlåtarens före-överlåtna under tid belastasegendomeninnebär denatt en av

tagshypotek.
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konkurs.7via Den bästa garantin riskökning naturligtvismot storger en
Soliditet dvs. andel egenkapital eller personligt i form bor-stor ansvar av

i egendom ellerägarens ställföreträdaransvar förpant skatter.gen,
En fördel med företagshypotek brukar vidare kredittaga-attanges vara

behöver lämnainte andra säkerheter, borgen eller iren ägarenspantsom
personliga egendom. Kredittagaren behöver inte heller deponera varulag-

hos tredje eller kundfordringar,ret pantsätta med underrättelse tillman
tredje fordringens gäldenär fullgörelse får ske bara till panthava-attman

Sådana lösningar försvårar och fördyrar de affärstransaktionerren. genom
vilka kredittagaren återbetalaskall krediten.

Som framgår beskrivningen nedan i samband med behandlingenav av
seriekonkurser det inte ovanligtär kredittagarens får lämnaatt ägare en
mindre s.k. skötselborgen eller begränsad inteckning i privat egendom.en
Detta naturlig konsekvensär aktiekapitalet inte behöveren attav vara

100större 000 kr.än Ett personligt företagshypotekshavarenmotansvar
kan också behövas för balansera det personligaatt ställföreträdarenansvar
har för företagets skatter. fråganVad gäller aktieägarnaär kommernu om

avkrävas personliga säkerheter uppgåendeatt till hela eller delstoren av
kreditbeloppet, företagshypoteket avskaffas. Vi betvivlar dettaom att van-
ligen blir följden. Aktieägarna såskulle i fall sällan beredda låna,attvara
och banken skulle miste potentiellt förmånlig affär. Möjligenom en
kommer kraven personliga säkerheter justeras något uppåt, detatt men

inte givetär detta generellt olämpligt.att vore
Alternativa pantsäkerheter i varulager och kundfordringar kommer na-

turligtvis öka, sådana säkerheteratt kommer också företagarenmen att ge
kredit. Eftersom kredittagaren avskärs rådigheten,mer kommer belånings-

graden kunna väsentligt överstiga 50att % företagshypoteketsom antas
maximalt Exempelvis det inteär ovanligt factoringavtal innehållerge. att
belåningsgrader 80 %. Intervjun med de danska bankerna Finansrådet
talar företagarna kommermot slentrianmässigtatt med lagerpant-att
sättning och factoring.

Leasing förekommer redan i utsträckning avseende anläggningstill-stor
gångar. Lika litet äganderättsförbehåll kan leasing säkerhet isom ge om-
sättnings- och förbrukningsvaror, vilka leasetagarenöver har fri förfogan-
derätt på kredit under avtalstiden.

Sammanfattningsvis förmodas företagshypotek i de förarbeten lig-som
bakom den nuvarande lagstiftningen öka eller förbilligager det totala kre-

ditutbudet till de mindre och medelstora företag, järrmt spridda lan-över

7 I England och USA tycks kreditgivarna särskilt uppskatta floating chargeen res-
pektive säkerheter enligt UCC, därför kreditgivaren har dröjsmålatt rätt att utan
realisera säkerheten receiver kontrollenatt rörelsen föröver säker-genom taren
hetshavarens räkning respektive foreclosure.genom s.
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år nackennågramedföretagdvs.sådan säkerhet,lämnardet, i dagsom
Antagandethandel.ochtillverkningsindustrifrämst inomoch verksamma

ofrivil-kreditgivarevissa andra ärallt i det faktumfinner framförstöd att
förhandlingspo-eller haroch staten sämreskadeståndsborgenärerliga en

ide intevarföroch leverantörer,arbetstagare motsva-sition bankernaän
Också densitt pris.kreditgivning eller höjamån minska sinkanrande

långsiktig talarblikreditgivning förväntasbankernasomständigheten att
kreditgi-få kortsiktigasäkerhet vadangelägnaför ände är attatt ommer

mån före-i vilkensvårt preciseradockleverantörer Det är attvare
mångabankerSjälvfallet begärkreditutbudet.verkligen Ökartagshypotek
kredi-ändå bereddahade varitdegånger företagshypotek attäven geom

kredit-konkurs;till utdelning vidutsikternasäkerheten ökareftersomten,
endastföretagshypotekmotstånd, eftersomsin ringabjuder i turtagarna

tillgång-minskarupplåtelsen intestämpelskatt ochkostar i nämnvärt1 %
måstemåstehåll. beaktas bankernafrån Samtidigtandratill kredit atten

margina-lån företag den bästainlåningsmedel tilllåna ochsina attut ger
bereddalönsamhetsintresse börbankerna ilen att taegetsamt att envara

påstås be-kreditgivningenskall ochRedan i dagdel kreditförluster. vara
återbetalningsförmåga. Därmedgodmed förmodatgränsad till företag

påtagligtföretagshypotek intemöjlighetenbortfallborde att taett av
framstår kre-företag. Iblandkreditgivningen tillminska existerandeden

fårdå säkerheter,alltför riskfylld, ochverksamhet dockdittagarens som
heller uteslutasbetydelse. kan inteföretagshypotek, avgörande Detbl.a. en

förlitanlån dvs. iutsträckning själva säkerheten,vissbankerna iatt ger
ifallbetalas tillbaka säkerhetenpå banklånet i huvudsak skall kunnaatt ur

fådågår borgenärer inte kommeri konkurs, fastän andragäldenären att
naturligtvis minska företagshypote-Sådana krediter kommerbetalt. att om

ket försvinner.
nackdelar.övergår till studera företagshypoteketsVi attnu

företagshypoteketNackdelar med7.5.4

kreditför-ochkreditskapandeOvan framhållits företagshypoteketshar att
påövervältring kreditriskemabilligande effekt i huvudsak bygger en av

dålig förhandlingsposition.harborgenärer ofrivilliga ellerär som ensom
Övervältringen företagshy-påkalla antingenoacceptabel ochkan attsynas

kre-förhandlainte kanpoteket begränsas eller de borgenärer,att omsom
sigskaffafrån position, bereds möjlighetditvillkoren lika god att enen
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företagshypoteketsgförmånsrätt lika godärsom som
Den väsentliga fördelen företagshypoteketmed förmodas bestå i detatt

skapar kredit inte hade givits. Om det beror säkerhetenattsom annars
blott kompletterar på återbetalningsförrnåga,kravet god allt ochär gott
väl. Om kreditökningen uppkommer lån förlitan på åter-iattgenom ges
betalning själva säkerheten, resultatet däremot betänkligt, bort-är ävenur

från kreditgivningen då står i strid första meningen i 2 kap.sett att mot
13 § bankrörelselagen. Det emellertid inte särskilt märkligt ban-vore om
kerna frestades kredit i förlitan framstårsäkerhet, detatt ävenge en om

synnerligen ovisst de oprioriterade borgenärema fåkommerattsom att
betalda.sina fordringar helt I ekonomisk teori kallas fenomenet för över-

investeringsproblemet: projekt med fårnegativt nuvärde finansiering där-
för kreditgivaren tack säkerhet fåkommer full täckningatt ävenattvare en
vid utfall.sämsta

En effekt företagshypoteket såledeskan utlå-bli tillgängligaattav
ningsmedel till företag kan erbjuda företagshypo-ett ett gottges som
teksunderlag exempelvis tillverknings- och handelsföretag, fastän lön-
sarnhetsutsiktema måttliga eller tvivelaktiga,är medan företag medt.o.m.

företagshypoteksunderlagsämre t.ex. utvecklingsbolag med nyckel-ett en
person med bättre lönsamhetsutsikter får krediten.men

En belåning säkerhet framstår mindre farlig, frågadetnär ärav en som
objektsfinansiering, vid köp fastighet eller maskin,t.ex.om en av en en

där övriga kreditgivare inte räknar tillgångenmed exekutionsunder-som
lag, vid rörelsefinansiering.än Den kredit säkras företagshypo-ettsom av
tek övriga kreditgivare intrycket kredittagaren solvent, samti-att ärger av
digt krediten snabbt kan varvid hypotekshavaren lägger be-strypas,som
slag på tillgångaralla inästan konkursboet.

Det svårtnaturligtvis fastställaär i vilken utsträckning företagshy-att
potek faktiskt medverkar till dåliga projekt får finansiering.att

Vid bedömning företagshypotekets existensberättigande detärav na-
turligtvis viktigt framför allt beakta dess inverkan kreditgivningenatt
till den mängden företag fåraldrigstora allvarliga ekonomiskaav som
problem. Det endast mindre delär företagen blir insolventa.en av som
Enligt direktiven skall vi emellertid särskilt uppmärksamma förmånsrätts-
ordningens betydelse vid rekonstruktion insolventa företag. sådanaIav
situationer har företagshypoteket övervägande nackdelar.

Visserligen kan företagshypotek, kreditgivaren säkerhet,ett som ger
medföra kreditgivaren har uthållighetviss och kan hjälpa företagetatt en

8 I diskussionen förmånsrättsordningen någonhar framkastat alla borde haom att
förmånsrätt. Idén kan förfelad, i självaär verket genial. Politiskt detärsynas men
naturligtvis åstadkommalättare lika förmånsrätträtt alla bästaatt änattgenom ge

rycka godis dem redan har.attgenom ur munnen som
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insolvensdebattuppfattningen i alltillfällig kris. Den allmänna äröver en
rekonstruktioner påbörjas alltför för kunna lyckasemellertid sent attatt

vissa dröjer för länge medoch säkerheter medverkar till borgenärerattatt
lik-åtgärder. samtidigt fortsätter förse gäldenären medvidta Om deatt att

kreditgivarevida blir andra vilseledda.medel, dessutom
inte givet företaget skall rekon-företag blir insolvent detNär är attett

Är in-affärsidén inte bärande, företagsledningenkonkurs.strueras utan
oförmögen fatta riktiga rörelsenkompetent eller beslut, börägaren att av-

dåi fall överföras till vanligtvisvecklas eller Konkursägare. ärvart annan
övergåendefall påden enda möjliga I andra kan insolvensen berovägen.

svårigheter, konjunkturnedgång eller kundförluster, eller kanstorasom en
på fråninsolvensen bero gäldenären överskattat lönsamheten börjanatt

också bedrivitoch därvid tagit sig för skuldbörda. kan haHanstoren
såda-verksamheten irrationellt beredd till korrigerande beslut. Imen vara

rörel-fall i samlat borgenärs- och sarnhällsperspektiv bästdetär ettna om
kan rekonstrueras konkurs, dvs. borgenä-ackord, därutom ettsen genom

vissa eftergifter, eftersom konkurs ofta leder till rörelsensgör attrema
tillgångar såldablir till underpris. I kunskapsföretag torde konkurs ha en

Likasåsärskilt negativ inverkan. bör konkurs undvikas, företagets vä-om
tillgångar består förmånligsentliga i eller licensrätt,agenturen en som

inte överlåtaskan samtycke; denne kommerutan motpartens attannan
kräva förändring kontraktsvillkoren för den fortsätter gäldenä-attav som

fåverksamhet skall kontraktsrättigheten.övertarens
Om någon har fullgod eller fullgod säkerhet han emellertidnästan är

obenägen medverka till rekonstruktion, å sidan medföratt en som ena
chans återvunnen ocksåtill solvens insufficiensen.kan fördjupamen som
Säkerhetsborgenären har lite vinna kan förlora desto Enligtatt men mer.
utbredd uppfattning sig företagshypotekshavare ofta ackord förmotsätter

återståri stället hem vad säkerheten, rekonstruktio-ävenatt ta som av om
sannolikt skulle kunna lyckas underinvesteringsproblemet. De oprio-nen

riterade borgenärema kan däremot alltför fort-benägna att satsavara en
sättning, eftersom de får någonnormalt inte utdelning alls i konkurs men
vid återvinnaackord kan del sin kredit.ursprungliga Det bästaett en av

naturligtvis alla båtborgenärer i ställningoch tillsatt togvore om samma
fortsättning och satsningar uteslutande med hänsyn till denen nya om nya

satsningen sannolikt blir lönsam har positivt nuvärde.
Vidare medför företagshypotek enligt ekonomisk typisktteori sett att

hypotekshavaren vid konkurs med för gäldenä-lågt budnöjer sig påetten
tillgångar. någonOm exempelvis bjuder miljon för hypoteksun-1 krrens

derlaget, hypotekshavarens fordran 1,1 miljoner kr, och det likanär är är
sannolikt bud blir 800 tkr miljoner2 kr värdet avvaktanästaatt attsom av

således 1,4 miljoner kr, avslåkommer de oprioriteradeär vilja budetatt
medan hypotekshavaren kommer vilja från förrnåns-det. Bortsettatt anta

I0
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Enligt 7 kap.avslås konkursförvaltaren.naturligtvisborde budeträtten av
företagshypotekshavarenemellertid skyldig höraförvaltarenll § KL är att

återkommande inflytel-ochåsikt eftersom dennekan ärväga tungt envars
tillfälliga och begränsade intressen.oprioriterade harserik medan deaktör,

försvåras harborgenärernaackordsförhandling vidarevidBeslut omen
höjer värdet påmotstridiga vissa inteinvesteringintressen när menen

sådan konflikt, eftersomkan skapaandra tillgångar. Företagshypoteket en
tillgångar.gäller i allahypoteket inte

svårtocksåmed ackord detproblem i sambandEtt speciellt ärär attatt
andra panthava-fastställa företagshypotekshavarens ochdelhur stor av

till-någon gäldenärenseftersom realisationfordran säkrad,res är avsom
förgångar ofta har säkerhetske. Hypotekshavaren hävdar haninte skall att

någondärför skall delta i ackordet medoch han intehela sin fordran att
vid konkursdel oprioriterade borgenäremas situationfordringen. De enav

så dålig vågari de inte hypotekshavarens kortallmänhetär att genomsyna
rekonstruktionen, andrasföretaget i konkurs. Lyckas tacksättaatt vara

kanskefår fullt betalt för fordranuppoffringar, hypotekshavaren somen
delvis bort delta ackordet.i

En nackdel med företagshypoteket det bidra tillär är ägnatatt attannan
åsyftasförekomsten seriekonkurser. verksamhets.k. Härmed attav en

efter fortsätter juridisk medkonkurs i nytt aktiebolag menen ny person
de juridiska Förekomstenfysiska intressenter bakomsamma personerna.

seriekonkurser med aktieägare och kreditgivareav samma samma sam-
fårmanhänger med mindre aktiebolag i regel lämnaägarenatt ettav en

viss såpersonlig borgen skötselborgen till banken, banken kan kännaatt
sig behållerofta nyckelperson, sitt intresse iägaren, ärtrygg att som en
företaget gåttdet begränsade aktiekapitalet Vid in-har förlorat.även om
solvens, där säkerhetsunderlaget inte tillräckligtkanske för ban-är attens
ken fåskall fullt betalt, överskuggande skydda sinintresseär ägarens att
borgen och inte bli personligen ansvarig för bolagets skatteskulder.att
Han försätter därför bolaget i konkurs innan tiden för betalning skat-av

gåttteskuldema till ända befriar sig frånoch därmed det personliga betal-
ningsansvaret NJA 1969 326. Därefterse köper han ett nytts. genom

tillgångarnaaktiebolag från konkursboet till pris ibland överprisett som
tack företagshypoteket banken fullt betalt, och därmed skyddarvare ger
han sin borgen. Finansiering erhålls fråntill köpet bank motsamma ny
likadan borgen. Banken skjuter därmed påkreditförlusten framtiden. Be-

för inkråmetroende priset har banken bättre eller i fall aldrig sämrevart
utsikter få frånbetalt det aktiebolaget, inte belastas med denatt nya som
gamla rörelsens skulder till anställda och leverantörer.staten,

Att aktieägare inkråmetbolag och köper i det gamlastartar ett nytten
aktiebolagets konkurs kan inte generellt fördömas. förstaDen konkursen
kan ha berott alltför lånadeoptimistisk kalkyl, han i detnären pengar
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händelser.på dåliga eller andrakonjunkturergamla bolaget, eller yttre
aktieägaren spekulerar i bortfalletochMen konkursema avupprepasom

och därtillrörelsens verkliga värde,rörelseskulder och andras ovetskap om
behövslönegaranti för fortsatt drift jfr talesättet detperiodvis utnyttjar att

serie-några eller skidlift lönsam,konkurser innan ärärrestaurang enen
naturligtvis förkastliga.konkursema

olika medel hindra seriekonkurser,Lagstiftaren har övervägt att t.ex.
frånegendom konkursboet, generelltförbud för gamle köpaägaren att

innan dennäringsförbud under konkurs eller krav offentliga auktioner
får från lösningarnaköpa konkursboet. förstagamle aktieägaren De är

hjälper inte gamleemellertid trubbiga, och den den ägaren av-senare om
andrasvilket han ofta sin ochdet högsta budet, grund borgengör avger

Avskaffades företagshypoteket, skulleosäkerhet företagets värde. se-om
såförsvåras. fall bliriekonkurser kraftigt Den gamla skulle iägaren

fårså på inkråmet fulllägga högt bud alla borgenäreratttvungen att ett
så lånbetalning. skulle ingen bank honom. Aktieägaren nöd-Ett stort ge

gades därmed infria sin borgen, och förutsättningarna fördelstor attaven
spekulera finansiellt tillfrisknande framtidai konkurser skullegenom upp-
höra. Därmed har kommit pudelns kärna. Om företagshypoteketman
inte avskaffades påverkasväl halverades, utvecklingen i rikt-men samma
ning likainte starkt ehuru möjligen tillräckligt.men

våraför bankerna framhållitFöreträdare har vid intervjuer bankernaatt
i princip inte längre medverkar till seriekonkurser, bilaga Konkurs-se
förvaltare har dock uppgivit det fortfarande tillvanligtär ägarenatt att
konkursbolaget konkurstillgångamaköper bolag. Oavsettett nyttgenom
frekvensen kan vi konstatera det verksammaste seriekon-medletatt mot
kurser inskränkning företagshypoteket.är en av

7.5.5 Sammanvägningar och förslag

Förslag: förmånsrättFöretagshypoteket omvandlas till allmänen som
gäller i hälften återstårall gäldenärens egendom sedan fordringarav som

förmånsrätt fåttmed bättre full betalning.
Lagen företagshypotek med företagsinteck-lagersättsom en ny om-
ning.
Förrnånsrätten för hyresfordringar avskaffas.-
Förföljelserätten slopas.-

gårLösöreköp före företagsinteckning.-
Möjligheten bevilja begränsade företagsinteckningar upphävs.att-
Vid ackordsförhandling kan besluta hur del fordranrätten stor av en-

skall oprioriterad.som anses vara -
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företagshypoteketBehövs reformen av

företagshypoteket hargivit vid handenföregående utredningen harDen att
tillgången ris-till kredit. Närsvårbestämbar betydelse förpositiv,en men

saknas,säkerhetbankerna kreditken bedöms för kan vägra attstor, omge
placerings-frivillig andrakreditgivning fullt och de hareftersom deras är

utlåningen till mindreutlåning påverkas framför alltaltemativ. Den ärsom
några år tillverkningsindustrinacken inomföretag medoch medelstora

konsta-Några skillnader har inte kunnatnämnvärda regionalaoch handel.
teras.

kreditgiv-roll inte enbart positiv vidSamtidigt företagshypoteketsär
återbetalningsfönnåganprövningenningen. Hypoteket kan leda till att av

något till företag har lönsam-eftersätts eller kreditema sämrestyrsatt som
också kreditriskererbjuda säkerhet. Hypoteket innebärhet kan attmen

dålig för-på sin kredit ofrivilligt eller harövervältras andra, som ger en
ändå måste på visshandlingssituation förekomma marknaden. I ut-men

sig för-i kraft sin förhandlingsposition skaffasträckning torde banker av
månsrätt fastän inte hade nödvändig för dei konkurs, säkerheten varit att
skulle beviljat krediten.ha

krediten väl given företagshypoteket verkning-När har negativaär mest
mångaUppföljningen gångersäkert god företagshypoteket,är trotsar.

eftersom inte rimligen blidetta betryggande säkerhet, den skulleär en men
bättre säkerheten inte fanns. uppfattningDet allmänännu är attom en re-

påbörjaskonstruktioner för och förekomsten hos densäkerhetsent, somav
tillhandahåller den löpande krediten bidra till förseningen.ägnadär att

fattasNär beslut skall rekonstruktion, sitter inte de olika borgenäremaom
båti sin frånoch bedömning uteslutande vad lön-gör är mestsamma som

för företaget. Skillnaden i down- och upsides vid fortsättningsamt en
medför säkerhetshavaren blir överdrivet försiktig medan andra bliratt
överdrivet djärva. omständighetenDen företagshypoteket gäller i vissaatt

ocksåegendomsslag inte i åtgär-andra kan hindra de lämpligasteattmen
Svårighetenderna vidtas. reali-bedöma vad säkerheten skulle vidatt ge en

sation i realiteten oprioriterad del säkerhetshavarensgör ävenatt en av
fordran utanför ackord och bli innankan hamna delvis amorteradett re-

så småningomkonstruktionen misslyckas.
svårtDet delvis disparata och detdessa hänsynär sammanväga äratt

omöjligt siffror övervägandena. Vad gäller den helt centralasättaatt
företagshypbgketsfrågan förbetydelse kreditförsörjningen har kom-om

mittén dock de svenska bankernas säkerhetssituation ovanligtärattnoterat
därförgynnad och det borde finnas förbättra andra bor-ettatt utrymme att

ställning eller inskränka företagshypoteket det skullegenärers att utan att
påtagligtha negativa effekter kreditförsörjningen.
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avskaffasärskilt beaktat den enda möjlighetenKommittén har att att
påskatteförrnånsrätten och i enlighet med dess direktiv sta-att spara- -

löneskydd försämraslönegarantin de anställdasutgifter förtens utan att
vid kon-inskränka företagshypotekets betydelsehelst förbättras ärutan att

kurs.
övergår diskutera, huruvida borgenärersKommittén därför till andraatt

inskränkas.förmånsrätt förbättras eller företagshypoteket börbör om

för andra. valfrihet för kredittagarenBättre förmånsrätt Större utnyttjaatt
säkerhet.egendomsin som

pågånger framförts i kreditta-Som flera övervältras dag kreditriskerovan
skadeståndsbor-frivilligt sin kredit utomobligatoriskaintegare gersom

förhandingspositioneller i fall haroch statengenärer sämrevartsom en
ocksåEftersom dessa behövs marknaden,anställda och leverantörer.

förhållandekunde stärka deras ställning i företagshy-det tillövervägas att
förslag återpoteket. detta sammanhang har framförts vissa löne-l attom

förrnånsrättfordringar före företagshypoteket produktivborde s.k.ges
lön, före månaderdvs lön avseende tid konkursen och efter kon-ett par
kursbeslutet och möjligheten sakrättsligt giltiga äganderätts-göraatt att
förbehåll utsträckas till omfatta får kon-borde säljas vidare,att varor som

bearbetas före betalning. också sigeller Man kunde tänka attsumeras ge
skadeståndsborgenärer förmånsrättutomobligatoriska och före fö-staten

retagshypoteket.
Sådana går emellertid iförslag fel riktning. dis-Det skulle bli ännu mer

kriminerat försvå-oprioriterad borgenär. Rekonstruktioner skulleatt vara
och ytterligare särintresse införasskulle leverantörernasettras, separa-

tionsrätt i levereradede varorna.
Vad just gäller separationsrätt för leverantörer kan följande anföras.
Som tidigare står företagshypoteket för alla borgenärer,nämnts öppet

i praktiken utnyttjas det banker och liknande institutionellabaramen av
kreditgivare huvudleverantörer. Mer tillfälliga leverantörer kansamt av
praktiska skäl inte företagshypotek. sådanOm banken inte kredit ita ger

fårutsträckning leverantörerna återstårkontant betalt, det för leverantö-att
bara de oprioriteradskall kredit eller inte. ef-Enavgöraattrerna om ge

fektivare konkurrens kreditsäkerhetema uppstå,skulle leverantörerom om
förbehållakunde sig sakrättsligt giltig återtaganderätt konkursi ävenen

till köparen fått förfogafritt före betalning. Företagarenövervaror som
kunde då låna banken upplåta återtaganderättföretagshypotek ellermotav
till leverantörerna sådanberoende den lägsta Enräntan.vem som gav
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många utonmordiska länder föreslagitskonkurrens finns i och har t.ex. av
7.9kommittén, avsnitt bilagaEisenberg i hans till 4.4.3 ochrapport se

sådan lösning varken bankerna eller leverantö-Nackdelen med är atten
någotlita ha säkerhetsunderlag vid konkurs. Bankernakunde attrerna

måste med sakrättsligtbeakta risken varulagret vid konkurs belastatäratt
återtaganderättsförbehåll,giltiga eller och leverantörernaäganderätts-

måste sålda.risken blivit Negativklausuler förbudbeakta att motvarorna
åtgärder, ellervidtagande vissa avtala företagshypotekattav som om

äganderättsförbehåll på,inte lita varför inte uteslutashelt det kanär att att
båda pris efterkategorier skulle fatta sina kreditbeslut och sitt detsätta

scenariot.värsta
Säkerheten skulle bli effektiv för leverantörerna, äganderätts-mer om

förbehållet tilläts gälla i till den levererade i bear-dvs.surrogat envaran,
betad köpeskillingsfordran tredje fallet ieller hos vilket ärvara man,
Tyskland beträffande företagshypotek.och här Allra blevtryggast natur-
ligtvis ställning, han också inbetaladleverantörens hade säkerhetsrätt iom
köpeskilling, sig den avskilts eller inte.vare

En säkerhetsrätt för leverantörer i inkommen och sammanblandad be-
talning, registrering och med företräde företagshypo-framför bl.a.utan
tekshavaren, kan emellertid knappast fråga. Ocksåkomma i säkerhets-en

i framstårbearbetade principiellt tvivelaktig. Etträtt mycketvaror som
skäl till kan godta äganderättsförbehåll i levererade äratt attman varor
köparens dittillsvarande förmögenhet inte minskar därigenom; belastar han

beståendesin förmögenhet bör påemellertid pantregler med dagens krav
besittningsövergång iakttas. Bearbetade värdeökningvaror rymmer en

härrör från köparens förmögenhet material och köparensannatsom egen
arbete för räkning, varför tillämpning framstårpantregleregen en av som

‘°naturlig.
Mot sakrättsligt giltiga äganderättsförbehåll i levererade vi-talarvaror

dare avgränsningen blir godtycklig. Leverantörer och producenter,att vars

9 Reformen har tidigare diskuterats i SOU 1988:63, Kommission dylikt,och men
där avvisats.
m I tysk finns inget krav publicitet eller besittningsövergång,rätt fastän ägande-
rättsförbehåll kan utsträckas till omfatta bearbetade och kundfordringar. Iatt varor
USA krävs registrering varefter säkerheten blir igiltig devamtypen,av ursprung-
liga artikel 9 UCC. EnglandI har säkerhet publicitet godtagits i deutanvarorna,
ursprungliga och i avskild betalning och därmed uteståendeväl iävenvarorna en
fordran, Industries Vaasen BV Romalpha Aluminium 1976Ltd WLR 676,1v.

underkänts grund bristande registrering såvittenligt pantreglermen av avser
bearbetade Re Bond Worth Ltd 1980 Ch 228, och i infogats,varor, varor som
Borden UK Ltd Scottish Timber Products Ltd 1981 Ch. 25, Insolvencyv. se
Law and Practice. ofReport the Review Cork Committee, 1982, Crrmd 8558, s.
359 ff.
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tjänster sådaninfogas i huvudsak, skulle inte omfattasomedelbart enen av
reform.

Kommittén enligt direktiven utgå frånskall nuvarande reglersom om-
äganderättsförbehåll har därför för föreslåinte utvidgad,stannat att en-

återtaganderättsakrättsligt giltig för leverantörer.
Vad inom kommittén åsiktgäller framförd företagaren bordeatten om

förrnånsrättsordningenmöjliga frihet bestämma avsnittsestörsta attges
4.4.2 och bilaga 6, eftersom förhållandena växlar olika företagmellan och

någondet inte finns motsättning mellan kredittagarens kreditgivarensoch
intressen, följande anföras.kan

Kommittén ingenhar invändning förrnånsrätten börmot att ettses som
instrument i kredittagarens hand. På idealisk marknad skulle han kan-en

ocksåske instrumentenanvända någoninte trädersättett som annans
berättigade intressen fömär. praktiken handlarI emellertid inte alla borge-

frivilligt utifrånoch lika goda förhandlingspositioner,närer de börmen
likafullt finnas marknaden. Vidare kan det inte uteslutas företagarenatt

informationsbristerutnyttjar till skaffa sig kortsiktiga fördelar jfr vadatt
anförts äganderättsförbehåll. förrnåns-En egenkonstrueradsom ovan om

rättsordning behöver därför redan dessa mångaskäl förses såmedav un-
dantag, någonkommittén inte möjlighet inom för sittatt sett att ramen

frånarbete utgå denna grundtanke.

Inskränkning företagshypoteketav

Kommittén ihar stället inriktat reformtankarna på inskränka den för-att
månsrätt följer med företagshypotek. Företagshypoteket kan antingensom
helt såavskaffas, eller kan förrnånsrätten ändras till gälla i baraatt en
bråkdel, 50 %, hypoteksunderlaget, såeller kan det stipulerast.ex. attav

viss del fordran, säkrad endast företagshypotek,är tillen av en som genom
viss andel alltid skall oprioriterad.vara

Fördelen med inskränkning företagshypoteket viktenär atten av av en
prövning kredittagarens återbetalningsförmåga inskärps ochnoggrann av

krediten möjligt följs bättre idag. Vidareatt ännu skulle före-änom upp
påtagligttagshypotekets negativa verkan vid insolvens upphöra eller

minska. Kommittén har också konstaterat den enda möjlighetenatt att
inom finansiera avskaffande skatteförmånsrätten ochsystemet ett attav
minska utgifterna i lönegarantisystemet, arbetstagarnas löneskyddutan att
försämras, omfördela medel utdelasär i konkurs. inskränkningEnatt som

företagshypoteket utdelningen påökar förrnånsberättigadegör löne-attav
fordringar, och därmed för utgiven lönegaranti,regressrättstatens men
också på oprioriterade fordringar.

Nackdelen med inskränkning företagshypoteket sådanären attav en
reform kan förväntas komma minska tillgången till kredit till mindreatt
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helttillverknings- handelsföretag, i allmänhetoch medelstora och nya,
påtaglig, detvilka ofta lämnar företagshypotek. Nackdeleni dag ärär om

återbetalningsförrnågafråga kredit till företag bedöms ha god mensomom
förutsättning för krediten.där ändock varit oeftergivligsäkerhet enen

företag tvivelaktigSkulle minskningen krediter i dag till medavse som ges
tillgångåterbetalningsförmåga till företagshypoteksunderlag,med ärmen

minskningen inte helt ovälkommen.
få,inskränkning företagshypoteketVilka verkningar kommer atten av

svårt dethar varit utomordentligt bedöma inom kommittén, eftersomatt
låterinte i vilken företagshypotek i nödvän-sig fastställas grad dag är en

krediter återbetalnings-dig förutsättning vid till företag förmodatmed god
förmåga, begärsi vilken grad företagshypotek banken och medges avav
kredittagaren egentligen ha varit nödvändig förutsättning och iutan att en

återbetal-vilken grad kredit säkerhet i företagshypotek fastänmotges
ningsförmågan tvivelaktig. Med betydande intresse har därföransetts no-

i Tysklandbankerna Danmark och tycks sörja för tillfreds-terats att en
ställande kreditgivning, leverantörerna försteg framfördär hartrots att
bankerna till vidareförsäljnings- och bearbetningsvaror, beträffande
Tyskland kundfordringartill uppkommit vid försäljning obe-även som av
arbetade bearbetadeoch I Danmark finns ingen generalsäkerhet ivaror.
rörelseegendomen, medan ibankerna Tyskland har varulagersäkerhet i
och fåttkundfordringar sedan leverantörerna fårbetalt. Finland bankernaI

företagsinteckningennöja sig förmånsrättmed bara i 50 % in-att ger av
teckningsunderlaget. Dessa omständigheter talar för viss inskränk-att en
ning borde kunna företagshypoteket får påtagligtdetgöras utan attav ne-
gativa förverkningar kreditförsörjningen.

något förvånandeDet påståshur det ibland varje inskränkningär att av
företagshypotekets ställning kommer allvarligt kredittillför-äventyraatt
seln till mindre och medelstora företag, samtidigt det hävdas leve-attsom

borde möjlighet återtagandeförbe-sakrättsligt giltigarantörer göraattges
håll till får säljas vidare eller bearbetas före betalning,även varor som
vilket också innebär inskränkning företagshypotekets värde. Al-en av
ternativet till försämrat företagshypotek behöver för inteövrigt statusvara

kan normativa grunder förbättrad förprioritet vissautanquo vara--
andra fordringar.

Inom kommittén har diskuterats företagshypoteket skulle kunna heltom
avskaffas, för maximera fördelarna vid kreditprövningen, kreditupp-att
följningen insolvensbehandlingen sådanoch reform. Vissa ledamö-av en

förespråkathar sådantdetta. Osäkerhet påförslags effekter kre-ter ettom
ditförsörjningen har emellertid lett till kommittén avstår från föreslåatt att

så drastisk förändring. I stället har kommittén föreslåenats att atten om
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Finland, hälftentillåtasskall belasta endastföretagshypoteket, i avsom
prioriterade borgenärer framförkredittagares tillgångar, sedan bättreen

blivitförmånsrätt enligt 10 § FRL och panthavareallt medborgenärer
tillgodosedda.

uppställaalternativ inskränkning företagshypoteketEn att re-av vore
bråkdelalltid skall oprioriterad till i denfordrangeln, vissatt envaraen

då intemån skullesäkerheten företagshypotek. Detden enda utgörs av
kreditgivning tillföretagshypotekshavare, han minskade sinhjälpa omen

någon månändå i beakta dehälften. skulle alltidHan tvungen att o-vara
Många gånger utdelning emel-prioriterade intresse. skulleborgenäremas

förmånsrätt företagshypote-lertid helt utebli till borgenärer med sämre än
tillgångarna skulle till företagshy-ket, eftersom endast räcka den del av

sådan dåprioriterad. skullepotekshavarens fordran En reformär var-som
skatteförmånsrättenavskaffandet ellerken bidra till finansieringen av av

såledesminska lönegarantin.kostnaderna för Den inteutgör ettensam
gångbart bråkdelinskränkning företagshypoteket tillalternativ till en av en

underlaget.av
kombination tvåtänka sig de nämnda reformer-Däremot kan man en av

Företagshypoteket skulle gälla i bara hälften kredittagarens friana. av
bråkdelskulle vissegendom, och dessutom bara fordringen, t.ex.en av

fönnånsberättigad. sådan80 kreditgi-%, En regel skulle hindra attvara
tvångetundgick ibättre dag sköta kreditvärderingen och kre-änattvarna

dituppföljningen helt enkelt krympa kreditgivningen. Omattgenom man
emellertid fruktar bankerna påtagligtkommer kreditgiv-krympaatt att

återbetalningsfönnåganingen till företagare förmodatmed god grund
företagshypoteket i fortsättningen bara skulle hälftengälla i vär-attav av

det egendom,gäldenärens borde denna leda till företags-attav oro snarare
hypoteket lämnades orört.

Kommittén framför därför inget förslag före-viss delattom en av en
tagshypotekshavares fordran alltid skulle oprioriterad.vara

öljdförslagF

återstårDet angeläget det företagshypotek så effektivtär görsatt som som
möjligt. förstås såHärmed det helst skall stabilt kreditgivarenatt attvara
vågar kredit till belopp säkerhetens värde. En för-ett motge som svarar

månbättring i detta avseende kan i viss motverka effekten den halve-av

infördesAtt 50 %-regeln i Finland för hindra avskaffandet vissa för-att att av
månsrätter låg före fdretagsinteckningen företagsinteckning-skulle förbättrasom

ställning, betyder inte den gällande ordningen i Finland skulle saknaattens nu
intresse förbild för svensk reform. Det slutresultatet- och dess inver-ärsom en

påkan kredittillströmningen räknas.som-
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ring fråganföreslagits. Kommittén i detta sammanhangtarsom ovan upp
fönnånsrätt, såutsträckning blisäkerheten till allmänatt attom av en en

förändring påverkasammansättning inte säker-egendomsmassans skallav
heten.

ocksåI syfte skapa ökad jämställdhet i konkurs stärka detatt attmen
kvarvarande företagshypotekets också fråganställning kommitténtar upp

hyresförmånsrätten.om
Vidare aktualiseras förföljelserätten, företagshypotekets förhållande till

registrerade lösöreköp och avskaffande företagsinteckningarett somav
begränsas till verksamhet viss eller regionalt.artav

problemet åstadkommerSlutligen behandlas hur företagshy-attman en
potekshavare, fordran säkerheten, deltar i ackordsför-är större änvars en
handling och där sin svårtned överskjutande fordran, fastän detsätter är

fastställa vad säkerheten täcker säkerheten inte realiseras.näratt

F för hyror avskaflasörmånsrätten

Hyresfordran hos näringsidkare förmånsrätthar månadersför högst tre
årshyra eller arrendeavgift, förutsatt nyttjanderätten består vid kon-ett att

kursutbrottet NJA 1987 992. Underlaget för förrnånsrättens. samman-
faller med företagshypoteksunderlaget. Hyresförmånsrätten går före före-
tagshypoteket.

I linje med föreslårvad vi rörande lönefordringar för arbete utfört
konkursboet se avsnitt 6.5.7 bör hyresfordringar för tid vilkenunder
konkursboet konkursgäldenärensutnyttjat lokaler massafordran.vara en
Skälet konkursbon fortsätter driften sådanaär bör verka underatt som
förhållanden såvälgäller för solventa företag företag undersom som re-
konstruktion enligt FRekL.

Det kan diskuteras huruvida avseende tid under vilkaett massaansvar
lokalen utnyttjats kräver lagändring. Möjligen framgår principen redanen
idag allmänna rättsgrundsatser tillägnande icke beställdav om av en pres-
tation 1946se NJA 122 och NJA 1993 förmåns-13. Hyresvärdenss. s.

för månaders hyra, sigrätt hyran belöper på tiden före eller eftertre vare
konkursbeslutet, ståkan i motsättning till Så behö-ettsynas massaansvar.

emellertid inte fallet, förmånsrättenbetänker gällerattver vara om man
krav konkursboet utnyttjar lokalen. Förmånsrätten skulle medutan att

andra inteord behöva hindra hyresvärden hade starkare posi-ännuatt en
tion, utnyttjande skett. När konkursboet ansvarigt för löngörsom nu som
belöper på arbete konkursboet se avsnitt 6.5.7, skulle allmännaden
principen möjligen fåkunna fullt genomslag lagändring. För säker-utan
hets skull förordar kommittén dock det i 12 kap. jordabalken31 § in-att
förs regel konkursboet ansvarigt för påhyra belöperär tidatten om som
under vilken konkursboet utnyttjat lokalen.
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förenade medifrågasättas övriga hyresfordringar börDet kan varaom
konkursen ellerpå föreförrnånsrätt, hyresfordringar belöpande tidendvs.

förfogande.hyresvärdens Denställt lokalen tillsedan konkursboet nuva-
skulleförmånsrätten motiverats hyresvärdenrande har ut-att annarsav

betalningssvårigheter gäl-vid tillfälliganyttja sin hävningsrätt även som
ekonomisk krisoch därigenom orsakadenären kan drabbas som an-enav

i FRekL,hävningsbegränsningen i 2 kap. 20 §kunnat undvikas. Trotsnars
inledande företagsrekonstruk-tillämplig gäldenären efterblir när avsom

tiden eftertion fullt för prestationer belöperberedd betalaär att som
kvarstår avtaletinledning, risken hyresvärden häverrekonstruktionens att

påbörjas. medinnan företagsrekonstruktion hunnit flesta hyresvärdarDe
årsför hyra,näringsidkare hyresgäster har emellertid bankgaranti ettsom

kvartalshyrorvarför hyresvärden inte behöver häva avtalet förrän flera
hyresförmånsrätten sedan oftablivit obetalda, slopas. Banken haräven om

för sin vid utgiven bankgaranti företagshy-säkerhet regressrätt ettgenom
någotså belåningsutrymmepotek. fall kommer det inte skapas ökatI att

ändamål hyresförmåns-företagshypoteket för andra slopandetgenom av
ändåomläggningen kan fördel för företagshypoteksha-rätten, men vara en

tydligare får ocksåeftersom han vad säkerheten värd. Manärvaren, ser en
begränsning särintressena vid konkurs.av

föreslår därför fönnånsrättenKommittén för avskaffas.hyraatt

öretagshypoteket blir allmänF förmånsrätt

Företagshypoteket gäller i dag i all den lösa till rörelsenegendom hörsom
ingåroch i gäldenärens konkurs med vissa undantag, nämligen 1men

kassa- banktillgodohavanden,och aktier, andra delaktighet ibevis bo-om
lag, förlagsbevisobligationer, och liknande skuldebrev föravsedda allmän

andelar iomsättning aktiefonder och beskaf-2 egendom ärsamt som av
fenhet föremål påkunna för grund inteckning sompanträttatt vara av
fastigheter, fartyg och flygplan. Undantagen har liten ekonomisk betydel-

eftersom företagshypotekshavaren ofta har kvittningsrätt i kassa- ochse,
banktillgodohavanden och eftersom på grund inteckning enligtpanträtt av
förrnånsrättslagen går före företagshypoteket, varför företagshypoteket
endast skulle utdelning övervärdet.i Enligt beräkning Karinge en av
Thorbum skulle avdrag räcka förmed 2 % hypotekshavarens utdel-ett att
ning i genomsnitt inte skulle öka, hypoteket gällde undantag,utanom se
avsnitt 4.4.1 och bilaga Syftet åstadkommamed undantagen, attsom var

obelastad sektor vilken övriga borgenärer, främst för skatte-statenen ur
fordringar, fåkan utdelning, såledesförverkligas sällan.

I stället mångaskapar undantagen juridiska och praktiskadärmed även
problem. Walins monografi Om företagshypotek Stockholm, 1995 bär
vittnesbörd detta. Bland problemen kan risken fordringarnämnas attom
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råkar kon-eller bankmedel hos hypotekshavarenkassa- än närannanvara
något påverka. betal-kurs inträffar, gäldenären kan har vidDettasom

ningsinställelser lett till konstruktion s.k. administrationskonton, varsav
giltighet något diffus formel 705 ochberoende NJA 1989är s.av en
vilka förrnånsrätt kassamedeli praktiken hypotekshavaren iävenger om

föregårbetalningsinställelse konkursen. gällerAndra problem vem som
736återvinneshar till egendom i konkurs och hurNJA 1989rätt som s.

värdet hypoteksunderlaget underskall beräknas rörelsen fortsattnärav
konkurs förädlatsoch underlaget NJA 1982 900.s.

föreslårKommittén därför företagshypoteket till allmängörsatt om en
fönnånsrätt. förrnåns-skulle upplåtaFöretaget därmed kunna registrerad

till visst belopp i all sin i prioritetsordning.egendom Förutomrätt av-en
också fårsevärd förenkling vinnes fördelen hypotekshavarenatt ett ge-

intresse med oprioriterade alloke-borgenärer ochmensamt att resurserna
på det företagsekonomiskt lönsamma rekonstruk-undersättetmest ettras

tionsförsök.

0‘rf0‘ljelsercittenF slopas

Görs företagshypoteket till allmän förrnånsrätt, bör vissa andra för-om en
enklingar samtidigt genomföras.

Dit hör slopande den s.k. förföljelserätten. Denna innebär hy-ett attav
poteksunderlaget belastas hypoteket hela eller del rörelsennärav en av
överlåtits, fastän underlaget normalt fritt frånköps denna belastning.
Reglerna skapar flera juridiska problem, de knappast effektiva och in-är
teckningshavaren åtnjuter ändock rimligt förrnåns-skydd haett attgenom

Äri vederlaget. detta under marknadsvärde, återvinningrätt kan regeln om
överlåtelsen.i kap. återvinning4 5 § leda tillKL av

Lösöreköp före företagsinteckninggår

Enligt 2 kap. §4 FHL jfr 3 § lagen 1845:50 meds.1 handel lös-a om
låterköparen i vårdsäljarens kvarblivaören, lösöreköplagensom om-

fattar företagshypotek överlåtitsegendom och registrerats enligt lös-som
öreköplagen, företagsinteckningen sökts 30 dagar efter detsenast attom
lösöreköphandlingen företetts inför Denna regel infördes 1966 medrätten.
motiveringen frågadet egendom i säljarens besittning ochatt attvar om
dylik egendom i allmänhet anspråkkan i säljarens borgenärer NJAtas av

12 Här Byströms kritik den s.k. sammastatusregeln bestickande;synes av annars
uppkommer i fall fråga Håstad,avräkning, Sakrätt, 6 1996,uppl.,vart en om se

364 foch Welamson, Konkurs, 9 uppl. 102 116.s. nots.
13 Håstad,Se Sakrätt, 6 uppl., 1996, 365 ff.s.
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Överlåtet kanlösöreköplagenenligtregistrerats1966 158. lösöre soms.
iochanspråk borgenärer,säljarensiemellertid inteefter 30 dagar tas av

inteckningsgäldenärensfrågadärefter inteden meningen detär egen-om
alternativtraditionskravet inte längrelagändringen blevdom. Genom ett

upplåtetöverlåtaresåvitt medgällerkravabsoluttill registrering utan ett
traditionskravetlösöreköplagen ochsyftet medEftersomföretagshypotek.

jfr NJAefterhandskonstruktionerskentransaktioner ochvarit motverkaatt
skärpning. Deninneburit omotiveradändringen ha1995 367, ensyness.

tillverkningfinansieraskallnäringsidkare,praktiska effekten är att som en
särskildbåtbygge därintecknas skepps- ellernågot kaninte somav som

hänvisad företagshypotekshavaren.fråntill kreditmöjlig,inteckning ärär
önsk-emellertidprojektfinansieringen tordefri konkurrensEn varaom

värd.
från återtasföreslår lagändringen 1966därförKommittén ettatt genom

i 4 § FHL.och bestämmelsen 2 kap.lösöreköplagenslopande 3 § avav a

inteckningsunderlagetinskrdnkningensamlade eflektenDen avav

skärsinteckningsunderlagetföregående det föreslagits delsharI det att
ägnadevissa andra förändringarned till dels stär-50 %, ärgörs attatt som

samla-denföretagsinteckningen. Kommittén skall hurka storsummeranu
företagshypotek.säkerhetde blir för borgenär hareffekten genomen som

fönnånsrätt, egendomallmän all gäldenärensOmvandlingen till meden
förändringvisserligen genomsnitt liteninnebär i mycketunderlag,som en

undantagenkreditgivare innebär emellertid de nuvarandeca 2 %. För en
Kredittagarenbankmedel betydande Omför kassa- och orosmoment.ett
bank eller tillbetalning till konto ijust före konkurs mottar etten annanen
såpå hypo-check dragen bank,sitt postgiro eller attmottar en annan

försvinna.säkerheteninte kan kvitta, kan betydande deltekshavaren aven
kre-måste underlagettill betydligt 2 %Denna risk värderas närän avmer

också admi-däri, avgränsningenditen Någon osäkerhet ligger att avges.
705.knivskarp NJA 1989nistrationskontonas giltighet inte seär s.

hyresförmånsrätten. Hyres-avskaffandetförändring gällerEn avannan
några kon-uppgår genomsnitt bara tillfordringar visserligen i procent av

riskdenna börde ochkursfordringama, undantagsvis kan större,varamen
också kreditgivare.beaktas av en

ökatill oprioriteradevidare utdelningenGenom reformen kommer att
påverkar företagsinteckningsha-från genomsnitt.till 10 % i Detta3 caca

både denpå fordringen,oprioriterade delenbetalningsutsikt den avvarens
iredan dagnedskärningen och denblir oprioriterad ärsomgenomsom

oprioriterad.
företags-säkradeutdelningen till fordringarDen genomsnittliga genom

46 i För-undersökning till %,Insolvensutredningenshypotek uppgick i
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månsrättskommitténs undersökning till 39 % och i Karin Thorbums un-
dersökning till 65 %, kap. 4. Medan Insolvensutredningens och För-se
månsrättskomrnitténs undersökningar omfattar genomsnittligt materialett
har Karin Thorbums undersökning inriktats bolag. Hon under-stora
sökte 350 företag 263 företag hade 20 anställda. Insolvensut-änvarav mer
redningens Förmånsrättskomrnitténsoch undersökningar skiljer sig främst

Förmånsrättskommittén utfördes år 1996 flermed fastig-attgenom ett
hetskonkurser årdet 1990 Insolvensutredningensän undersökningsom
utfördes. Måhända speglar Insolvensutredningens undersökning bäst vad

kan normalutfall. Låt i det följandeettsom anses vara resonemangetoss
utgå från kreditgivare har anledning räkna med iatt hanatten att genom-
snitt får på45 % utdelning företagshypotekssäkrad fordran. Meden en
halvering underlaget kunde han ha sig 22 får%. Men hanväntat iav ge-

sånomsnitt tackän omvandlingen till förmånsrätt,allmänmer vara av-
skaffandet hyresfömiånsrätten och den ökade utdelningen till opriorite-av
rade, och dessutom vissa osäkerhetsmomentär undanröjda. Troligen
kommer utdelningen i genomsnitt ligga så30 %. I fall kan in-att ca
skränkningen med hänsyn till utdelningen ske med tred-sägassnarare en
jedel halveringän inteckningsunderlaget.utgöra en av

Det sagda kan illustreras med exempel.ett
Vi företagshypotekshavarens fordran uppgårantar att till 500 tkr och att

han med dagens fårregler utdelning med 225 tkr, dvs 45 % fordrings-av
beloppet. vårtOm förslag genomförs skulle företagsinteckningen utdel-ge
ning i hälften underlaget; underlaget skulle dock till följd avskaffan-av av
det hyresförrnånsrätten och omvandlingen företagsinteckningen tillav av

allmän förmånsrätt 5 % högre i dag, i exempletän 250 tkr.en Fö-vara ca
retagsinteckningen således utdelning med 125 tkr. Den del företags-ger av
inteckningshavarens fordran inte täcks säkerheten får utdelningsom av

övriga oprioriterade fordringar. Hur utdelningen blirsom delvisstor är
beroende hur fönnånsberättigade lönefordringarstora finns i detav som
enskilda fallet. Vi vill här erinra hypoteksfordringarna i genomsnittattom

fyra gånger såär lönefordringama, se kap.stora 4 hälftensom samt att
de i dag förrnånsberättigade lönefordringama uppsägningslönav seavser

avsnitt 6.5.3 vårtenligt förslag skall oprioriterad. finnsDet där-som vara
för anledning räkna med de fönnånsberättigadeatt lönefordringamaatt i
framtiden i allmänhet kommer uppgå till relativt mindre belopp.att ett sett
Den genomsnittliga utdelningen till oprioriterade kommer därför stigaatt
från några 4 % i Insolvensutredningens undersökning,procent 3 % i För-
månsrättskommitténs undersökning och 1 % i Karin Thorboms undersök-
ning till 10 %. Utdelningen företagshypotekshavarens resterandeca
375 tkr blir således 37,5 tkr. Totalt får företagsinteckningshavarensett
med de reglerna 162,5 tkr 32,5 % jämfört med utdelningen 225nya om
tkr 45 % med nuvarande regler.
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fortsättning-iföretagsinteckningsunderlagetförändringEn är attannan
också egendomrörelseegendombaraomfatta intekommer utan av-atten

Ändringen får bety-kredittagaren. störstbrukprivatsedd för ägs avsom
medel-ochi mindrefirma. deenskild Menunderdrivsdelse rörelsennär

ovanligttorde det inteupplåter företagshypotekoftabolag varastora som
huvudsakligenbilar,exempelvisaktiebolagkredittagande äger somettatt
inteckningsun-förstärkninganställda. Denprivat brukföranvänds avav

beräknatsdock inteharföljer häravderlaget ovan.som
företagsinteck-heller beaktatsgenomgång inteharovanståendeI att

så-Anledningenregistrerade lösöreköp. ärföreslås få förvikaningen att
intecknings-Om de ökar, kommertill antalet.i dagdana lösöreköp är

förskottsbetalning,mottagit valuta,hagäldenären t.ex. svararatt somen
föröverlåtelsen ha skettlösöretSkullei konkursen.värdelösöretsmot av

kreditta-tillföretagsinteckningshavarenkangammal skuld,säkra attatt se
säkerhetsöverlåtelsenså kanmånader,inomi konkurssätts atttregaren

§ KL.återvinnas enligt kap. 124

geografisktrörelse eller tillslagsbegränsade till visstInteckningar visst
område stoppas

visstill verksamhetbegränsasföretagshypotekFör närvarande kan artav
produktionområde fastighet vidhänförlig till visst tillfalleller i vissa av

koncessionsornråde vidutmålvattenkraft till ellerelenergi samtgenom
Förfleranäringsverkamhetgruvdrift eller utövar gemensamt.somavse

inteck-bevilja begränsademöjlighetenregelsystemet börförenkla attatt
ningar upphävas.

gjordesdels de övervägandenbakgrundFörslaget bör mot somses av
företagsinteckningar,föregick lagenlagstiftningsarbeteunder det omsom

gällandevid införandet FHL; deöverväganden gjordesdels de nuavsom
hämtadeföretagsinteckningarbegränsademedgerundantagen ärsom

från företagsinteckningar.lagen om
inskrivningsväsendetsindividualisering ochAngående verksamhetens

lageninför införandetdepartementschefenorganisation anförde omav
1966 122 ff.följande NJAföretagsinteckningar se s.

bestämmelserreforrnförslag intar dekommitténsbetydelsefull plats iEn
vilkeninomidentifikationen den rörelse,reglerarnärmare egen-avsom

företagsinteckning.på Degrundtjäna säkerhetdomen skall nu-avsom
densåtillvida viss stränghet,lagreglema utmärksvarande som avav en

såvälmåste kännetecknasomfattade rörelsen alltidförlagsinteckning av
vilkeninomrörelsens och den kommunföretagarens artperson som av

någotfråga endaförändring iEftersomverksamheten utövas. avomen
in-förmånsrätten grundmedföra,dessa kännetecken atttre avanses



304 F öretagshypoteket SOU 199921

teckningen upphör, det uppenbart de nuvarande individualise-är att
frånringsreglema kreditgivarens synpunkt kan innebära betydande

nackdelar. Om flyttas frånrörelse den kommun, vilken angettsen som
kännetecken, till sålunda påkommun, rörelsen denen annan anses nya
platsen inte identisk med den rörelse drevs i förstnämndadensom
kommunen. förändringEn verksamhetens resultat. Iartav ger samma
fråga sådan förändring det för övrigt uppenbart, denna kanär attom en
ske omärkligt och lätt föranleda gränsdragningsproblem.nästan

utgår frånKommittén det självklara förhållandet, verksamhetenatt
i lagstiftning måste kännetecknasäven näringsidkarensen ny av person,

fysisksig det eller juridisk bolagär ettt.ex.vare en person en person,
Någoneller förening. generell möjlighet objektivt, anknyt-att utanen

ning till känneteckna den rörelse näringsidkaren driver finnspersonen,
uppenbarligen inte. bakgrundMot strävandena stärka förlagsin-attav
teckningens ställning i kreditgivarens hand undersöker kommittén
emellertid i framtiden behållabör metoden känneteckna rö-attom man
relsen dess och lokalisering.även Kommittén kon-att artgenom ange

rådandeden ordningen minskar inteckningens värdestaterar, att som
säkerhet och särskilt identifikation angivande verksamhe-att genom av

medför problem. Här kommittén exempel det fall,tens nämnerart som
företagaren driver verksamhet i skilda branscher, vilka i intecknings-att

hänseende på grund de måstenuvarande reglerna behandlasav som
skilda Dårörelser. det ofta finns anordningar olikagemensamma av
slag, uppstårtransportmedel, svårigheter till vilkent.ex. avgöraatt av
flera rörelser dessa skall hänföras. Kommittén framhåller sarnrnanfatt-
ningsvis, å sidan till undvikande gränsdragningsproblematt ena av- -

rörelses bör på sådant tydlig förhål-dras isätt,art gränsen attanges en
lande till verksamhet, företagaren ådriver, andra si-annan attsom men
dan i kreditgivarens intresse beskrivningen såbör vidsträckt,vara- -

den kan bådetäcka mindre ändring i verksamhetens inriktningatt en
och nystartad verksamhet, likartad med den ursprungliga.är Deten som

uppenbarligen svårtär samtidigt tillgodose dessa krav.att motsatta
frågaI lokalisering den intecknade rörelsen konstaterarom av

kommittén visserligen upprätthållandet sådantatt ettman genom av
krav nåkan tydligare gränsdragning angivande rörel-änen genom av

Den territoriella begränsningen till kommunen medför emel-art.sens
lertid enligt kommitténs uppfattning ofta uppdelning företag,en av som

Åtskilligabör behandlas enhet i inteckningshänseende. verk-som en
samhetsforrner inte alls eller endastär under begränsad tid bundna till
viss plats eller visst område. Kommittén exempelnämner trans-som
portverksamhet byggnads- och anläggningsverksarnhet ochsamt anser

obetingat lokaliseringskrav framstår föråldrat.att ett vissaInumera som
fall skulle inte utvidgning till länet lokalt känneteckenens en ettsom ge
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verk-denallomfattabordeinteckningenresultattillfredsställande utan
regel här-tvingandegenerelltriket. Eninomföretagaren utövarsamhet

fördelaktigtiblandkanolämplig. Detlikvälkommittén varaanserom
fle-tillgång tillkreditobjekt ägaförstället störreiföretagarenför ettatt
In-långivare.olikasäkerhetdenerbjudakunnaförmindre att somra

med-dessutomskulleföretagarensendastdividualisering persongenom
förvärvade,elleretableradeföretagarenrörelse,varjeföra att somny

drev.redanhanrörelsei deninteckningomfattaskom att av
fram-kommitténfrågor föranlederÖvervägandena atthithörandei

gradhögmycketi tarindividualiseringsregler,tillförslaglägga somett
individuella skall företagarensförslagetönskemål. Enligttillhänsyn

verksamheten.känneteckenobligatoriskaendakvarstå somperson
känne-medkombinerasval kunnafrittefterskallkänneteckenDetta

val kunnafrittefterskallkänneteckenDettaverksamheten.påtecken
lokaladessellerverksamhetenskännetecken artmedkombineras

ellerområdetminstadetbörvarvid kommunanknytning vara --
bâdadera.

indivi-tillförslagkommitténshar lämnatremissinstanserFlertalet
bankföre-demblandNågra instanser,erinran.dualiseringsregler utan

ochtillfredsställelse attmedförslagethälsar upp-ningen, stor anser
för företa-betydelsefåkanrådandedeti stormjukningama systemetnu

uttalarremissinstanserantalganskakreditmöjligheter. Ett stortgarnas
liberali-långtgåendesålämplighetenfrågaitvekanemellertid av enom

bank-hörremissinstanserTill dessainrymmer.förslagetdensering som
sigvändersärskiltadvokatsamfundet, mot attochinspektionen an-som

uttagandevidkänneteckensärskiljandeverksamhetensvända avart som
föreslagnafinner detbl.a.lagberedningen,inteckningar, sys-samt som

ändamåletföreslår, förBeredningenkomplicerat.alltför att mantemet
företagsinteckning be-varvidfysiskaochjuridiskaskiljer personer,

inteck-egendomall företagetsbörjuridiskträffande menavseperson
angivenvissverksamhet närmareblottfysiskfråganing i avpersonom

otillfredsställandedetAdvokatsamfundet tvärtombeskaffenhet. anser
två elleriföretagsinteckningarskildaskall kunnaföretagare uttaatt en

drivsdessasärskilt ortrörelser,bedrivnaflera honom sammaomav
egendom.rörelsenförvissutnyttjandeoch under gemensamav

förmåntillskälstarkaprincipiellttalaruppfattningminEnligt rent
föreslagit. Somkommitténindividualiseringsregler,liberalaför de som

förenadevärdesynpunktfrånnackdelarbetydandejag redan ärnärrmt
alternativ,skildadeGenomindividualiseringsmönster.fastlåstmed ett

förfogande,kreditgivamasochtill företagarnasföreslås ställdablisom
vadefterinteckningsförhållandenaordnamöjligheterstörre attöppnas

På skapasdetta än-fallet kräver. sättenskildai detomständigheterna en
rörelserskildainomförbudtotalt taflexibilitet. Ettdamålsenlig mot att
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olika inteckningar med användande verksamhetsarten skil-ut av som
jande kännetecken skulle i vissa lägen vålla betydande svårigheter för
näringsidkaren. Om denne driver rörelser mycket olika karaktär inomav
skilda branscher kan det tämligen naturligt önskemål för honomettvara

söka utnyttja egendomen inom rörelsernaatt kreditunder-separatasom
lag rörelserna drivs eller måninte. denI kre-oavsett ortom samma
ditgivaren blir övertygad det ändamålsenliga häri bör möjlighetenom
till särinteckningar knappast förrnenas näringsidkaren. å andra sidanAtt

i överensstämmelse med lagberedningens tankegångar, dia-ärsom-
metralt bankinspektionens och advokatsamfundets förbjudamotsatta —
den enskilde näringsidkaren inteckning, omfattar tvåatt ta ut en som
eller flera olika rörelser, förefaller i allmänhet innebära onödig häm-en
sko de enskilda i kreditförhållandet. Lagberedningens för-parterna
slag företagsinteckning, utställs juridiskatt obligatorisktsom av person,
skall omfatta all dess inteckningsbara egendom i riket sigter av samma
skäl mindre lämpligt. Särskilt för företag inom storindustrin skulle en
sådan ordning kunna innebära betydande nackdelar. Det inte ovanligtär

storföretagen delar de olika produktionsledenatt mellan skilda fab-upp
riker, och värde, och det kan då låtalämpligtstortvar en av attvara
egendomen inom varje fabriksrörelse, där den låter sig särskiljas till art
eller lokalisering, självständigtutgöra underlag för företagsinteckning.

Om verksamhetsarten används kännetecken torde detta i regelsom
få den verkan, inteckningens värde sjunker i förhållande tillatt kän-om
netecknet utesluts. tillräckligEn garanti institutet allmäntmot att mer

för den ifrågavarandeutsätts risken förlora i betydelse tordeattnu
emellertid ligga däri kreditgivama sannolikt i erforderligatt utsträck-
ning kommer begära säkerheten ställd sådan begränsning.att utan
Kommittén diskuterar de problem, kan följa företagaren ochattsom av
kreditgivaren kan ha intressen det gällermotsatta när bestämma in-att
teckningens omfattning. Det föreslagna individualiseringssystemet an-

allmänt så företräden,ägarent inte bör fästa alltförstorases att man
avseende vid risken för kreditgivarsidanstort såsom den starkareatt

skall genomdriva krav inteckningenparten bör ha obegränsadatt om-
fattning, detta inteäven kannär sakligt motiverat. Jag delar dennaanses
uppfattning.

Möjligheten riksinteckningar begränsades åratt ta 1966 iut lagen fö-om
retaginteckningar till aktiebolag. Skälet härför det skulleattvar annars
krävas dåvarandeden judiciella organisationenatt med lokala inskriv-
ningsdomare ärende förslagsinteckning rörelsen drevs iom upptogs, om-
stad rådhusrätt,med inskrivningsdomaren vid denna, ochav annars av
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helaförmedskulle ersättasresidensstadeniinskrivningsdomaren en-
inskrivningsmyndighet.landet gemensam

såle-aktiebolagnäringsidkareandra änkundeFHLinförandetFöre av
utövade inomdeverksamhet ettdenföretagsinteckning ifådes endast som

ansågs för-ordningeni länet. Denflera kommunerellerlän eller inom en
framhöllstill FHLförarbetenaI attnackdelar.betydandeenad med en

grundargenerellti riketnäringsverksamhet settallinteckning avsersom
något Detbegränsas sätt.inteckningkreditsäkerhetbättre än somenen

skallinteckningsrättenförriskenökarbegränsningvarjepåpekades attatt
sinförlorarvissverksamhetinteckning artutslockna. En avavsersom

såverksamhetensfaktiskaden attförändrar artnäringsidkarenverkan om
Påinteckningsbeslutet.ibeskrivningen mot-in underfallerden inte längre

adrni-i visstverksamheteninteckningförlorarsvarande sätt avsersomen
tillflyttasverksamhetenfaktiskaden.verkan, ettområde sinnistrativt om

förutsågs kommariksinteckningaranvändningökadområde. Enannat av
motverkainteckningsförhållandenaioch redafrämja enkelhet samt attatt

och iutmätningvidaktualiserassäkerhetentvisterochrättsosäkerhet när
begränsaderegionaltanvändningenvidareframhöllskonkurs. Det att av

svårt bestämmaibland kandetkomplicerades attinteckningar att varaav
vilkenreglernaframhöllsegentligen drivs. Dessutomrörelse att omvar en

regionalt be-skall haindelningsändringadministrativinverkan ensom
kompliceradebliockså lagstiftning tordeiinteckningargränsade en ny

ochpåpekades kostsamtdet kanSlutligensvårtillämpade.och att vara
iinteckningarflertaltvingas hanterakreditgivareförtidsödande att etten

driver verk-näringsidkare, denneochkredit tillolika förlän omsammeen
36 f och1983/84:128Seflera län.spriddsamhet överär s.prop.som

1981:76 96 f.SOU s.
allaställningstagandetledde fram till nä-anförts attVad ovansom

frågangällertillgång till Vadriksinteckningar.borderingsidkare omges
tillåtna framhölls ibordeinteckningar huvudregionala över taget vara

detå sidan37 f är1983/84:128till FHL prop. attpropositionen enas.
rörelseanvända sinmöjlighetnäringsidkare harönskvärt att somatt en

å sidanandramöjligt,så flexibeltkreditunderlag attsätt enett som
stärkamåstelagstiftningenmålsättning för denövergripande attvaranya

formlämpliggod och sä-företagsinteckningenförförtroendet avsom en
ansågs ägnadeinteckningarnaregionalt begränsade att motver-kerhet. De

varförföretagsinteckningen,förförtroendetmålsättningen stärkaka att
Önskemålet flexibilitetinteckningsforrnenden övergavs. somangavsom

till verksam-företagsinteckningmöjligheten begränsamotiv för attatt en
möjlig-ocksåframhöllssammanhangbestå.fick I dettahet viss attartav

olikaverksamhet inomförjuridiskaskildaheten bilda geogra-att personer
lämplig lösning.områden fall kani vissafiska vara en
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Vad gäller de undantagsregler medger inteckning i verksamhetattsom
för alstrande elenergi vattenkraft inteckningoch i fårgruvdriftav genom
begränsas till fastighet utmålrespektive eller koncessionsornråde, erinra-
des undantagen motiverats det gällde ekonomiskaatt att vär-om storaav
den och verksamheten varaktigt bunden till vissatt plats. Utred-var en
ningen angående företagsinteckning undersökte inte i vilken omfattning
det förekommit företagsinteckning begränsats enligt de nämndaatt un-
dantagsreglema räknade sådanamed fall ovanliga SOU 1981:76men som

100 Utredningen hade inte erfarit de begränsade inteckningarnas. att
skulle ha föranlett några särskilda problem och hade därför inte funnit

attanledning avskaffaöverväga undantagsreglema.att Ett avskaffande
skulle för övrigt kräva särskilda Övergångsbestämmelser vålla svårig-och
heter olika slag för dem redan intecknat i enlighet med undantags-av som
bestämmelserna, framhöll utredningen. Departementschefen delade upp-
fattningen denna möjlighet till lokal begränsning bör fåatt finnas iäven
framtiden prop. 1983/84: 128 S.38.

Undantagsbestämmelsema i 3 kap. 1 § andra stycket såledesFHL skall
bakgrund begränsade inteckningarmot varit huvudregelses att ochav en

riksinteckningar utgjort undantag. Utvecklingen gåtthar riksinteck-mot
ningar, möjligheten medge begränsade inteckningar har kvarståttattmen

undantag. Kommittén samråttharett med företrädaresom för inskriv-
ningsmyndigheten för företagsinteckningsregistret, Boliden AB, Terra
Mining AB, Svenska Gruvföreningen AB, Svenska Kraftverksföreningen,
Småkraftverkens Riksförening Kreditmannaföreningen angåendesamt
behovet behålla möjligheten till begränsadeatt företagsinteckningar.av
Vidare fråganhar dryftats inom kommittén i vilken såväl kreditgivare som
företagare företräds. Vi har härigenom funnit undantagsbestämmelser-att

mycket sällanär tillämpade. Möjligheten till begränsningarna till verk-
samhetens eller till geografiskt område börart bort regelsystemettas om
skall förenklas. Den omständigheten det i enstaka fall kan ända-att vara
målsenligt begränsa företagsinteckningenatt motiverar enligt vår uppfatt-
ning inte undantag tillåts komplicera reglerna.att

Även undantagsbestämmelsema sällan har kommit till användningom
måste särskilda Övergångsbestämmelser utformas för dessa fall, författ-se
ningskommentaren till femte punkten i övergångsbestämmelsema till för-
slaget till lagen företagsinteckning.om

Ny lag företagsinteckningom

Förändringarna i lagen företagshypotek och dess fönnånsrätt såärom om-
fattande lagen företagshypotek böratt lag.ersättas Ett träf-om av en ny
fande Lag allmän förmånsrättsinteckning, eftersom självanamn vore om
inteckningen tänkt kunnaär helst. Förmånsrättenatt tas ut börav vem som
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överlämnandenäringsidkare,upplåtas endast avdock kunna genomav en
harlagenDeninteckningsmyndighet.utfärdatinteckningsbrev nyaett av

speci-iredovisasDetaljernaföretagsinteckning.Lagdärför benämnts om
almotiveringen.

skallfordransäkerhetshavaresdelhurbeslutakan somRätten stor enav
värdesäkerhetensöverstigaanses

ackordsför-iborgenäreroprioriteradedeltarFRekL3 §kap.Enligt 3 en
i för-deltagitdesigdem,bindande förblirackordetochhandling, vare

hardelvis sä-borgenär,FRekL. En§83 kap.eller inte,handlingen som
denmedoprioriterad, deltardelvisförmånsrätt ärellerkerhet menannan

svårtoftadetemellertid ärproblemEtt ärfordringen. attdelen avsenare
förrnånsrätt har, när sä-ellersäkerhetvärdevilketuppskatta annanatt en

säljs.intekerhetsunderlaget
säkerhetensskall vär-1970:847ackordslagentillEnligt kommentaren

tillåtitssäkerhetshavareförsiktigt. Attuppskattasomröstningende inför en
får utnyttjainte hanhindrarsin fordrandelviss attför senarerösta aven

täckningsådansäkerheten skullefordran,sinhelaförsäkerheten geom
Vad52Stockholm 1972,AckordslagenGregow,Walin soms.m.m.,

för-explicitintetäckning behandlasfullintesäkerhetengäller avgerom
8§3 kap.enligtfordringenöverskjutandedenharfattarna. Möjligen

emellertiduppenbarasDettaackordsprocenten.meddå nedFRekL satts
kvarstående skulderförmår sinabetalainteackordsgäldenärenbara när

säkerheten. tackgäldenärenOmmåste realiserasäkerhetshavarenoch
säkerhetensårideruppoffringar attövriga borgenärers ut stormen,vare

fordran,helabetala säkerhetshavarensmåste hanrealiseras,inte behöver
för-vidinbringatskulle hasäkerhetenvadfår beaktasåvida inte enman

Säkerhetshavarensföretagsrekonstruktionen.inledandetsäljning vid av
tillräckligaeftergifter skallde övriga borgenäremasspekulation i varaatt
värde för-fulladessoprioriterade fordranåterge säkerhetshavarensför att

ackord.naturligtvis tillkomstensvårar ettav
del säker-vilkentilluppskattakonkursdomstolenFinlandI rätt attges

sålts undersäkerhetenoprioriteradvaritfordran hadehetsborgenärens om
med den-i ackordetdeltarvarefter borgenärenrekonstruktionsförfarandet,
och 47 §6§företagssanering 31993fordringen Lagdel mom.omna av

14 mellanhunnitgäldenären görafrågan amorteringaruppstår deHärvid somom
säk-denräknasskallsäkerhetenrealisationenfastställande ochackordets avav
han-5 §jfr 9 kapfalletosäkrade. detIfordringen eller denrade delen senareav

säkerhetsborgenären635 kommeroch 19731958 117NJAdelsbalken samt s.s.
ackordsförhandling-otillräcklig vidsäkerhetenfå betalt,ofta fullt ävenatt varom

en.
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2 jfr Hellners Mellqvist, Skuldsaneringslagen, 1995, 104 ff.st.; Upp-s.
skattningen kan överklagas inom viss tid eller i samband efterföl-med en
jande konkurs, överklagande lär sällan Den finska lösningenägamen rum.
borde innebära den överskjutande fordringen blir nedsatt medatt ac-
kordsprocenten. ocksåHuruvida den del fordringen, ansågsav som vara
täckt säkerheten visar sig fåkunna betalt säker-av men som senare ur
heten, har blivit nedsatt ackordet, framgår inte lagen. Inte hellergenom av
framgår huruvida säkerhetsborgenären kan få utnyttja säkerheten, denom
visar förslå,sig till täckning också den del hans fordran vidav av som
rekonstruktionens inledning uppskattades falla säkerheten. Omutom sva-

avnekande, blir det betydelseär huruvidaret amorteringar gjorts isom
första hand skall påräknas den överskjutande eller den säkerställdaav
delen fordringen.av

En tolkning den finska lagen, praktiskt enkel tillämpning,av som ger en
den ackordetär nedsatta delen fordringenatt sammanläggs medgenom av

den uppskattat säkrade delen fordringen, varefter fårborgenären be-taav
talt säkerheten för hela den samlade fordringen; ändåden ställdur var
för hela fordringen. Därmed uppkommer inget problem hur amorte-om
ringar skall avräknas. Skulle säkerheten vid realisation inte för-en senare
slå till betalning den del fordringen ansågs säkerställd videns av av som
inledningen företagsrekonstruktionen, borde borgenären få ford-av göra
ringen gällande till 100 % ackordet, eftersom fordringen vidtrots värde-
ringen ansågs säkerställd tillgången såltshade vid den för ackordsned-om
sättningen kritiska tidpunkten.

Den finska lösningen bidrar naturligtvis till företagsinteckningsha-att
på någorlunda rättvisande deltar iett den finansiellasätt lättnadvarna som

ackord syftar till, lösningen ändåett diskutabel,är eftersom det oftamen
måste mycket svårt bedöma säkerhets värde denatt säljs.vara utan atten
Särskilt betänkligt uppskattningenär skallatt domstolgöras och attav en

härom kan hindra rekonstruktören brådskandei deten process att öpp-
ningsskedet koncentrerar påsig själva rekonstruktionen. Möjligen leder
dock risken tvångsvärdering till säkerhetsborgenären frivilligt gårattav en
med på till viss del delta i saneringen.att

I den norska propositionen OT 26 1998-99 föreslås ändring iprp nr en
lagen 1984 gjeldsforhandling konkurs § 31, innebärande vidom og att
tvångsackord pantskulder ligger utanför värde bort-pantssom antagnaen
faller. En borgenärsförsamling uppskattar värdet. Panthavaren kan sedan
begära prövning i domstol. Blir förändringen mindre 10 %, skall kost-än
naden för värderingen i domstolen bäras panthavaren.av

En likartad regel med syfte tvinga förmånsberättigade borgenäreratt att
delta i ackordsförhandling med den del deras fordran sannolikten av som

oprioriteradär har föreslagits Stefan Lindskog 33:e Nordiska Jurist-av
1993,mötet 522 Förslaget innebär förmånsrättsborgenären skalls. att
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säkrad.fordringendel ärhursjälv uppskattatvingaskunna stor somatt av
därefter be-såtillvida hanuppskattningdennabundensedanHan attär av

gällandefår dennadelen intesäkradeuppskattat göra motträffande den
utnyttjainte kanförslaget haninnebärVidarepersonligen.gäldenären att

täcktantagithan sä-fordringendelsäkerheten för änstörre avvaraaven
medsåledes och nedsattosäkraddelen blirövrigakerheten; den ac-

betalningarbordebli effektivskallregelnFörkordsprocenten. somatt
handunderinledningföretagsrekonstruktionensefter görgäldenären av-
förmåns-Ifallåtminstone proportionellt.säkerheten ellerräknas först mot

räknakanså oprioriterade borgenärerändrassamtidigträttsordningen att
kunnaförslagetlindskogskaskulle detutdelning i konkurs,med vissen
bidrautsträckning kommeri ökadföretagshypotekshavareleda till attatt

ackord.lättnad vidtill finansiell
nödvändigtnågot detskall utslagförslagetlindskogska ärdetFör att ge
säkerhetentill betalninghelt änsäkerhetshavaren rätten annattapparatt ur

ocksåemellertidsäkerheten. Häri liggertäcktför den del han avansersom
Är avstå frånsäkerhetshavarerimligt tvingasvaghet. detdess attatt en

helaoprioriterad gäldenärensfå borgenärbetaltsubsidiärträtten att ursom
säkerhetenfå behålla betalningtillskallförmögenhet för han rättenatt ur

fordrannågon del derasmedgesäkerhetsborgenärerOch kommer att att av
betalningfulltilldärmed förlora möjlighetenosäkrad ochi realitetenär

konkursitorde högreoprioriterade borgenärertillUtdelningen envara
utdelninglåt dennaackord 30 %föregåtts sägaett menosssom av - -

Vidfordringen.delen %på den ackordsnedsatta 25skall beräknas enav
således 7,5 % denbarariskerar borgenärenövervärdering säkerheten avav

Är inte företagshypotekshavarensfordringen.övervärderade delen egetav
går i konkursdålig säkerhet, gäldenären inteintresse, han har ettnär attav

få frivilligt eftergeföretagshypotekshavarenmedel förverksammare attatt
fordransin säkradedelen av

påbyggerstå å sidan dagens regler,därför mellanValet somenasynes
deli syfte hindrafrivilliga eftergifter säkerhetshavarna storatt att avenav

går konkurs, ochförlorad isäkrade fordran omedelbartderas teoretiskt en
efterdomstols försorgå finska lösningen,andra sidan den ensom genom

tvångsned-leder tillfordringenden osäkrade delenuppskattning enavav
till betalningvidmakthåller företagsinteckningshavarenssättning rättmen

modellenkvarstående fordringen. den finskaIför hela densäkerhetenur
avräkning.uppstå rörande amorteringarsproblembehöver inga

På opri-ansökanlösningen.förordar den sist nämndaKommittén av en
försik-konkursdomstolenskalleller rekonstruktörenoriterad borgenär av

fordranföretagsinteckningshavarensdeltigt huruppskatta stor somav
rekonstruktionensförmånsrätt försäljning skett vidskulle saknatha om

ned medfordringendelinledning och förklara denna sättsatt ac-av
placeras i FRekL.kordsprocenten. Regeln bör
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Det behandlade problemet generellt för alla slags säkerheterär ochnu
förrnånsrätter. Också borgenärer med i fast eller lös fåregendompanträtt
ibland finna sig i del deras fordran faller säkerheten blirochatt utomen av
nödlidande i konkurs. Skulle de val kunna ställa sig vid sidanegetgenom

ackord och därefter kunna avräkna amorteringarett icke nedsattav mot en
del iden realiteten oprioriterade fordringen, föreligger frånav ett avsteg
likabehandlingsprincipen. Kommittén förordrar därför nedsättningsre-att
geln i FRekL såvittgenerell företagsinteckninggörs och särskildaavser
förmånsrätter. Vi har emellertid haft möjlighet i detalj igenomatt
vilket behov det finns sådan regel rörande företagshypotekänannatav en
och särskilda tillämpningsproblem skulle uppstå. börDetta beaktasom

vid departementsbehandlingen.senast
Däremot torde de allmänna fömiånsrätterna med prioritet före företags-

inteckning kunna lämnas därhän, eftersom de alltid skulle fullnästan ge
utdelning i konkurs. Vad slutligen gäller prioriterade lönefordringar dvs.
enligt kommitténs förslag fordringar på lön belöpande tiden före före-
tagsrekonstruktionens inledning och uppsägningslöner arbete utförsnär

gäldenären, avsnitt 6.5.5-6.5.7 finns i princip inget skäl tillse ovan
särbehandling i förhållande till företagsinteckingen, eftersom dessa för-
månsrätter kommer i realiteten bli sidoställdaatt 50 %-regeln. Lö-genom
nefordringama emellertid i allmänhetär mindre fordringar säkradeän med
företagsinteckning, varför de ofta torde fullt täckta den fria halvavara av

egendomsmassan belastas med företagsinteckningen.av För intesom att
komplicera inledningen företagsrekonstruktion, föreslår kommitténav en

regeln nedsättning efteratt värdering inte tillämplig någongörsom
allmän förmånsrätt företagsinteckningen.änannan

Övergångsregler

Hur övergången skall bemästras behandlas nedan i författningskommenta-
till förslaget till lag företagsinteckning.ren om
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genomförandeReformens8

Ikraftträdande8.1 m.m.

författ-årjuli 2000. Itidigare den 1skeinte kunnatorde änIkraftträdande
lagenochföretagsinteckningtill lagenförslagettillningskommentaren om

Övergångsbe-för deredogjorthar viförmånsrättslagenändring avom
kreditgivaretillhänsynerforderliga. Medvi attstämmelser varaansersom

ochutestående krediterövergångstid förmåste rimlig överha att seen
be-kaninte längresäkerhetmedförreglernadenär att ansesennyaagera

genomslagskraft förränfå fullförändringarna intekommertryggande, att
år ikraftträdandet.efterhalvtochett ett

skatteförmånsrättenbortfalletliksomlöneskyddetFörbättringarna avav
för skatte-utdelningsammanlagdafrämstfinansieras att statensgenom

lönegarantiutbetalningarföljdregressfordringar tillfordringar och av
begränsning-utdelningen uppkommerökadekommer öka. Denatt genom

förbättring,statsfinansielladeninnebärföretagshypoteket. Detta atten av
avsnitt kommerberäkningarna i följandeenligtförslagkommitténs attsom

tillövergångsperiodenfullt förräninträda ärinte kommerleda till, utatt
ända.

effekterStatsfinansiella8.2

fördelastillgångarna kommeri konkursertillVårt lederförslag attatt
förmåns-dagensmedpåborgenärskategorier änmellan olika sättannatett

i företags-säkerheti dag harUtdelningen till borgenärerrättsordning. som
till vissautdelningenföljd härav kommerminska. Tillhypotek kommer att

för lönega-grundtill regressrättenlöneborgenärer,enskilda staten av
oprioriterade borgenäremai dagde redantillrantiutbetalningama attsamt

dettasjunka. Iskattefordringar kommerförutdelningöka. Statens att av-
statiskt Hu-finanser videffekterna synsätt.visnitt beräknar ettstatens

på-i konkurstillgångarna delastotalastorleken deruvida utäven som
effekterförslagetsavsnitt, liksombehandlas iförslagetverkas nästaav

arbetslöshetsförsäkringen.utgifter förstatens
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Den faktor har betydelse förstörst kostnader till följdstatenssom av
konkurs tvekan konkursutvecklingen.är Utbetalningama från lönega-utan
rantin, liksom skattefordringar i konkurs, varierar med antalet kon-statens
kurser. I början 1990-talet ökade konkursema kraftigt för därefteratt
åter minska. Det förefaller nedåtgåendeden trenden fortsätter. Försom om

våra beräkningar skall intresseatt återkonkursemaäven skullevara av om
utgåröka, i beräkningarna från års1996 siffror vad gäller antal konkur-
antal berörda anställda och utbetalningar från lönegarantin. När detser,

gäller skattefordringar och utdelningen dessastatens redovisas belop-
från konkurser avslutas visst år. Siffrorna för år 1996 härrörpen ettsom

således i frånutsträckning mångade och konkursemastor i börjanstora
1990-talet. utgårHär i frånstället vad kan uppfattas ettanser som
normalår.

Utbetalningarna från lönegarantin

Under 1980-talet uppgick utbetalningarna till i genomsnitt 500-600 miljo-
kronor år. I början på 1990-talet ökade konkursema kraftigt, förner per att

Årdärefter åter minska. 1992 uppgick utbetalningarna från lönegarantin
till 5 miljarder kronor.nära Utbetalningama har stabiliserats nivånu en
omkring drygt miljard1 kronor år, omkring hälften lönper varav avser

belöper på tiden före konkursbeslutet och hälftensom uppsägnings-avser
lön belöper på tiden efter konkursbeslutet.som

Vi föreslår höjning maximibeloppet för lönegarantin till basbe-4en av
lopp, f.n. 145 600 kr. De flesta arbetstagare uppbär lönegaranti harsom
dock löneanspråk ligger betydligt under det nuvarande maxirnibelop-som

avsnitt 6.5.3. Vi beräknarpet, 15 % dem uppbär lönegaranti,se att av som
eller omkring 3 000 kommer ha lönefordringar översti-attpersoner, som

det gamla maximibeloppet och i de flesta fall uppgår till ellerger översti-
detäven maximibeloppet. De ökade utbetalningarnager till följdnya av

förhöjt maxirnibelopp kan därför, vid i övrigt oförändrade regler, beräknas
uppgå till omkring 137 miljoner kronor 3 000 45 600 136,8 miljonerx
kronor. Vi föreslår också maximitidsgränsen för lönegarantin förlängsatt
från åttatill månader. mångaFör arbetstagare har tidsgränsen ingensex
reell betydelse; det maximibeloppetär under långhuravgör tidsom
arbetstagaren kan uppbära lönegaranti. Arbetstagare lågamed inkomster
kan emellertid komma uppbära lönegaranti med högreatt belopp tids-om

förlängsgränsen den oförändrad.än förlängaär Att tidsgränsen tordeom
emellertid betyda mindre för kostnaderna höjningän maxirnibelop-en av

Vi föreslår emellertid ocksåpet. lönegaranti huvud inteatt över skalltaget
utgå för tid under vilken arbete utförs konkursboet. Det svårtmycketär

uppskatta hur delatt lönegarantikostnadernastor för uppsägningslönav
kommer falla bort. Vi erinraratt omkringsom hälften utbetal-attom av
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uppsägningslöner.ningarna, miljard kronoreller omkring halv avseren
Även utförteffekterna alltvid försiktig bedörrming attatt avanseren

ef-utjämnaarbete betalas massafordran väl kommerskall än attmersom
respektivefekterna och maxirnitidsgränsen höjsmaximibeloppetattav

övergången frånförlängs. förfallotidpunkt till belöpan-Härtill kommer att
för-detidpunkt avgörande för vilka lönefordringar omfattas avsom som

månsrätt förfallotidpunktenleder till utbetalningarna blir mindre änatt om
någrabehölls. därför vårt förslag inte leda tillVi kommeratt attanser

frånökade lönegarantin till minskningutbetalningar utan snarast aven
nivådessa. följ ande räknar vi dock med oförändrad utbetalningar-l det

från lönegarantin.na

Statens utdelning konkursi

Det finns ingen tillgänglig statistik visar totala fordringarhur storasom
företagshypotekmed säkerhet i förekommer i konkursföretagen. Oli-som

ka undersökningar tyder emellertid dessa fordringar iatt ett genom-
snittligt material ungefär sådubbelt skattefordringama,är stora som me-
dan såskattefordringama i sin dubbelt lönefordringama.ärtur stora som
De fordringarna uppgåroprioriterade till det klart störstasammantaget
beloppet; oprioriteradede fordringarna lika hypoteksford-är stora som
ringarna, skattefordringama och lönefordringama tillsammans.

Omkring tiondel utbetalningarna från lönegarantin täcks i dagen av
utdelning regressfordran. Utdelningen på företagshypo-statensgenom

tek uppgick i Insolvensutredningens undersökning till 46 % och i För-
månsrättskommitténs undersökning till 39 %. Om företagshypoteket be-

skatteförmånsrättenoch avskaffas, torde utdelningen till de prio-gränsas
riterade lönefordringama relativt bli betydligt högre den nuvarandeänsett
utdelningen till företagshypotek, dels grund lönefordringamaattav
uppgår till lägre belopp hypoteksfordringarna ioch därför högre gradän
kan tillgångarnatäckas i enskildaden konkursen, dels grund attav av
lönefordringama inte förekommer lika ofta i tillgångslösa konkurser som
företagshypotek. Vi fåuppskattar prioriterade lönefordringar 60kan %att
utdelning oprioriterade Vårtoch lönefordringar 10 utdelning. förslag%
innebär också förhållandet mellan för lönefordringarregressrättatt statens
för tid före konkursen och för uppsägningslön under konkursen kommer

förändras. För närvarande dessa fordringar ungefär lika Somäratt stora.
frånräknar med den totala utbetalningen lönegarantinnämnts attovan

skall ligga på nivå. Vårtkvar nuvarande förslag kommer medföradock att
andel utbetalningarna framtideni kommer tidenstörreatt atten av avse

före konkursen. Uppskattningsvis 60 % utbetalningarna kommer attav
tiden före konkursen och därmed förrnånsberättigad regressfordranavse en
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medan 40 % utbetalningarna kommer tiden efter konkursen ochattav avse
därmed oprioriterad regressfordran.en

våraSammantaget leder beräkningar förslagets effekter för statensav
kostnader lönegarantinför till följande resultat.

Nuvarande och framtida miljardutbetalning 1
Beräknad utdelning 400 60 600 360% 4010 % 400+av av
Utdelning enligt förmånsrättsordninggällande 100
Ökad utdelning 300 400 100-

Om skattefordringar fårblir oprioriterade de relativt utdel-sämresetten
ning oprioriterade lönefordringar. beror påDet skattefordringar ofta-än att

lönefordringar förekommer i konkurser utdelning.än Vi uppskattarutanre
utdelningen skattefordringar något,kommer minska för-att att trots att

slaget beräknas medföra den genomsnittliga utdelningen till opriorite-att
rade höjs till 10 %, vilket den utdelning skatteförrnånsrät-motsvarar som

idagten ger.
frarnhållitsSom vår bedömning beträffande utbetalningarnaärovan

från lönegarantin dessa kommer minska. Om bedömningen riktigäratt att
kan den minskade utdelningen på skattefordringar komma uppvägasatt av
minskade utbetalningar från lönegarantin. En halvering utdel-statensav
ning på skattefordringar skulle normalår innebära minskad utdelningett
med omkring 100 miljoner kronor vilket 10 % utbetalningar-motsvarar av

från lönegarantin.na

8.3 Andra effekter

Vårt förslag syftar till förbättra möjligheterna rekonstruera livskraftigaatt att
företag och minska de s.k. seriekonkursema samtidigt arbetstagarnassom
löneskydd i konkurs förstärks. Om antalet konkurser minskade, skulle det
innebära vinster för Kostnaderna för lönegarantin skulle mins-stora staten.
ka, skattefordringama i konkurs skulle minska, de konkurskostnader som

på skulle minska framförMen allt skulle vinsterstannar staten storaosv.
konkurser påtagligagöras ofta har och tragiska effekter för kon-attgenom

kursborgenärema, vilket i sin orsakar kostnader förtur staten.
Vårt förslag innebär företagshypotekets ställning försämras samti-att

digt säkerhetens värde blir enklare uppskatta. börDet leda tillattsom att
kreditgivama kreditprövning.gör vissa fallI kommer kre-en noggrannare
dit inte beviljas eller beviljas till lägre belopp. Det borde i för-att att ett
längningen leda till färre konkurser och lägre skuldbelastning i de konkur-

inträffar. En reform minskar företagshypotekets värde tordeser som som
också leda till kreditgivaren tidigare påoch kraftfullare signa-att reagerar
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Även tordedettakredittagaren.hosproblemekonomiskaler indikerarsom
tillochkonkursrekonstruktionerkonkurserfärreleda till utomgenom

idessa kommerinträffari de konkurserlägre skuldsättning attgenomsom
skatteförmånsrätten förväntasAvskaffandeti dag.tidigare skede änett av

rekonstruktionerinsolvensbehandling och flertidigareockså till ut-bidra
bättrestatsfinansiella resultatetblir det änHärigenomkonkurs. somom

från löne-utbetalningarnaDels blirberäkningama.statiskaframgår deav
åtminstone bätt-relativtutdelningen tillblirgarantin dels settlägre, staten

re.
bli färreför det kanockså talarfaktoreremellertidfinnsDet attsom

Försämringengenomförs.förslagetkonkursematillgångar fördela iatt om
kreditgivama iockså leda tillnämligen tänkasföretagshypoteket kan attav
säkerheterandra formersigutsträckning kompenserarviss somavgenom

tillgångar ileder i sin tilllagerpantsättning. Detfactoring och atttur som
våra be-ivi därförföretagshypoteket ochingår fördag i underlaget som

ändågodo,tilldelvis räknat andra borgenärerreformerräkningar olikaav
Sådanai dag.fast andra grunderkreditgivarnakommer tillfalla änatt

belåningsgrad, motverkasvarför effektenemellertid högresäkerheter har
krediter.tillförtsgäldenären har störreattav

höjs, kommermaximitiden för lönegarantinmaximibeloppet ochOm en
enligt lagenuppbär arbetslöshetsersättningidagdel de omsomav personer,

fårså defå någon sådan ersättning, ellerarbetslöshetsförsäkring, inte att
arbetslöshetsersättningen kanKostnaderna förtid.ersättning under kortare

utgifter för ersättning enligt lagendärför förväntas minska. Statens om ar-
utgifter för lönega-relativt lägrebetslöshetsförsäkring är änsett statens

fem endast 80 %karenstid dagar, delsranti. gällerDels ersätts avomen
fem dagardock högst 580 kronor dagden dagsförtjänst,sökandes perper

vissamånad Vidare finns22 dagarvecka 950 kronor ersätts.15 omper
berättigadevilket innebär alla arbetstagarekvalifikationsregler, äratt som

arbetslöshetsersättning.berättigade tilllönegaranti inte automatiskttill är
mångai inte hurtill den osäkerhet liggerMed hänsyn vetatt ar-som

underanspråk konkursboeti och betalasbetstagare kommer att tas avsom
berättigade tillvaritmånga arbetstagareuppsägningstiden eller hur som

avstår frånutgått,lönegaranti intearbetslöshetsersättning att angeom
kostnaderligga inågra budgetmässiga effekt kantal för denexakta attsom

docktill lönegarantin. Detflyttas från arbetslöshetsförsäkringen är uppen-
vårtdelminskar till denarbetslöshetsersättningenbart belastningenatt

under längrelönegarantinförslag medför vissa arbetstagare belastaratt en
enligt gällande regler.period än
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Övriga frågor9

kommittédirektiv9.1 Generella

Inledningl

våra till samtligaVi skall enligt direktiv beakta regeringens direktiv
åtaganden dir.kommittéer särskilda utredare offentligaoch prövaatt

1994:23, redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 ochatt
finnsredovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124. Detatt

emellertid generella komrnittédirektiv. Till direktivenfler dessa hör om
inriktning dir. 1984:5, direktiven beakta EG-utredningsförslagens att

utredningsverksamheten dir. direktivenaspekter i 1988:43 och att
förredovisa konsekvenser brottsligheten och det brottsförebyggande

1996:49.arbetet dir.
utredningsförslagens fårEnligt direktiven inriktning förslag inteom

öka utgifterna minskade offentliga eller statsinkomstema. direktivenI om
offentliga åtaganden bl.a. varje kommitté skall visa hur förslagattanges

utgiftsökningar inkomstminskningarinnebär eller för skallstatensom
finansieras. Vi i dehar kap. 8 redovisat ekonomiska konsekvenserna av
våra förslag, varför inte i detta kapitel. Vadkostnadsaspektema berörs -
gäller direktivet SverigeEG-aspekter i utredningsverksamheten har attom
iaktta lönegarantidirektiv 80/987/EEG, sig iEG:s vilket avspeglar
kommitténs angående utformningen lö-överväganden och förslag av
neskyddet vid konkurs kapitel 6. Eftersom lagstiftningen beträffandese
övriga frågor kommittén behandlar inte reglerad föranlederEGärsom av
direktivet våraEG-aspekter inga ytterligare Eftersomöverväganden.om -
förslag såvitt någrakänt inte medför jämställdhetspolitiska konsekvenser
föranleder inte någon Våraheller direktivet härom redovisning.särskild
ställningstaganden beträffande övriga angivna generella direktiv redovisas
nedan.
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åtaganden9.1.2 Offentliga

Enligt åtagandendirektiven offentliga skall förutsättningslöst prövaom
måni åtagande föremål vårtvad det offentliga för uppdrag börärsom vara

offentlig också,angelägenhet. Enligt dessa direktiv skall vi försla-en om
innebär utgiftsökningar inkomstminskningareller för visa hurstaten,gen

dessa skall finansieras analysera möjligheter till besparingar ochsamt
efektiviseringar. Frågor rörande kostnader och finansiering har vi be-
handlat i kapitel

åtagandeDet offentliga uppkommer vid konkurs gäller delssom en
utseende och tillsyn förvaltare, varvid förvalta-staten ytterst garanterarav

arvode, dels lönegaranti till konkursgäldenärens anställda. Detrens
offentliga åtagande konkursförvaltningen torde omfattas denrörsom av nu
verksamma Konkurstillsynsutredningen Ju 1997:05.

åtagandetNär det gäller det offentliga beträffande lönegarantin har
ingåendekommittén såoch i fall i vilken omfattning löneskyd-prövat om

det vid konkurs fyllasskall statlig lönegaranti. Vi har kommit framgenom
till löneskyddet vid konkurs grundat goda sociala skäl och inteäratt att

bästa förmånsrätt kan acceptabelt resultat i det enskildagarantera ettens
fallet. Vår uppfattning därför lönegarantin framtideni börär ävenatt

åtagande.offentligt förändringarDe föreslårutgöra vi lönegarantinett av
och de statsfinansiella våraeffekterna förslag redovisas i kapitel 6av
och

Genom riksdagsmotion, interpellation och skrivelse tillen en en rege-
ringen se avsnitt 6.3.3 och 6.3.4 fråganaktualiseras lönegarantin börom

s.k. konkursförsäkring. gårersättas Förslagen konkurs-ut attav en en
försäkring skall utformas efter den allmänna sjukförsäkringenmönster av
och hanteras försäkringskassorna. Vi uppfattar såförslagen ävenattav en
konkursförsäkring skulle offentligt åtagande.utgöra ett

9.1.3 Regionalpolitiska konsekvenser

Enligt direktiven rörande regionalpolitiska konsekvenser bör kommittéer
och särskilda utredare belysa regionalpolitiska konsekvenser sinaav
förslag. Därvid skall särskilt beaktas hur förslagen påverkar sysselsätt-
ningen och den offentliga servicen i olika delar landet. Vidare skallav
beaktas hur planerade förändringar avgifter, skatter och bidragtaxor,av
påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommuner, näringsliv och
privatpersoner i olika delar landet. Vid förslag till omorganisa-störreav
tioner eller bildande myndigheter skall det redovisas övervägandenav nya

decentralisering och lokalisering utanför Stockholmsregionen.om
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När det gäller förändringar angående företagshypoteket har vi noga
företagshypotekets betydelse förövervägt kreditgivningen till företag i

allmänhet. Vi har kommit fram till företagshypoteket har betydelse vidatt
kreditgivningen inte sådenna avgörande det föreligger riskäratt attmen
för företagens kreditförsörjning påverkaskommer i någon nämnvärdatt att
omfattning. låtitVi har undersöka företag företagsinteckningar itar utom

eller mindre omfattning beroendestörre hur företagetkommunstor
verkar inte funnit några tydliga Vi har emellertid intemönster.men
undersökt företag verksamma i olika delar landet beter sigärom som av
olika i detta hänseende. vårSammantaget bedömning de föreslagnaär att
förändringarna kommer underlätta rekonstruktioner företag i eko-att av
nomisk kris inteoch försvåra för fåsolventa företagnämnvärt deatt
krediter krävs sig i inledande eller expanderande skede. Viettsom vare

därför inte förslaget kommer få negativa regionalpolitiskaatt attanser
effekter.

9.1.4 Konsekvenserna för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet

I direktiven konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggan-om
de arbetet alla förslag läggs fram kommittéer ellerattanges som av
utredare föregåsskall analys innehållaoch redovisning effek-av en en av

för brottsligheten föroch det brottsförebyggandeterna arbetet.
Inom insolvensrättens område torde brottslighet främst förekomma vid

så kallade planerade konkurser. Ett syfte med förslaget begränsaatt
företagshypoteket begränsa förekomstenär s.k. seriekonkurser.att av
Genom företagshypoteket blir allmän förrnånsrätt omfattaratt en som
hälften all gäldenärens egendom minskar också möjligheternaav att
påverka utfallet för olika borgenärer omvandla egendomattgenom av
visst slag till egendom. Sammantaget våravi förslag harattannan anser
liten betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet men

förslagen kan minska öka brottsligheten.att änsnarare

Frågor9.2 för fortsatt utredning

Kommittén fåtthar i uppdrag införandet regler, enligtövervägaatt av
vilka gäldenär vid företagsrekonstruktion skall kunna i förtid sägaen upp
betungande, långvariga Syftetavtal. naturligtvis underlättaär att en
företagsrekonstruktion.

Det bör emellertid rekonstruktionsgäldenären redan i dagnoteras att
kan långvarigafullgöra oförmånligaavtalvägra för honom, medärsom
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skadestånd. Omfår ackordsnedsatt fordranverkan borgenären enatt en
borgenärenmåste därför innebäradenåstadkommas,förändring skall att

vidinförsreglermotsvarandefå ackordsfordran eller,inte skall omens en
vidi dagsådan regel finnskonkursfordran. Enkonkurs, inte an-ens en

rimligmedkonkurs alltid kan uppsäg-vidställningsavtal, vilka sägas upp
skulle kunna152. Regelnjfr dock AD 1979244;ningstid NJA 1914 nrs

slutit förvarför just borgenärerFrågan emellertidgeneraliseras. är som
skall bidraviss egendomavtal leasatförmånliga varaktigadem utex.
förmånligaslutitvilkagrad borgenärerrekonstruktion i högretill änen

fårsålt avbetalning; deengångsprestationeravtal senareex.om
uppsägningsmöjlighetfordran. Enoprioriteradoavkortad,bevaka somen

stridafrån skulden vid varaktiga avtalhelt befriar gäldenären motsynes
likhetsprincipen.

eller kon-fråga rekonstruktionsgäldenäranslutandeEn är ettom en
hindraföråta för framtida prestationersigtvingatskursbo, attansvarsom
befriajfr kap. 20 § FRekL, skall kunnavaraktigt avtal 2hävning ettav
längreprestationer efter tid intefrånsig avtalet sedan motpartens en

åtagandet kunnamed ändring gällandemed andra ordbehövs. Skall rättav
någon fordranfårvarefter inte allsför endast begränsad tid,ske motparten

sådan regelackords- eller konkursfordran Eneller i fall baravart en
sluta branackdel för hade kunnatskulle kunna till ettmotpartvara en som

svårttid haomedelbart upphörande, efter kanavtal vid attett men som en
tillgången. emellertid märkaslika lönsam placering Det börgöra attaven

konkursbomöjliggör för12 kap. 31 § jordabalken i dag lokalhyresgästsen
återstående hyrestidennej till inträde i hyresavtalet för dentackaatt men

tillåter ändå lagstadgadutnyttja lokalen underhyresgästen uppsäg-att
månader belöperningstid ofta nio betalning den hyramot av som

hyresvärden endastlokalen under uppsägningstiden. För tiden därefter har
således i praktiken ikonkursfordran. Det avböjda inträdet möjliggör etten

partiellt inträde. har ingen motsvarighet vid företags-högsta grad Regeln
leasing.rekonstruktion, och den gäller i konkurs exempelvis inte vid- -

frågan, inte tvingandeDet närrmda väcker den rättensenast attom
hindra varaktigahävning avtal finns i 2 kap. 20 § FRekL borde haav som

Förrnånsrättskomrnitténsin motsvarighet vid konkurs. efterhar strävat
i övrigt undanröja skillnader i reglerna vid rekonstruktion enligt FRekLatt

och vid Alternativtkonkurs. kan tänka sig inskränka hävningsbe-attman
gränsningen i 2 kap. 20 § FRekL, fruktar den vidattom man
"betalningssvårighetef kap.se l l § FRekL kan missbrukas till sanering

skulder i fortlöpande avtalsförhållanden, särskilt vidägarenav som
rekonstruktion behållerenligt FRekL kontrollen sitt företag.över

Med 2 kap. 20 § frågan angåendeFRekL sammanhänger kvittning av
ackords- eller konkursfordran fordran rekonstruktionsgäldenä-moten som

eller konkursboet skaffar sig förklara sig vilja fullgöraatt ettren genom
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ömsesidigt ofullbordat avtal. Tanken bakom 2 kap. 20 § FRekL bl.är atta.
medkontrahenten skall nöja sig med ackordsnedsatt såvittfordranen avser
det levererats före rekonstruktionens inledande. inteHan kan inne-som
hålla naturaprestation därför de redan utgivna inte betalats. Menatten ny

det ackordsgäldenären skall inär torde 2 kap. 20 §prestera natura,om som
FRekL inte hindra medkontrahenten återbärings-kvittar eller skade-att
ståndsfordringar avseende uteblivna prestationer före rekonstruktionen,

ackordsgäldenären kräver betalt förnär prestationer utgivna efter rekon-
struktionens inledande. fallI har konkursbo, inträtt i gäldenä-vart ett som

avtal och levererat tvingats godta kvittning med inkon-ävenrens varor,
motfordringar föreuppkomna konkursbeslutet NJA 1916 154 ochnexa s.

1996 368.s.
Kommittén har funnit frågorna uppsägning kvittningoch i lö-att om

avtalsförhållandenpande alltför kompliceradeär för kunna lösas tillatt
årsskiftet frågor1998/99. Dessa kommer därför redovisas i kommitténsatt
slutbetänkande vi beräknar vid utgången år 1999.attsom avge av
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Författningskommentar10

itill lag ändring10.1 Förslaget om

konkurslagen

2 10a§kap.

pågårföretagsrekonstruktion enligt lagen 1996:764 företags-Om om
ifall gäldenä-rekonstruktion, skall borgenärs ansökan konkurs,en om

förklaras i företagsrekonstruktio-det, vilande avvaktanbegär attren
upphör.nen

allvarligtdet särskilda skäl borgenärensFinns rättantaatt att
får dock försätta i konkurs. In-besluta gäldenärenrättenäventyras, att

sådant tillfällebeslut meddelas skall rekonstruktören beredas attettnan
sig.yttra

gäldenä-skall besluta försätta gäldenären konkursRätten iatt om
förpliktelserfullgör enligt § lönegarantilagen20 bsinainteren

1992:497.

infördes.Paragrafen tillkom FRekL Enligt paragrafens första styckenär är
huvudregeln meddelatsdet sedan beslut företagsrekonstruktion haratt om
råder principiellakonkurshinder, tillsammans med dettemporärtett som
förbudet åtgärder detspecialexekutiva enligt 2 kap. 17 § FRekL utgörmot

innehållet måstemoratorium för gäldenären gällaväsentliga i det som un-
sådantföretagsrekonstruktion förfarande skall kunna ledader för att etten

framgång. allmäntill förarbetena till FRekL uttalas emellertidI att som en
får fortgåförfarandet till borgenärregel bör gälla inte priset attatt enav

tålapå gäldenärsföretaget hansmed betydande fordran tvingas sä-atten
mån Eftersomkerhet försämras, l995/96:5 78. deti väsentlig se prop. s.

inte företagsrekonstruktionkunde uteslutas gäldenär underatt en en
så hanhandlar eller flera borgenärers i fara,rätt sätts attt.ex.att genomen

ingår företagshypoteksunderla-avhänder sig betydelsefull egendom isom
stycke. Enligtinfördes undantagsbestämmelse i paragrafens andraget, en

får i konkursundantagsbestämmelsen besluta försätta gäldenärenrätten att
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underlåterdet finns särskilda befaraskäl gäldenären vidtar elleratt attom
åtgärdvidta fara.viss och därigenom borgenärens i Detsätter rättatt en

således,krävs uttalandet i propositionen, ford-varken borgenärenstrots att
skall betydande eller det skall finnas risk för försämring i vä-attran vara

mån. från frånsentlig undantagsreglema för-För konkursförbudet ochatt
åtgärdernabudet specialexekutivade skall tillämpning krävsägamot

faranemellertid för borgenärens har sin grund i det finnsrätt sär-att att
skilda skäl befara gäldenären samtycke före-rekonstruktörensatt att utan

underlåter åtgärd.eller vidta viss Härigenom, heter det i förarbete-tar att
kan tvister undvikas åtgärderhuruvida rekonstruktörens ekono-ärna, om

miskt välgrundade.
fårBestämmelsen i andra stycket begränsad vårt för-betydelseen om

framgårslag genomförs. föregåendeSom stycke den nuvarandetarav re-
geln siktebl.a. den situationen gäldenären omvandlar egendomatt som
ingår i för företagshypotek sådanunderlaget till ingår iegendom intesom
hypoteksunderlaget. vårtEnligt förslag skall företagshypotek medersättas
företagsinteckning förmånsrätt i kvotdel all egendom. Bor-som ger en av

kommer därför påverkasintegenärens viss egendomrätt ersättsatt attav
med egendom slag. Bestämmelsen har inte heller, sig medannatav vare
dagens regler eller med de någonreglerna, betydelse för borgenärernya
med handpanträtt eller retentionsrätt. Företagsrekonstruktion hindrar näm-
ligen inte utmätning för fordran sådanmed säkerhet, 2 kap. 17 § FRekL.
Borgenärer med säkerhet i fast egendom torde åberopadock kunna be-
stämmelsen, exempelvis gäldenären vanvårdar den fasta egendomen.om
Bestämmelsen ocksåkan bli tillämplig, gäldenären bedriver verksam-om
heten på sådant eller flera borgenärer fåriskerarsätt betaltatt sämreatten
i konkurs vad fåde skulle gäldenären försattes iän genasten senare om
konkurs. dessa fallI kan borgenärens intresse ibland bli tillräckligt tillgo-
dosett gäldenären med stöd kap.2 § hindras18 FRekLatt attgenom av
vidta åtgärderna.de skadliga åtgärdernaOm riskerar leda till syftet medatt
rekonstruktionen inte kan uppnått,bli kan rekonstruktionen dess-antas

avbrytas enligt 4 kap. 7 § FRekL, och därefter finns inte någotlängreutom
hinder konkurs gäldenären insolvent.ärmot om

Man frågakan därför sig vilket behov det finns regeln i 2 kap. 10 §av a
KL, sedan företagsinteckningen blivit allmän förmånsrätt. Eftersom 4en
kap. 7 § FRekL sikte syftet med rekonstruktionen, medan 2 kap.tar
10 § KL beaktar enskild borgenärs konkurssökandens kan deträtt,a en
inte uteslutas den bestämmelsen undantagsvis fyllaskulleatt senare en
själv
ständig roll. situationEn skulle kunna rekonstruktionsplanen ärattvara
synnerligen chansartad, varigenom företagsinteckningshavare,en som

har full utgångsläget,täckning inästan skulle kunna förlora delstoren av
säkerheten. Vidare kan konstateras borgenär fåinte har gäl-rättatt atten



örfattningskommentarFSOU 1999:1 327

andra händelserdenären försatt i konkurs, hans äventyras änrätt avom
prisfallsådana exempelvis kraftigt hotargäldenären. Omberor ettsom av

fortsattfastighet i vilken borgenär har kandrabba den panträtt,att enen
ändå framgångtill de oprioriterade borgenäremarekonstruktion leda om

rekonstruktio-sina fordringar,villiga i tillräcklig grad nedär sättaatt men
omedelbardrabba fastighetspanthavaren jämfört medkommer attnen

Enligtexekutiv försäljning eller bara exekutiv försäljning.konkurs och
dekommitténs uppfattning enskild borgenär med bättreskall rätt änen

åtgärder vidtas ioprioriterade inte behöva synnerligen riskablagodta att
förmånsberättigadeförsta risk. borgenärer skallhand hans För inteatt

i fara,kunna företagsrekonstruktion redan derasavbryta när rätt sättsen
måste kunnavilket vanligt, risken dock höggradig ochtorde vara vara

medföra väsentlig försämring konkurssökandens rätt.en av
behållsföreslårKommittén därför 2 kap. 10 § andra stycket KLatt a

något tillämpningsområde farerekvisit.med vidgat med strängareettmen
Om det finns särskilda skäl konkurssökandens allvarligträttatt anta att

får pågåendebesluta konkurs företagsrekon-äventyras, rätten trotsom
struktion.‘

Den införssista stycket följd förslaget lönegarantiattnya som en av
utgåskall kunna under företagsrekonstruktion avsnitt 6.5.8. Om löne-se

förgaranti utbetalas fordran hos arbetsgivare verksamhet före-ären vars
mål för företagsrekonstruktion, skall regressfordran för lönegaran-statens
tin betalas eller skyddas med betryggande säkerhet innan företagsrekon-
struktionen upphör. Görs inte detta skall enligt den sistarätten nya me-
ningen försätta i konkurs.gäldenären Vi har såutforma regelnövervägt att

skall fattas efterbeslut ansökan den länsstyrelse skallrättensatt av som
utbetala lönegarantin. För länsstyrelsen skall få kännedom förfa-att attom

hållerrandet avslutas krävs emellertid frånunderrättelse rätten.att en
Det förefaller därför åläggalämpligare lösning under-rättenatt attsom en
söka lönegaranti utgår sådantgäldenärenoch i fall fullgjort sinaom om
förpliktelser möjligEn lösning skulle kunnagentemot staten. annan vara

Ävenbeslut skall frånfattas ansökanefter rekonstruktören. denrättensatt
konstruktionen sig mindre förmårlämplig. Att gäldenären inte fullgörater
sina förpliktelser kan ha sin grund i rekonstruktören fattat felaktigtatt ett
beslut. Vi därför den lämpligaste lösningen officioär rättenatt attanser ex

fården konkursgrunden. såledesDet ankommaprövar rätten attnya
frågor till rekonstruktören eller länsstyrelsen utreda lönegarantigenom om

utgår innan fattar beslut enligt kap. §4 7 FRekL företags-rätten attom en
rekonstruktion skall såupphöra. Om fallet det hosär är rättens attansvar

1I den 1994 tyska Insolvenzordnung, i kraft januariden 1 1999,trättantagna som
finns i § 251 bestämmelse, rekonstruktionsplanen skall underkännasatten om en
borgenär blir ställd gäldenären hade försattssämre i konkurs.än om
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förpliktelserfullgjort sinalänsstyrelsen kontrollera gäldenären gente-att
övergå 20 b §i konkurs. Idenfall skall förfarandetImot staten. annat nya

upplysning-också för rekonstruktören lämnaskyldighetLGL införs atten
återbetal-angående frågor ochlönegarantiutbetalningartill rättenar om

ning lönegarantiersättning.av
angåendeanförts skallprövning enligt vadDen rätten göraovansom

också bakgrundrekonstruktion avslutas kanlönegaranti innan motsesen
officio iskyldig företade övriga kontroller rätten är att sam-som exav

Således skyldigföretagsrekonstruktion avslutas.band med är rättenatt en
25 §officio kontrollera ackord uppfyller kraven i 3 kap.att att ettex

fastställs. tremånadersfristen iFRekL innan det Vidare skall bevakarätten
omständigheten enligt gällande4 kap. 8§ FRekL. Den redanrättenatt

officio medregler skyldig företa vissa kontroller i sambandär att att enex
företagsrekonstruktion föravslutas ytterligare skälutgör ett att ansvaret
bör ligga domstolen.

påGenom lönegaranti uppburits grund företagsrekonstruk-att som av
fråntionen skall avräknas arbetstagarens till enligt garantinbetalningrätt

på uppstår inga lönegarantin.grund konkursen ökade kostnader förav

4kap.1§

Återvinning fårtill konkursbo begäran boet ske i enlighet medav
vad i detta kapitel.som anges

Återvinning får förmånsrättdock inte förske betalning ellerav av
underhållsbidrag enligt äktenskaps- eller föräldrabalken, bidrags-om
beloppet förfallet till betalning underhållsberättigadeoch den intevar
har otillbörligt sätt.gynnats ett

Ändringen återvinningsförbudetinnebär avseende betalning skatteratt av
återvinningsförbudetupphävs. I dag omfattar förmånsberättigade skatter,

vilket kan motiveras med likvida medel till skattebetal-använtsatt som
ningar återvunnits ändå påskulle ha tillfallit förrnåns-grundstatenmen av

När skatteprivilegiet upphör skulle syftet med förändringenrätten. emel-
lertid delvis förfelas återvinningsförbudet återvin-kvarstod, eftersomom
ningsreglema skall förmånsrättsordningen åsidosätts.inte Degarantera att
återvinningsbestämmelser blir aktuella 4 kap. 10, 12 och 13 §§ärsom

framgårKL. Härav ordinära betalningar i förfallodagenanslutning tillatt
Återvinninginte heller i framtiden kommer återvinnas.kunna ickeatt av

ordinära skattebetalningar blir emellertid möjlig. Beträffande vad ärsom
ordinär skattebetalning hänvisas till SOU 1970:75 150. För ställföre-s. en
trädares del kan detta innebära hans möjligheter minska ställföreträ-att att
daransvaret skattebetalningar före konkursutbrottgöraatt strax ettgenom
minskar. Detta honom anledning inställa företagets betalningar ellerattger
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till skatteskul-upphovlönföre utbetalningen deni konkurs som gerav
insolvensbehandling. Vad gällersåledes leder till tidigareden vilket en

1983 737.återvinning kap. 5 § KL, NJAskattebetalning enligt 4 s.seav

12 11§kap.

får för bevakadeackordsfrågan endastomröstning iVid rösträtt utövas
få för sin fordrankan täckningfordringar. En borgenär genomsom

förrnånsrätt dock intedeltarfordran förenad medkvittning eller ärvars
övri-betalning först efteromröstningen. har tilli En borgenär, rättsom

inte såvida övrigainte dedeltar heller i omröstningen,borgenärer,ga
medger det.borgenärema

avstår från för-helt delvis kvittningsrätt ellerOm borgenär elleren
mån.månsrätt, fordrandeltar han i motsvarande Kan borgenärs en-en

kvittning understiger värdet dentill viss del täckas ellerdast avgenom
förmånsrätt eller förmånsrätti vilken borgenären har särskildegendom

återståen-grund företagsinteckning hans fordran, deltar han medpå av
de del fordringen.av

fåttåtervinningstalan el-med anledning harEn svarande av ensom
få fårgäldenären, bevakning delta medler kan fordran mot utanen

fordringen i omröstningen.
förmånsrättInnebär ackordsförslaget borgenärer inte haratt som

få full betalning intill visst får förskall belopp, inte derösträtt utövas
fårfordringar därigenom full betalning.som

förrnånsrättharMed borgenärer likställs borgenär tillsom en som
förbehåll återtaganderätt.säkerhet för sin fordran har gjort om

Ändringen påi följd fordranförsta stycket böter, viten ochär atten av
föreslåsgrund förverkande eller särskild rättsverkan blibrottav annan av

efterställda vid konkurs förslaget till lag i19 § ändring FRL.om
Ändringen förmånsrätti andra följd särskildastycket denär atten av

följer företagshypotek föreslås förmåns-med bli allmänersattsom av en
följer med företagsinteckning.rätt som

12 kap. 21 §

fastställtEtt ackord bindande för alla och okända,borgenärer, kändaär
har haft efter bevakning ackordsförslaget.rätt röstaattsom om

En borgenär, har till betalning först efter övriga borgenärer,rättsom
förlorar sin till borgenärerbetalning gäldenären, inte allarätt av om

ackordsförslagetenligt ll § hade tillgodoses fullträtt röstaattsom om
ackordet.ut genom
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förrnånsrättDen har i viss egendom eller förmånsrätt grundpåsom
företagsinteckning bunden frågaackordet i beloppärav av om som

inte kan egendom omfattas förmânsrätten.tas ut ur som av
En borgenär har, hinder ackordet, den till kvittningrättutan av som

han kan ha enligt 5 kap. 1615 och §§.

Ändringen i andra stycket följd påböter, viten och fordranär atten av
grund förverkande eller särskild föreslåsrättsverkan blibrottav annan av
efterställda vid konkurs 19 § förslaget till lag ändring i FRL.om

Ändringen i tredje följdstycket fönnånsrättden särskildaär atten av
företagshypotekföljer med föreslås bli förrnåns-allmänersattsom av en

följer företagsinteckning.medrätt som

10.2 Förslaget till lag ändring iom

förmånsrättslagen
9 §

Särskilda förrnånsrätter gäller inbördes efter paragrafemas följd och
efter den i 4-7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt §4 3 har dock företräde framför förmånsrätt en-
ligt 4 § 2 grund retentionsrätt i kap.3 39 §änav annan som avses
sjölagen 1994:1009.

Utmätning företräde framför utmätningger senare av samma egen-
dom, inte följer kap.4 30 § andra stycket eller kap.7 13 §annatom av
utsökningsbalken. Utmätning för flera fordringar gång likaen ger

inte någoträtt följer kap.7 14 eller 16 §§ utsökningsbal-annatom av
ken. Om det inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma
slag fönnånsrätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser.av

Ändringen innebär det nuvarande tredje stycket upphävs. Där stadgasatt
förmånsrätt grund utmätning i vissa fallatt har företräde framförav

fönnånsrätt på grund företagsinteckning. förrnånsrättGenom påattav
grund företagsinteckning enligt förslaget kommer allmänutgöraav att en
förmånsrätt behövs sådantinget stadgande Fönnånsrätt2§ FRL. på
grund utmätning kommer i framtiden alltid ha företräde framförav att
förmånsrätt på grund företagsinteckning. Som följd föreslåshäravav en
också upphävande 8 kap. 13§ UB, enligt vilken företagshypo-ett av
tekshavare och övriga borgenärer med fönnånsrätt enligt 5 § FRL
förmånsrätt för hyresfordringar och arrendeavgift, har till betalningrätt

egendom vid exekutiv försäljningutmätt egendomen, nedan.ur av se
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11§

Allmän förmånsrätt följer därefter med företagsinteckning hälfteni av
den egendom sedan förmånsrättborgenärer med bättreåterstårsom
fått fullt betalt.

Paragrafen § denDen 11 nuvarande 5 § medan denär ersätterny. nya nuva-
rande enligt förslaget skall11 § upphöra gälla.att

förmånsrättenDen paragrafen reglerar för den säkerhetsrättennya nya
företagsinteckning, enligt förslaget skall företagshypotek. Före-ersättasom
tagsinteckning fönnånsrätt,skall allmän vilket innebär denutgöra atten
kommer gälla i all slags egendom. således,Företagsinteckning kommeratt

fråntill skillnad företagshypotek, gälla i kontanta medel aktier iochatt samt
Ävenföremållös egendom kan för pantsättning inteckning.som vara genom

fast fönnånsrätten.egendom omfattas förmåns-I likhet med allmänav annan
får företagsinteckningen emellertid förmånsrätt.vika för särskildrätt Det

ligger i sakens egendom kan förmåns-med särskildpantsättasnatur att som
oftast har utnyttjats fullt kreditunderlagrätt konkurs inträffar.närut som en

Det torde därför blisällan aktuellt med utdelning företags-grundmera av
inteckning sådan egendom.ur

En väsentlig förändring företagsinteckningär endast kommer med-att att
föra till betalning hälften den återståregendomrätt sedan borge-ur av som

förrnånsrätt fåttmed bättre fullt betalt.närer Om företagsinteckningshava-
fordran inte blir till fullo betald förrnåns-utdelning grundrens genom av

betraktas resterande del fordringenrätten, oprioriterad fordran.av som en
Det innebär företagsinteckningshavaren kan komma få tilläggsutdel-att att
ning den kvotdel inte omfattas förmånsrätten för företagsinteck-ur som av
ningen.

förmånsrättenEn effekt frånövergår igälla viss egendom tillatt att attav
gälla återståendei kvotdel all ocksåegendom förfarandet underär atten av

betalningsinställelse underlättas väsentligt. Eftersom företagsinteckningen
kommer medföra till betalning viss kvotdel kontanta medelrättatt ur en av
kommer intedet längre någotfinnas skäl medelst adrninistrations-att att

hållakonton viss egendom avskild. Den s.k. frysningsprincipen, HDsom
slagit fast i rättsfallet NJA 1982 900 Minitube-målet och innebär atts. som
underlaget för företagsinteckningshavamas fönnånsrätt i enlighet med all-

konkursrättsliga principermänna de finns vid konkursbe-är varor m.m. som
ocksåslutet, kommer sakna betydelse. Företagsinteckning medför heltatt

enkelt till betalning hälften återstårvärdeträtt den egendomur av av som
sedan borgenärer fåttmed bättre fullt betalt, vad denna egendomrätt oavsett
består av.
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förrnånsrätten till allmänsärskilda omvandlasEn följd denatt enannan av
vidförmånsrätt förrnånsrätten konkurs, inteendast gäller vid utmät-är att

på grundning. torde emellertid möjligheten egendomI praktiken utmätaatt
företagshypotek sällan ha kommit till användning.av

upplåtande företagsinteck-Närmare bestämmelser uttagande ochom av
företagsinteckning.ning finns i lag omen ny

12§

förmånsrättAllmän följer därefter med arbetstagares fordran lön
Förrnånsrätteneller ersättning grund anställningen. om-annan av

belöper underfattar fordringar tiden före konkursbeslutetpå samtsom
fårytterligare dagar. inte eller, lönenFordringama hasju intjänats om

eller skall bestämmas efter särskild beräkningsgrunal,ersättningen inte
ha förfallit månadertill betalning tidigare innan konkursansök-än tre
ningen kom till tingsrätten. idsfristen tredje kan för-T i meningen
längas arbetsgivaren avvikit eller hållit undan.på sigsättannatom

föregåttsHar konkursen förfarande enligt 1996:764lagenettav om
företagsrekonstruktion åroch har konkursansökningen gjorts inom ett
från företagsrekonstruktionendet upphörde, tillämpningskall vidatt av
tredje meningen, förmånligaredet för arbetstagaren,ärom somanses

dåkonkursansökningen hade gjorts ansökningen företagsrekon-om om
struktionen sådant frånskedde. I fall skall det bortses tiden mellan an-
sökningarna.

ordran lön under dagarF på efter konkursbeslutet omfattassju av
förmånsrätt arbetstagaren under denna tid arbetat kan-ätoavsett om
kursboet, dock med avräkning för lön förvärvats arbete åtsom genom
annan.

Om lönefordran, månaderhar tidigare föreintjänats än treen som
konkursansökningen, föremålhar varit för tvist, omfattas den för-av
månsrätt talan har väckts eller förhandling föreskrivs i kollek-om som
tivavtal eller lagen 1976:580 medbestämmande i arbetslivet harom

månader frånbegärts inom fyra förfallodagen och konkursansökningen
månaderhar följt inom fråntvå det tvisten slutligt avgjorts.haratt

Semesterlön och semesterersättning intjänad före konkursan-ärsom
förmånsrättsökningen omfattas för stårvad inne för det löpan-av som

föregåendede och det intjänandeåret.närmast
Förrnånsrätt följer med fordran pension vilken tillkommer ar-

betstagare eller dennes efterlevande för månaderhögst före kon-sex
därpåkursansökningen och följande månader. Förmånsrätten gällersex

frågai pension, intj föregåendehos arbetsgivare,även änatsom som om
gäldenären övertagit för pensionen under de betingelseransvaret som
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pensionsutfäs-tryggande1967:531och 26 §§ lageni 23 avomanges
telse m.m.

Ändringama tidengällerdetavsnitt 6.5.5. Närihar berörtsstycketi första
förfalloprinci-övergång frånändringenkonkursansökningen innebärföre en

skall be-fall där lönenför deUndantagintjänandeprincipen. görstillpen
utförtsåsom omfattningenberäkningsgrund,särskildefterstämmas en

tantiemAckord ochdylikt. ärförsäljning ellerarbetsgivarensarbete eller
lång tid efterbetalningförfalla tillkanersättningsforrnerexempel som

arbetsgi-uppmärksamsåledes inte blibehöverintj änandet. Arbetstagaren
avsevärd sådana fallfrån intjänandet. Iförflutittidförräninsolvensvarens

gälla.förfalloprincipen fortsättabör att
arbetstids-arbetstid och s.k.flexibelmedPå tid olikahar systemsenare

allmänhetSådana iinnebärvanligare.kommit bli allt attbanker systematt
önskemål perio-vissaarbetsgivarensefterefter val ellerarbetstagaren eget

arbetstiderordinarieperioder mindrevissaoch än attder arbetar trotsmer
sådant vidkan ilön. Arbetstagarenlikatiden uppbärhan hela systernettstor

uttryckasvilket kanordinarie arbetstid,arbetattidpunkt haviss änmeren
ledighet. Vidtill betaldinarbetadhararbetstagaren rätt annanatt enensom

vilketarbetstid,mindre ordinarieha arbetatarbetstagarentidpunkt kan än
utföra arbeteskyldighetarbetstagaren harkan uttryckas utanattatt ensom

ordinariehar arbetattid. Om arbetstagarenunder viss änbetalning meren
arbetstagarenjämföras med det fallkan detarbetstid vid konkursutbrottet att
sådan fordransemesterersättning. Hursemesterlön ochhar fordran enen

utfonn-beroende anställningsavtaletsblirskall behandlas i konkursen av
få sin övertidhaft ersättning förhadening. Om arbetstagaren rätt att om

kan hananställningen anledning konkursavbrutitarbetsgivaren änannanav
sådan ersättningi konkurs.också gällande Ofta tordesin fordrangöra en

såledesberäkningsgrund omfattasoch kunnabestämmas enligt särskild av
anställningsav-emellertidi första blirundantagsbestärnmelsen stycket. Här

det enskilda fallet avgörande.talets utformning i
Övergången från intjänandeprincip innebär kravetförfalloprincip till att

dröjsmål löneutbetalningennågotskärps arbetstagarna närutanatt agera
Från håll framhållits nuvarande tidsgränser-fackligt har redan deupphör. att

föreslår därförsvår nå delgivning. Viarbetsgivaren förär snäva är attna om
avvikitarbetsgivarenventil innebär tidsfristen kan förlängasatten omsom

hållit syftar denUndantagsbestämmelseneller sig undan.sättannat
nås betalnings-för delgivningsituationen arbetsgivaren inte kunnatatt av

sådanaenligt Tidsfristen i fall förlängas meduppmaning 2 kap. 9 § KL. kan
undantagsbestärnmelsen skallden tid arbetsgivaren varit oanträffbar. För att

på förbli tillämplig krävs dock arbetstagaren gjort vad honom ankommeratt
till i tid.konkursansökan skulle kunna in tingsrättenatt ges
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inte visstFör arbetstagare skall förlora ekonomiskt viddetatt ettatten
givet tillfälle fattas beslut beslutföretagsrekonstruktion i stället för omom
konkurs finns i första stycket bestämmelse tiden förefordringar föratten om
ansökan företagsrekonstruktion förmånligaredet för arbetstaga-när ärom -

förmånsrättskall ha stället för fordringar har förfallit till betal-iren som-
ning tid före Angåendeunder motsvarande konkursansökningen. regelns
tillämpning l995/96:5 228se prop. s.

Det andra stycket gäller för kortlön omställningsperiod sjunya en om
Frågandagar efter konkursbeslutet. hur uppsägningslön skall hanterasom

vid konkurs har behandlats ingående i avsnitt 6.5.7. Förslaget innebär att en
arbetstagare utför arbete konkursboet fårunder uppsägningstidensom en
massafordran fårmedan övriga arbetstagare uppbära principlönegaranti. I

redovisatsskall, våraskäl i allmänna överväganden, uppsägningslönav som
för tid efter konkursbeslutet oprioriterad. Vi har dock praktis-ansett attvara
ka skäl talar för kort ornställningstid under vilken konkursförvaltarenen
skall kunna ställning till vilka arbetstagare han behöver utnyttja vidtata samt
formella åtgärder i samband med uppsägningar. Omställningsperioden har
bestämt till vecka. För omställningsperioden verkligen skall fylla denatten
praktiska funktion avsikten krävs skillnadär inte behöver görasattsom
mellan olika anställda och de alla har löneskydd. Kommittén fö-att ett gott
reslår därför lönefordringar för denna period omfattas såväl fönnåns-att av

lönegarantirätt arbetstagaren utför arbete konkursboet.oavsettsom om
Avräkning skall dock för faktisk uppburengöras lön för arbete annan.

Eftersom uppsägningslön för tiden efter konkursbeslutet i princip inte
skall omfattas förmånsrätt blir bestämmelserna avräkning i detav om nuva-
rande andra stycket överflödiga i FRL. Enligt förslaget skall lönegaranti
emellertid utgåkunna uppsägningslönen blir oprioriterad. Bestäm-trots att
melserna återfinnsavräkning i förslaget till lydelse §7 LGL.om ny av

Ändringarna i tredje stycket innebär övergången från förfalloprinci-att
till belöpandeprincipen skall gälla för det falläven lönefordranpen att en

varit föremål för tvist tidsgränsen för konkursansökans ingivandesamt att
efter det tvisten slutligt avgjorts kortas.att

12a§

Förmånsrätt för lön eller på grund anställningenersättningannan av
gäller för arbetstagarevarje med högst belopp tioett motsvararsom

detgånger vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt
1 kap. §6 lagen 1962:381 allmän försäkring.om

Om konkursgäldenären näringsidkare, skall arbetstagareär en som
själv eller tillsammans med anförvanternära månader föreänsenare sex
konkursansökningen har väsentlig andel företagetägt och haften av som
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förmånsrätt för lönverksamhet habetydande inflytande dess inteöverett
eller pension.

infö-interedaktionella skäl stycken börDen paragrafen införs av nyanya -
i 12ras

förrnånsrättenförinförs beloppsgränsGenom första stycketdet ennya
avsnittredovisats iför beloppsgränsen hartio basbelopp. Skälen den nyaom

6.5.9.
sista i 12det nuvarande stycketParagrafens andra stycke motsvarar

13 §

förmånsrätt följer därefter fordran framtida pension tillmedAllmän
årfödd 1907 eller tidigare, eller efterlevande.arbetstagare, dennesärsom

år-får utfästDärvid dock intjänad del pension icke störreantagasav avse
1962:381lig basbeloppet enligt lagenpension än motsvararsom om

Från sålunda iallmän försäkring. det beräknade fordringsbeloppet skall
förekommande fall avdragas upplupen del pension enligt allmänav pen-
sionsplan eller enligt privat pensionsförsäkring.

Förmånsrätt enligt stycket framtida pensionförsta gäller fordranäven
föregåendeintjänats arbetsgivare, övertagithos gäldenärensom an-om

för pensionsfordringen enligt vad i § femte stycket.12svaret som anges

Sedan närståenderegelnden s.k. i 12 § sjätte stycket flyttats till denhar
fått lydelse förmånsrätt12 § och täcker enligt 13 §ävennya a en ny som

har hänvisningen i 13 § sista blivitstycket överflödig.

15§

förmånsrätt förmånsrätt.Särskild har företräde framför ford-allmän En
förrnånsrättmed allmän enligt 10 eller 10 § dock, det be-tasran a om

hövs, före fordringar särskild förmånsrätt imed enligt 8 § lösut annan
finnsegendom Vad detta skall, detän tomträtt. sätt närtas utsom

förrnånsrätter påsärskilda i olika egendomsgrupper, fördelas grupperna
förhållandei till erhållits varjeden köpeskilling har försom grupp.

Ändringen innebär till i förslaget § för-hänvisningen den upphävda 5att
svinner.
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19§

Böter, och fordran grund förverkande särskildpå ellerviten av annan
rättsverkan brott får vid konkurs utdelning efter andra fordringar.av

statensGenom den paragrafen blir fordringar på återböter vitenochnya
Ändringenefterställda. har berörts i avsnitt 5.5.8. Skälen för ändringen är

främst böter och viten bör träffa endast den dömde och inte hans bor-att
sådana fordringar uppkommergenärer borgenären utgivitattsamt utan att

något vederlag. Beträffande regelns innebörd hänvisas till förar-närmare
dessbetena till 19 § FRL i lydelse före den l juli 1979.

Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

Punkt 1

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000, då lagen 1971:1072 för-om
månsberättigade skattefordringar skall upphöra gälla.attm.m.

Punkt 2

frågaI förrnånsrätt för fordringar i konkurs har beslutatsom en som
grund ansökan gjorts före ikraftträdandet, gäller äldre be-av en som
stämmelser fortfarande.

Efter sedvanlig beredning kan de föreslagna ändringarna träda i kraft tidi-
den 1 juli 2000. Den nuvarande förmånsrättsordningengast föreslås dock

gälla i konkurser beslutats grund ansökan gjorts föresom av en som
ikratträdandet.

Punkt 3

i Omen näringsidkares egendom vid denna lags ikraftträdande omfattas
företagshypotek, gäller för tiden till den 1 januariett 2002, eller denav

tidigare tidpunkt då egendomen inte längre omfattas företagshypote-av
ket, äldre bestämmelser frågai förmånsrätt följer med företags-om som
hypotek.

Punkt 4

Skulle ändringarna i denna lag, de tillämpades den juli1 2000, haom
medfört företagshypotek jämte övriga säkerheteratt inte längreett hade
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månadinomintegäldenärenställersäkerhet ochbetryggandeutgjort en
skäligen kanborgenärensäkerhetkompletterandeanmodanefter som

förfordrandenjanuari 2002före den 1 sägafår denneåtnöjas med, upp
månaderinombetalningupplåtits till utanföretagshypoteketvilken sex

uppsägning inteelleravtalatshauppsägningstid kanlängrehinder attav
betal-talan2002 väcktjanuari1före denfår borgenärenHarske. om

företagsinteck-förinskrivningsmyndighetentillanmält dettaning och
medföljerförmånsrättfrågaibestämmelseräldrening, gäller somom

ansökangrundbeslutatsharkonkursiföretagshypotek av ensomen
från dom-detmånader förflutitinnan atttillinkommit rätten tresom

vunnit lagahareller beslutmålet domfrånskilt sigstolen somgenom
kraft.

övergångspe-måste underföretagshypotekimed säkerhetKreditgivare en
meddessautestående krediter och omprövatillfälleriod överatt seges

dennaUnderförmånsrätten.förunderlagethalveringenhänsyn till av
tillfällerimligtvisKreditgivarenmåste attövergångsperiod reagerages

iföreslår därförKommitténenskilda fall.ikreditensägaatt uppgenom -
SOUbetänkandetiLönegarantiutredningensåvälanslutning till vadnära

Inolvensutred-förmånsrättsordningenLönegarantin och1988:27 som
företagsrekonstruktion fö-1992:113 Lagbetänkandet SOUiningen om

underskall gällaförmånsrättsordningennuvarandedenreslog dels enatt-
näringsidkaresår för det fallhalvtochövergångsperiod attettett enom

företagshypotek, delsikraftträdande omfattasförslagetsvidegendom av
undervidgasutestående kreditermöjlighetkreditgivarens sägaattatt upp

skall gälla.förmånsrättsordningen fortfarandegamladen tid den
till-denförmånsrättsordningen,iändringenföreslagnaSkulle den om

företagshypoteket inte längre,medförtjuli 2000, halämpades den l att ett
för fö-säkerhetbetryggandeutgjortsäkerheter,jämte andraellerensamt
månadinominteställer gäldenärenfordran ochretagshypotekshavarens en

skäligenvilken borgenärensäkerhet medkompletterandeefter anmodan
fårövergångsperiodenföreslås under sägaåtnöjas, borgenärenkan att upp

betalning, inomupplåtits tillföretagshypoteketvilkenden fordran, för sex
uppsägningelleruppsägningstid ha avtalatskanmånader längretrots att

uppsägningtillmöjlighetenvidgade ärAvgörande för denfårinte ske.
ikraftträ-förhållandena vidutifrånkanalltså bedömningden görassom

gäldenärensenligt värdetfår bedömashärvidKreditsäkerhetendandet.
sådant företags-den dagenår värdetjuli 2000. Om ärden 1 attegendom

säkerhet kanbetryggandehadeenligt de reglernainteckning gett ennya
på grunduppsägningsrättensärskildautnyttja denborgenären inte attav

borge-sakikraftträdandet.efter En ärvärde sjunkersäkerhetens attannan
säkerhetenkreditenkreditavtalet harenligtofta sägarättnären omupp
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inte längre betryggande.är De gamla reglerna gäller sådanti falläven om
konkurs inträffar under övergångsperioden.en
Om borgenären före utgången övergångsperioden väckt talanav om

betalning och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för företagsin-
teckning skall företagshypoteket medföra fönnånsrätt enligt de nuvarande
bestämmelserna i konkurs beslutats grund konkursansök-en som av en
ning inkommit till inom månader frånrätten det domstolen skilttresom att

frånsig målet lagakraftvunnen dom eller beslut.genom

Punkt 5

Om det i lag eller i författning har beslutats regeringen hän-en som av
visas till föreskrift har föreskrift i denna lagen ersattssom genom en
tillämpas i stället den föreskriften.nya

10.3 Förslaget till lag företagsinteckningom

1 kap. Allmänna bestämmelser

1§

Företagsinteckning beviljas med visst belopp i svenska kronor i sökan-
dens hela förmögenhet. Bevis inteckningen kallas företagsinteck-om
ningsbrev.

På grund skäl redovisats i avsnitt 7.5.5 föreslår företagshy-av som att
poteket omvandlas till allmän förmånsrätt inte gäller vid utmätningen som

bara vid konkurs och företagsrekonstruktion.utan Termen företagshypotek
valdes år 1984, eftersom företagshypoteket inte gäller i bestämd egendom

i växlandeutan vissa slags tillgångar, dären gäldenärenmassa har friav
förfoganderätt enskildaöver föremål. Säkerheten ansågs därför inte böra
kallas för Hypotekpanträtt. betyder emellertid i egendompanträtt i pant-

besittning.sättarens För markera företagshypoteketatt att tillgörs om en
allmän förmånsrätt och därför blir allt mindre lik bör återgångpanträtt,en
ske till det enkla och svenska uttrycket företagsinteckning.

Företagsinteckning kommer i framtidenäven beteckningenatt vara
den inskrivning i företagsinteckningsregistret lägger grunden försom
upplåtelsen förmånsrätt. Liksom enligt gällandeav regler skall företags-
inteckning beviljas med visst belopp i svenska kronor.

Med hänsyn till Lantmäteriverkets pågående arbete syftar till attsom
reforrnera hanteringen företagsinteckningar på liknandeav sätt skettsom
beträffande fastighetsinteckningar vill vi framhålla valt beteckningenatt



339örfattningskommentarFSOU 1999; 1

skriftligatillställningdärigenom taföretagsinteckningsbrev omattutan
termi-lämpliginteckningsbrev ärochskall finnasinteckningsbrev enom

betänkande SOUBostadsrättsutredningensidiskussionenjfrnologi, även
154Bostadsrättsregister,1998:80 s.

hela förmö-sökandensimeddelasföretagsinteckningEn nyhet är att
ochmöjligtså enkelbliskall atttillämpningenSyftetgenhet. somär att

tillgångarnäringsidkarenspåverkasskallvärde inteförrnånsrättens av om
påövervärdebankmedel,beståråkartidpunktenkritiskavid den varor,av

kommerFöretagsinteckningen att7.5.5.avsnittvidarefastighet etc., se
s.k.Behovetalla slag.egendomövervärdei avgälla bl.a. pantsatt av

upphör.administrationskonton
inteck-begränsanyinteckningvidmöjlighetenupphörhärmedlinje attI

fastigheter,på vissaverksamhettillochvissverksamhettillningen artav
begränsaskälhellerintefinnskoncessionsområden. Det attutmål eller

Sverige.inäringsverksamhet utövastillföretagsinteckningen som
upplåtas endastframgår 2förrnånsrätten kan,allmännaDen avsom

Vinäringsverksamhet.bedrivaellerbedrivernågon anserattavsersomav
enderaberoendeinte börgiltighet attinteckningensemellertid avvaraatt

inskrivningsmyndig-hadehanden. Annarsförförutsättningar ärdessaav
bedrivaavsågellersökande bedrevden attkontrolleratvingatsheten att

före-till §li förslagetanledningdenna attnäringsverksamhet. Av anges
iankommerförmögenhet. Dethelasökandensbeviljas itagsinteckning

uppfylld,förutsättningdenna ärkontrollerastället borgenären att seatt
2

följerbetalningsrättdenkonstruktionen kommerdenGenom somnya
omfattafysisk ävenhosföretagsinteckningupplåtelse attmed personenav

verksamhetenBedrivsbankmedelprivataprivat bil,bostad, etc. somprivat
sin för-helamedför kreditennormaltnäringsidkarenfirmaenskild svarar

förrnögenhetenockså helaomfattarföretagsinteckningenmögenhet. Att
innebär bararegelnbetungad;näringsidkaren blir attinteinnebär att mer

vilketomfattningfårförmånsrättföretagsinteckningshavarens annanen
näringsidkareDenborgenärer.andramedi konkurrensenbetydelsehar

måsteskuldernäringsverksamhetensförpersonligtvill slippa ansvarsom
aktie-t.ex.juridiskverksamheten ibedriva etti dagprecis personensom

förpersonligtbolag ägaren.utan ansvar
får näringsverk-stycket FHLförstakap. 2 §nuvarande lag 3Enligt en

juri-endadet skerutanflerasamhet utövar attgemensamt engenomsom
möjliggörRegelnför sig. närenhetendastintecknasdisk person som en -

tillsittbegränsarlånet- andradetagit utövamadem att ansvaruppen av
tillupphörmöjlighetnäringsverksamheten. Dennatillhöregendom som

institutet.förenklingenföljd avav
reglernagällande lagjämfört medförenkling ärEn att omnuannan

företagshypotekshavaren,regler innebärförföljelserätt upphävs. Dessa att
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rörelsen ellernär överlåtits,denna inte förmånsrättbara har ien gren av
fordran på betalning från köparen i överlåtnadenäven egendomen iutan
köparens hand under viss övergångstid. Vid vidareförsäljning har före-en
tagshypotekshavaren förmånsrätt i köparens fordran den köparennye

inte längre i den överlåtna egendomen. Reglerna har tillkommitmen bl.a.
därför hypotekshavaren inte har förmånsrättatt i betalning bankmedelen

uppburits hypoteksgäldenären. Den köpare,som betalat säljaren iav som
stället för hypotekshavaren, kan emellertid undgå hans egendom iatt tas
anspråk vidaresälja hypoteksunderlagetatt och uppbära köpeskil-genom
lingen, och möjligen upphör förföljelserätten redan det köptaattgenom
hypoteksunderlaget blandas med hans övriga egendom. Genom denatt nya
företagsinteckningen kommer gälla i all näringsidkarensatt egendom, ska-
dar överlåtelse viss egendom inte inteckningshavaren, eftersomen hanav
har förmånsrätt också i Över-vederlaget, sig köparen betalat ellervare
låts näringsidkarens egendom till underpris, vanliga regler återvin-ger om
ning visst skydd.

2§

Om ägaren den egendom i vilken företagsinteckning beviljatsav över-
lämnat företagsinteckningsbrev tillett säkerhet för fordran,en som upp-
kommit bedrevnär ägaren eller skulle börja bedriva näringsverksamhet,
åtnjuter borgenären intill inteckningsbrevets belopp förmånsrätt enligt
förmånsrättslagen 1970:979 till betalning för fordringen.

I månden inteckningsbrevets belopp inte räcker till betalning har
borgenären få betalträtt tillägg.att Tillägget får inteett översti-genom

femton inteckningsbrevetsprocent beloppga jämte dettaav ränta
belopp från den dag då egendomen eller konkursansökanutmättes
gjordes. Räntan beräknas årför enligt räntefot detmotsvararen som av
riksbanken fastställda, vid varje tid gällande diskontot ökat med fyra
procentenheter.

Har flera inteckningsbrev överlämnats säkerhet för fordran ochsom
har inteckningarna företrädesrätt eller gäller de omedelbartsamma ef-

varandra, skall bestämmelsernater i första stycket inteckningsbre-om
belopp inteckningsbrevensvets sammanlagda belopp.avse

En borgenärs till betalningrätt omfattar inte tillägget, företags-om
inteckningsbrevet säkerhet förutgör honom i andra hand.

Förmånsrätt för företagsinteckningsbrev upphör fordringenom pre-
skriberats eller inte har anmälts borgenären efter kallelse på okändaav
borgenärer.

Av 1 § framgår företagsinteckningatt kan beviljas ien egendomenvars
Företagsinteckningen såledesär giltig sökanden näringsid-oavsett ärom
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förmånsrättmedföraskallföretagsinteckningeninte. Förellerkare att
säkerhetdenstycket utgörförsta2 §förslagetsenligt attemellertidkrävs
påbörjaskulleellerbedrevgäldenärenuppkommit närför fordran somen

från denprivatpersoneravskiljaAvsiktennäringsverksamhet. är att rena
före-grundförmånsrättupplåtakunnaskallgäldenärer avkrets somav

kontrolleraintresseiborgenärenankommer egettagsinteckning. Det att
underlåterborgenärnäringsidkare. Dengäldenären är somatt somanseom

näringsverksam-påbörjaskallellerbedrivergäldenärenundersökaatt om
konkurs. Föri gäldenärensoprioriterad borgenärblisåledesriskerarhet att

åtgärdnågonvidtagitgäldenärentillräckligtdetförmånsrätt bör attvara
näringsverksam-bedriver bedrivaavsiktförharellerhan attvisar attsom

harellerF-skattesedelinneharmomsregistrerad,gäldenären enhet. Att är
omständigheterandratillräckligt ävenbörinregistrerad firma menanses

näringsverk-drivagäldenärenvisakankreditgivningen attvid att avser
samhet.

förmånsrätt upplåts sättframgårstycketförsta somAv att samma
Självaföretagshypotek.förgällerochfastighetigäller för panträtt nusom

näringsidkarenbaradenfönnånsrätt, ettingeninteckningen utan gerger
Förmånsrätten uppkommerförmånsrätt. attupplåtaförunderlag genomatt

gällerHärvidlagbesittning.i sinföretagsinteckningsbrevetfårborgenären
skulde-löpandeochi lösöreupplåtelsevid panträttregler avsomsamma

måstei principföretagsinteckningsbrevet över-bl.a.betyderbrev. Det att
1031983dock NJAbesittning sebli kvar i borgenärensochlämnas s.

inne-tredjeocksåuppkommaförmånsrätt kanoch att somman,genomatt
inomprioritetförstaborgenär medt.ex.företagsinteckningsbrevethar en

pantsättningl936:88enligt lagenunderrättasinteckningsutrymmet, om
tredjeinnehavsegendomlös man.avsomav

för-förmånsrätt enligtfårborgenärenvidarestadgasstycketförstaI att
iplaceradFörmånsrättenfordringen. ärbetalningmånsrättslagen till av

Förrnånsrät-egendomen.isåledes bl.a.eftergäller panträttoch11 § FRL
Denegendomen.friadenvärdeti hälftenbaravidaregällerten avav

förmånsberättigade kate-tillgår vidaredirektvärdet nästaandra halvan av
lönefordringar. Genomförmånsberättigademednämligen borgenärergori,

s.k.till 1förslagetegendom seall gäldenärensgäller iförmånsrättenatt
vidgällande utmät-kunnaden inte görasförmånsrätt, kommerallmän att

2 § FRL.ning se
företagshypoteketdomstolenuttalade Högsta9001982I NJA atts.

konkursbe-hade vidhypoteksgäldenärenegendomi dengällde endast som
7.1.5. Genomavsnittkonkursboet,tillåtervinnaskundeslutet eller sesom

igälladenförmånsrätt, kommerallmänföretagsinteckningen attatt enger
underkonkursgäldenärentillfallersådanakonkurstillgångar,alla även som

fördelningfrågaNågonåtervinning.konkursen änsätt omannat genom
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förädlingsvärde mellan företagsinteckningshavareav och övriga borgenä-
konkursboet fortsätternär gäldenärens verksamhet,rer, blir inte aktuell.

Reglerna tillägg de nuvarande bestämmelsernamotsvarar i 2 kap.om
5 § FHL.

Fastighetsrättens bestämmelser ägarhypotek bärs väsentligenom avupp
behov kunna fastställaett lägsta budatt och skyddsbeloppett vidett en

exekutiv fastighetsförsäljning. Eftersom något motsvarande behov inte
föreligger beträffande företagsinteckning finns inget ägarhypotek i FHL.
Vi inte någotheller skäl införa regler ägarhypotekser att i denom nya
lagen företagsinteckning. Det betyder den har förmånsrättom föratt som
företagsinteckningsbrev med fönnånsrättslägesämre rycker fårochupp
förmånsrätt i det lediga skapasutrymme amortering tillsom genom en
borgenär med företagsinteckningsbrev med bättre prioritet. I dag kan upp-
ryckningen återvinnas enligt 4 kap. 12 § konkurslagen, ska-utrymmetom

betalning inom månaderpats före fristdagen jfrgenom tre NJA 1973 s.
635 och 1987 320. Detta sammanhänger med företagshypotekets. att
hade givit förrnånsrätt i de medel med vilka den bättre prioriterade borge-

fåttnären betalt. Enligt kommitténs förslag kommer företagsinteckningen
förmånsrättatt i likvidaäven medel, bara ige hälften medlen. Be-men av

talningen kan därför till nackdel för Övriga borgenärer. Skulle betal-vara
ningen till den inteckningshavare hade första prioritet inte kunnasom
återvinnas, därför dent.ex. ordinär enligtatt 4 kap. 10 § konkursla-anses

har betalningen givit inteckningshavarengen, med andra prioritet bättreen
ställning jämfört med den bäst prioriteradeatt borgenären haft kvar ford-
ringen i konkursen åtnjutitbara förmånsrätt imen hälften betalnings-av
medlen. Effekten denna uppryckning bör kunna återvinnasav enligt 4 kap.
12 § konkurslagen. Skulle halva betalningen kunna återvinnas enligt 4 kap.
10 § konkurslagen från inteckningshavaren med bästa prioritet, medan den
andra halvan inte återvinns eftersom den inte varit till nackdel för övriga
borgenärer såvitt gäller betalningsmottagaren, borde varken intecknings-
havaren med bästa prioritet eller inteckningshavaren med andra prioritet få
förmånsrätt i det belopp återvinns. Resultatet bör här bli detsammasom

betalningen aldrig skett. Men därmedsom finnsom inte heller någon upp-
ryckning andrahandsinteckningshavaren återvinna.av att

Kommittén har övervägt den förbättrade följerrättom som av en upp-
ryckning står i överensstämmelse med allmänna panträttsliga principer,
eftersom uppryckningen hade kunnat omintetgöras gäldenärenav genom

han på belånat detatt företagsinteckningsbrevnytt har bättre prioritet.som
Gäldenären har således behållit rådigheten det inteckningsunderlagöver

berörs uppryckningen jfr Håstad,som Sakrätt, 6:eav uppl. 1996, 332s.
frågaI företagsinteckning finns dock i tillom ingetmotsats panträtt- -

grundläggande krav på gäldenären skallatt avskuren från rådighetenvara
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hindrasintedärförUppryckningsrätten börinteckningsunderlaget. avöver
detta skäl.

fordringensäkradedenföretagshypoteketbestår ävenFHLEnligt om
allmän panträtts-proklama. Detta ärupphörtellerpreskriberats engenom

kanknappastföretagsinteckningenföreslagnadenEftersomlig princip.
upplåten för-betecknasbörpanträtt utansägas utgöra som ensnarareen

hålls vidfordringsrättenberoendeförmånsrättenmånsrätt, attbör avvara
liv.

3§

företagsin-förhållande tillföreträde iföretagsinteckningEn annanger
Inteckningarinteckningarna söks.i vilkentidsföljddenteckning i som

likainskrivningsdag rätt.söks gersamma

företagsinteckningar.fleramellanföreträdesrättenParagrafen reglerar
stycket FHL.§ förstakap. 43Bestämmelsen motsvarar

4§

upplåtaellerfå företagsinteckninghar intekonkursbo attEtt rätt att
företagsinteckningsbrev.förmånsrätt i

fåkonkursbo inte harstadgas rättFHLförsta stycket att§I 1 kap. 4 ettatt
regelmotsvarandeupplåta företagshypotek. Enellerföretagsinteckning att

skulder kon-förkonkursboet,Behövertill 4införts i förslagethar vars
fårnågraanspråk konkursborgenärerinnanikan ut-kursegendomen tas

förförmånsrätt konkursegendomenikreditgivaredelning, en mas-enge
pantregler.enligtkonkursegendomfår konkursboetsaskuld, pantsätta

avlider,näringsidkarenstadgasandra stycket FHL§I kap. 41 att, om
obehöv-förefallerRegelnnäringsidkare.ställei hansdödsboet träder som

förslagetenligtföretagsinteckning. Eftersomlagenlig i den envaromnya
döds-förmöjligtblir dettaföretagsinteckning, äventill § medge ett1 kan

förutsattförmånsrätt företaginteckningen,upplåta ikanbo. Dödsboet även
Efternäringsverksamhet.bedriva nä-bedriver ellerdödsboet attatt avser

enligtskuldermed hansegendom belastatdödsboetsdödringsidkarens är
förmånsrätt näringsidkarenbestårhärvidlagregler, ochallmänna somen

upplåtit enligt förslaget.
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5§

Om borgenären har tillerkänts betalning i konkurs grund företags-av
inteckning, företagsinteckningenär verkan till belopputan ett som

vad erhållitshar på företagsinteckningsbrevetsmotsvarar belopp.som

Paragrafen bestämmelserna i 3 kap. såvittmotsvarar 5 § betalning iavser
konkurs. Bestämmelsen relevantär endast näringsidkarennär fysiskär en

En juridisk upphör konkursen, varvidperson. in-person ävengenom
teckningen upphör gälla.att

2 kap. Inskrivningsförfarandet

Kapitlet i huvudsak 4 kap. FHLmotsvarar med vissa redaktionella föränd-
ringar. I det följande kommenteras endast de paragrafer innehållersom
sakliga förändringar.

11§

En ansökan företagsinteckning skall avslås,om om
bestämmelserna i 3 § andra stycket och 10 § inte har iakttagits,
sökanden i konkursär eller försätts i konkurs den inskrivningsdag

då inteckningen söks eller
företagsinteckning begränsats till näringsverksamheten visssom av

eller visst giltighetsområdeart gäller i sökandens egendom.

Paragrafen 4 kap. ll § FHLmotsvarar med undantag för andra och tredje
punkten.

4 kap. 11 § andra punkten föreskriver avslag på inteckningsansökanen
den verksamhet ansökningenom uppenbarligen inte kan inteck-som avser
Såsom framgår motiven till denna bestämmelse,nas. saknadeav mot-som

svarighet i 1966 års lag företagsinteckning, förutsätter den inteck-om att
ningen sökts i specificeradviss enda påexempel fallen som

borde föranleda avslag enligt denna punktsom nämndes verksamhetenatt
i själva verket innebar utövande tjänst. I kommentaren till FHLav anges

ansökanatt verksamhet brottsligen är eller osedligsom ock-avser en som
så rimligen måste kunna avslås med stöd allmänna rättsgrundsatser.av
Eftersom företagsinteckning enligt förslaget inte skall beviljas i viss verk-
samhet i sökandens hela förmögenhetutan behövs det ingen motsvarighet
till den aktuella regeln.

Tredje punkten i 4 kap. 11 § FHL föreskriver ansökningen skallatt av-
slås den strider föreskrifterna i 3 kap.mot 1 §om eller 2 § FHL angående
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föreslårvifår Eftersomintecknas.verksamhet attomfattningen ensomav
förmögenhetsökandens hela ärbeviljas ialltid skallföretagsinteckning en

omfattningenföreskrifterstrideransökningarföreskrift motatt omsomom
företagsinteckningfår obehövlig. Enintecknasverksamhet somsomav

område lagenvisstverksamhet ellerviss närbegränsad tillredan är om
med denfortfarande gällaemellertidkraft, skalliföretagsinteckning träder

inteckningarsådana begränsadeFörekomstenbegränsningen.givna av
§ 3kap. 11lagen, 2enligt dennyinteckningemellertidhindrar nya

villupprätthållas. En gäldenärbörSkälet kongruens uttaär nyaatt som
inteckningarverksamhet belastasföretagsinteckningar och somavvars

måste därför antingenområdevisstverksamhet ellervisstillbegränsats
omfattatilleller utsträcka dessainteckningamabegränsadedöda de att

förmögenhet.hela hans
tillnågon motsvarighetinnehållerintelagenEftersom den föreslagna

verk-angående omfattningen§§och 2 FHLföreskrifterna i 3 kap. 1 av
någon motsvarig-inte hellerfår omfattar förslagetintecknas,samhet som
inteckningar. Be-begränsadeutsträckning§till kap. 14 FHLhet 4 avom

14-2 kap.därför i förslaget§§i kap. 15-25stämmelserna 4 motsvaras av
med stöd FHLinteckningar beviljatsbegränsadegäller24 §§. Vad avsom

Övergångsbestämmelser,utsträckning i förslaget tilltillfinns möjligheten
punkt

17§

efter medgivandePå egendom intecknats ochdenansökan avav vars
företagsinteckning dödasfårföretagsinteckningsbrevets innehavare en

dödning.
företagsintecknings-inteckningBestämmelser dödning näravom

förkom-dödande1927:85förkommit finns i lagenbrevet har avom
handling.men

gällandeför denmed undantagkap. 18 § FHLParagrafen 4motsvarar nu
den härmedi verksamhet, liksominteckning vissmöjligheten dödaatt en

sådanandra stycketföreskriften i det nuvarandesammanhängande att en
oför-inteckningsförhållandena blirfår leda tilldödning intebegränsad att

§§.föreskrifterna i 3 kap. 1 och 2enliga med

20 §

till in-anmältsantecknas det harföretagsinteckningsregistret skallI när
fö-utfallitvid konkurs harbetalningskrivningsmyndigheten ettatt

retagsinteckningsbrevs belopp.
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Det kan i andra fall följaäven lag eller författning att ettav annan
förhållandevisst skall antecknas i registret.

En anteckning i registret skall avföras, den uppenbarligen inteom
längre kan betydelse.vara av

Paragrafen 4 kap. 21 § FHL med undantagmotsvarar för föreskriften i
punkten 1 anteckning till följd borgenär har anmält hanattom attav en
sökt betalning egendom omfatta företagshypotek med stödur som av av
förföljelserätten i 2 kap. 3 § andra stycket FHL.

3 kap. Rätt till ersättning i vissa fall

Kapitlet 5 kap. FHL.motsvarar

Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

Punkt l

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Genom lagen före-om
tagsinteckning upphävs, med de begränsningar följer denna lag,som av
lagen 1984:649 företagshypotek.om

Punkt 2

Om det i lag eller författning hänvisas till föreskrift harannan en som
bestämmelse iersatts denna lag, tillämpas i stället dengenom en nya

bestämmelsen.

Efter sedvanlig beredning kan den lagen träda i kraft tidigast den juli1nya
2000.

Punkt 3

Denna lag gäller i frågaäven företagsinteckningar har medde-om som
lats eller sökts före ikraftträdandet lagen företagsinteckning. Vadav om

föreskrivs i denna frågalag i företagsinteckningarsom gäller ävenom
förlagsinteckningar och inteckningar i jordbruksinventarier.

Den lagen skall tillämpas företagsinteckningarävennya har med-som
delats eller sökts före ikraftträdandet. Företagshypotek upplåtitssom
grund företagsinteckning enligt FHL kommer således enligtav huvudre-
geln gälla i gäldenärens hela förmögenhet.att I enlighet med den föreslag-

11 § FRL kommer fönnånsrätten emellertid endastna nya gälla i hälf-att



örfattningskommentar 347FSOU 1999:1

förmånsrättåterstår med bättresedan fordringarden egendomten somav
följeriövergångsbestämmelsema ändringarna FRLfått tillfullt betalt. Av

övergångsperiodunderföretagshypotekshavararen hardock rätt attatt en
förmånsrätt gamlaår åtnjuta enligt dei konkursoch halvtettett reg-om

lema.

Punkt 4

har beslu-utmätning eller konkursfråga företagshypotek vidI somom
dennaikraftträdandetansökan har gjorts föregrundtats aven somav

bestämmelser.gäller äldrelag,

ikraftträdandet, skallhar beslutats föreOm utmätning eller konkursen
företagshypotek fortfarande gälla.bestämmelseräldre om

Punkt 5

denna lag ochinteckning, har beviljats före ikraftträdandetEn som av
påverksamhetenbegränsats till näringsverksamhet viss art, ensom av

fleraflera fastigheter eller verksamhet hänför sig till ellereller ettsom
koncessionsområden, får efter med-ansökan näringsidkaren ochav

gälla igivande företagshypoteksbrevets innehavare utsträckas attav
förmögenhet. sådan i tillämpligahela gäldenärens Om ansökan gälleren

angående inteckning. Ut-delar bestämmelserna i denna lag ansökan om
såfår fråga omfattningen avvi-sträckning inte ske inteckningen iatt om

från beviljad gäldenärs förmö-ker inteckning iärsomen annan samma
genhet eller verksamhet.

företagsinteckningEn väsentlig förändring i den lagen är attnya om en
företagsinteckning i förmögenhet. Näralltid skall gälla gäldenärens hela

pålagen i kraft kan den emellertid komma tillämpas inteckningarträder att
vissföre ikraftträdandet beviljats eller sökts i näringsverksamhetsom av

på fastigheter hänförverksamhet eller flera eller verksamhetart, en som
hänför sig tillsig till eller flera fastigheter eller verksamhet etten som
frågakoncessionsornråden. sigeller flera Det kan inte komma i attvare

låta sådana fönnögen-inteckningar automatiskt flyta i hela gäldenärensut
låta föreslår inteck-automatiskt upphöra. ställethet eller dem I attatt

fortsättaningar begränsats med stöd 3 kap. 1 eller 2 §§ skall attsom av
egendomsslag,gälla. Omfattningen förändras det alla ävensätt t.ex.att

ingår, visskassa- bankmedel begränsningen till verksamhetoch artavmen
område består. Någon för deinom visst tidsgränseller verksamhet yttersta

sådanaföreslåsbegränsade inteckningarnas giltighet inte. Förekomsten av
inteckningar hindrar nyinteckning, förslaget till kap. 11 Endock 2se
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gäldenär ikraftträdande företagsin-efter den lagens vill ta utsom, nya nya
måsteteckningar, därför antingen döda inteckningaralla gamla begränsade

övergångsbestämmelsema,eller, med stöd förevarande punkt i ut-av
fårsträcka dem till gälla i hela hans förmögenhet. Utsträckning inte skeatt

så frågainteckningen i omfattningen frånavviker inteck-att om en annan
ning beviljad eller isökt gäldenärs förmögenhet eller verk-ärsom samma
samhet.

10.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1845:50 l handel lösören,meds. om

låter vårdköparen i säljarenssom

kvarbliva

3 § föreslås upphävd följd föreslåslösöreköp före före-atta som aven
tagsinteckning, avsnitt 7.5.5.se

10.5 Förslaget till lag ändring i lagenom om

företagsrekonstruktion

2kap.3§

En ansökan gäldenären skall innehållaav
kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna tillen

betalningssvårigheterna,
borgenärsförteckning,en
redogörelse för hur gäldenären verksamheten skall be-atten avser

drivas i fortsättningen och nåsuppgörelse med borgenärema,en
uppgift huruvida gäldenären lönegaranti bör utgåatten om anser

under företagsrekonstruktionen, och
förslag till rekonstruktörett behövliga uppgifter dennessamt om

lämplighet för uppdraget.

Ändringen innebär gäldenär ansöker företagsrekonstruktionatt en som om
i sin ansökan skall han lönegaranti utgåbör underattange om anser re-
konstruktionsförfarandet. Skall lönegaranti utgå kan detta nämligen påver-
ka valet rekonstruktör. Enligt 11 § FRekL skall rekonstruktör ha denav en
särskilda insikt och erfarenhet uppdraget kräver, ha borgenäremassom
förtroende i övrigt lämpligäven för uppdraget. Om lönegarantisamt vara
skall utgå under företagsrekonstruktionen det omständighetär bören som



349örfattningskommentarFSOU 1999:1

förarbe-fallet. Ienskildadetrekonstruktör iförordnandetvidinvägas av
framhålls tillff184ff och1995/96:5 100 attFRekL prop.tilltena s.s.

konkursförvaltarkretsenadvokatnormalt börrekonstruktör utses uren
uttalasordning bör,sådanackordscentral. Envidtjänstemaneller högreen

vissharrekonstruktörennormalfalletipropositionen,idet attgarantera
lik-obeståndsjuridikigedigna kunskaperföretagsledning,erfarenhet av

situatio-hanterarättsområden vidrelevantaandra attinom samt vanasom
regeringensEnligtgällande.sigmotstående kanintressen görai vilkaner

karaktärföretagsrekonstruktionensgrunddockdetmening bör varaav
hit-exempelvisvadrekonstruktörfriare i valet änmöjligt somatt avvara

påpekassammanhangetdetkonkursförvaltare. Iutseendevidtills gällt
möjlig-rekonstruktör. Denflermöjligtockså det bör änatt utseatt envara

ärenden,kompliceradeochomfattandeendast iutnyttjasbörheten, som
Detolika kompetens.medtvå rekonstruktörerför att utseutrymmeger
kangivetvisrekonstruktörtillockså eller deframhålls den utsesatt som

sitt uppdrag.fullgöraexpertis föranlita attannan
minskarföretagsrekonstruktionutgå underskalllönegarantiOm en-en

rekonstruktörför väljauppfattningkommitténsligt attutrymmet somen
ikommadock kunnaAndra börkonkursförvaltare.inte tillhör kretsen av

expertis försärskildanlitaförhand de kommerfråga de attattangerom
så omfattanderekonstruktionen bedömslönegarantifrågoma eller varaom
tillräckligtså naturligtvisfall detrekonstruktör I är attän utses.att enmer
fullgöra kon-brukarväljs bland demrekonstruktöremaendast somen av

lönega-erfarenhetrekonstruktörkursförvaltaruppdrag. Har utan aven-
lönegaranti börfrågadärefteroch uppkommerrantiärenden utsetts, om

skäl förtillräckligtutgå, uppsägningslöner, kan dettaför attettt.ex. vara
hante-rekonstruktör medochrekonstruktörenentlediga attutse vanaen ny

rekonstruktörenalternativ lösning kanlönegarantiärenden. En attvarara
denlönegarantifrågorna. Vadhantering äranlitar expertis för somav

frånfår fall till fall.åtgärdenlämpligaste avgöras

3kap.3§

fordringarvilkasackordsförhandling deltar endast borgenärerI upp-
kanföretagsrekonstruktion. En borgenärförekommit ansökan somom

fordran för-kvittning ellerfå täckning för sin fordran ärvarsgenom
vidförmånsrätt i förhandlingen. En borgenärmed deltar inteenad som

deltarskulle ha till betalning först efter övriga borgenärer,konkurs rätt
i för-deltarförhandlingen inte övriga borgenärerinte heller i somom

handlingen medger det.
avstår för-från kvittningsrätt ellerOm borgenär helt eller delvisen

mån.månsrätt, förhandlingen borge-deltar han i i motsvarande Kan en
understi-viss del täckas kvittning, ellerfordran endast tillnärs genom
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värdet den egendom i vilken borgenär fönnåns-har särskildger av en
eller förmånsrätt grundrätt på företagsinteckning hans fordran,av

deltar han återståendemed del fordringen.av
Innehåller ackordsförslaget bestämmelse borgenärer inteatten som
förmånsrätthar skall få full betalning intill visst belopp, skall derasett

fordringar i ackordsförfarandet förmånsberättigade i motsva-anses som
mån.rande

fårEn borgenär delta i förhandlingen, hans fordran inteäven ärom
förfallen till betalning eller den beroende särskiltär villkor.av

Med borgenärer förmånsrätthar likställs borgenär tillsom en som
fordransäkerhet för sin har förbehållgjort återtaganderätt.om

I paragrafen regleras vilka borgenärer deltar vid offentligt ackord. Ensom
borgenär förmånsrätthar för sin fordran deltar inte i Vårtackordet.som
förslag frågai lönefordringar innebär bl.a. arbetstagares fordranom att en

uppsägningslön i princip blir oprioriterad. Vi föreslår ocksåemellertid
lönegaranti utgåskall för fordringenatt vilket innebär kommeratt staten

fordran tillöverta den del denatt lönegarantiersätts och delta igenom
ackordsförhandlingen, 28 § LGL. I princip deltar den enskilde arbetstaga-

också i ackordsförhandlingen för det fall någon delren att uppsäg-av
ningslönen inte täcks lönegaranti. I praktiken torde dock arbetstagarenav
normalt avbryta sin anställning lönegarantinnär upphör för övergå tillatt

anställning eller uppbära arbetslöshetsersättning.annan
Ändringen i första stycket följdär böter, viten fordran påochatten av

grund förverkande eller särskild rättsverkan blir efterställdaav annan ge-
bestämmelse i lag, jfr 19 § förslaget till lag förmåns-ändring inom om

rättslagen.
Ändringen i andra stycket följdär den särskilda förmånsrättatten av

följer med företagshypotek medersätts allmän förmånsrättsom en som
följer med företagsinteckning.

3kap.8§

Ett fastställt ackord bindande förär alla borgenärer, såväl kända som
okända, enligt §3 hade delta i ackordsförhandlingen.rätt attsom

En borgenär vid konkurs skulle ha till betalning försträtt eftersom
övriga borgenärer förlorar sin till betalningrätt gäldenären, inteav om
alla borgenärer enligt 3 § hade delta i ackordsförhandlingenrätt attsom
tillgodoses fullt ackordet.ut genom

En borgenär förmånsrättmed i viss eller förmånsrättegendom på
grund företagsinteckning bundenär ackordet i fråga beloppav av om

enligt §16 tredje stycket bedömts värdet denöverstigasom av egen-
dom omfattas förmånsrätten.som av



SOU 1999:1 irfattningskommentarF 351

slås såvälI första stycket den viktiga principen fast alla borgenäreratt -
kända ackordsför-okända enligt 3 kap. 3 § hade delta irätt attsom som-
handlingen, bundna det offentliga ackordet. Fordringama kan inteär av
längre gällande enligt det ursprungliga fordringsavtalet borge-göras utan

får hålla sig till vad tillde har enligt det offentliga ackordet.närema rätt
Ändringen följdi andra stycket vissa fordringar blir efter-är atten av

ställda jfr § förslaget förrnånsrättslagen.lag, 19 till ändring igenom
Enligt den nuvarande lydelsen tredje borgenär medstycket ärav en

förmånsrätt i viss egendom bunden ackordet fråga intei beloppav om som
kan egendomen. det gäller företagshypotekNär regeln emel-ärtas ut ur
lertid ofta verkan. Företagshypotekshavaren kan i praktiken ställa sigutan
utanför ackordsförhandlingen företagshypotekets värde inte täckertrots att
hela fordringen. såLyckas rekonstruktionen gäldenären blir solvent kanatt
han börja på företagshypotekshavarens fordran. företagshy-Näramortera
potekshavarens fordran minskat till följd amorteringama täcker säker-av
heten del fordran vid rekonstruktionstillfället. Om konkursstörre änen av
ändå inträffar kan företagshypotekshavaren fådärför högre utdelning än

konkursen inträffat vid tidpunkten för företagsrekonstruktionen. Enom
lyckosam rekonstruktion ocksåkan innebära gäldenären kan höja detatt

kapitalet och därigenom öka underlaget för företagshypoteket. Föregna att
komma tillrätta med dessa problem föreslår vi bestämmelse i 16 §en ny
tredje stycket enligt vilket inför ackordsförhandlingen begäranrätten av
rekonstruktören eller borgenär skall bestämma hur delstorannan av en
säkerhetshavares fordran skall överstiga säkerhetens värde. Densom anses
föreslagna lydelsen förevarande stycke innebär borgenären blir bun-attav
den ackordet till den del bedömt fordran överstigerrätten säkerhe-attav

värde.tens

14§

I den bouppteckning i 10 § tillgångarnaandra stycket skallsom avses
till uppskattade värden. Om möjligt skall lämnastas ävennoggrantupp

specificerad uppgift de värden i bokföringshandlingama harom som
åsatts tillgångarna sådaneller, värdering inte har gjorts,när om an-
skaffningskostnaden. Bouppteckningen innehållaskall vidare uppgift

varje borgenärs och postadress.om nanm
påRänta borgenärs fordran skall inte beräknas längre till da-änen

för ansökan företagsrekonstruktion. Fordran i utländsktgen om
myntslag skall beräknas efter den kurs gällde nämnda dag.som

förrnånsrättHar borgenär skall det jämte grunden till det.en anges
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Förekommer anmärkning fordran eller bedöms värdetmot av egen-
dom, vari borgenär har särskild förmånsrätt eller förmånsrätt påen
grund företagsinteckning, understiga hans fordran, skall detav anges.

Ändringen i sista stycket följd förmånsrättden särskildaär atten av som
följer med företagshypotek förmånsrättmed allmän gäller iersätts en som

viss kvotdel gäldenärens egendom grund den säkerhets-en av av nya
företagsinteckning, jfr avsnitt 7.5.5.rätten

16§

Om gäldenären eller borgenär vill framställa anmärkning moten en
fordran skulle omfattas ackordet, skall han det skriftligengörasom av
hos sårekonstruktören i god tid möjligt falloch i före ornröst-vartsom
ningen vid borgenärssammanträdet under ackordsförhandlingen.

Finner rekonstruktören anledning till anmärkning fordranmot en
skulle omfattas ackordet eller framställer gäldenären ellersom av en

sådanborgenär anmärkning hos rekonstruktören, skall denne skynd-
underrätta den borgenär fordran med anmärkningen.samt vars avses

Detsamma gäller, värdet egendomnär vari borgenär har särskildav
förmånsrätt eller förmånsrätt på grund företagsinteckning bedömsav
understiga fordringen. sådant fallI skall begäran rekon-pårätten, av
struktören, gäldenären eller borgenär, fastställa hur delstorannan av
borgenärens fordran skall egendomens värde.överstigasom anses

Paragrafen behandlar anmärkningar fordringar omfattas detmot som av
offentliga ackordet.

Ändringen i andra meningen andra stycket följd denär sär-atten av
skilda förmånsrätt följer med företagshypotek med allmänersättssom en
förmånsrätt igäller viss kvotdel gäldenärens egendom grundsom en av

den säkerhetsrätten företagsinteckning, jfr avsnitt 7.5.5. Den sistaav nya
meningen och innebärär rekonstruktören,rätten, gäldenärenattny om
eller borgenär begär det, skall fastställa hur del borgenärsen stor av en
fordran skall överstiga säkerhetens värde. Bestämmelsen syftarsom anses
främst den situationen borgenär med påsäkerhet grund före-att en av
tagshypotek enligt förslaget företagsinteckning gällande hangör att- -
har säkerhet för hela sin fordran rekonstruktören, gäldenären ellertrots att

borgenär företagsinteckningshavarens fordran översti-atten annan anser
säkerheten. Enligt gällande regler kan företagshypotekshavare hop-ger en
på företagsrekonstruktionen skall förbättraatt gäldenärens situation,pas se

vad anförts i kommentaren till 8 Om företagshypoteket under-som ovan
stiger företagshypotekshavarens fordran vid ackordstillfället kan företags-
hypotekshavaren vinst övrigagöra borgenärers bekostnad. Fören att
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gäl-på rekonstruktören,begäranföreslår viförhindra detta rätten,att av
borge-delskall fastställa hurborgenär,ellerdenären stor enavannanen

värde.överstiga säkerhetensskallfordrannärs ansessom
Även fö-imed säkerhetfrämst syftar borgenärerbestämmelsenom

andra säkerheter,tillämplig panträtt.denretagshypotek även t.ex.är
det gällerförsiktighetiaktta vissbör närnaturligtDet atträttenär att en
säkerheten.överstigaskallfordringendelfastställa hur stor ansessomav

får överklagas16 §enligt 3 kap.beslut§ följerkap. llAv 4 rättensatt
skall emeller-ackordsförhandling skallbeslut ägasärskilt. Rättens att rum

ackordsför-innebärkap. 10 Detöverklagande, 4tid tillämpas atttrots
uppfattningarfinnas olikadet kanskall fortskridahandlingen trots att an-

fråganvärde. Närnågon säkerhetsellergående företagshypotekets annan
enligt kap. 8 §3blivit slutligt avgjord borgenärenvärdesäkerhetens ärom

överstiga säkerhe-fordran bedömtsackordet till den del hansbunden av
påverkar möjlighetenöverklagande inteMed hänsyn tillvärde. att etttens

för regelnriskenackordsförhandling vi bedömningenhålla gör attattatt
föreslagna regeln främst kommerliten. Vi denmissbrukas attär atttror

domstolsprövning ökatmöjligheten tillfunktionfylla ettatt gergenomen
korrekt bedömning säkerhetensförincitament vär-göraparterna att aven

de.

ändring i10.6 Förslaget till lag om

lönegarantilagen

1§

för-betalning fordran arbetsgivare harFör arbetstagares hos somav en
betraflandeland elleri konkurs i Sverige eller i nordisktett annatsatts

vilken beslut fattats företagsrekonstruktion enligt lagen 1996:764om
statligföretagsrekonstruktion, enligt denna lag löne-statensvararom

garanti.

Ändringen utgå också företags-innebär lönegaranti skall kunna underatt
rekonstruktion. till konkursdri-Förslaget syftar motverka lönegarantinsatt

Fråganvande effekt. i avsnitt 6.5.8.har behandlats
frånTill skillnad vid konkursvad gäller kan rekonstruktören närsom

det gäller lön belöper tiden före beslutet företagsrekonstruktionsom om
välja han vill utnyttja möjligheten låta utgålönegaranti eller inte.attom

således frågaDet blir låtarekonstruktören det lämpligt attom anser vara
lönegarantin betala de lönefordringar intjänats före beslutetnärmastsom

företagsrekonstruktion för fåhärigenom tillgång tillsnabbt kort-attom en

2
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utgårfrågafristig personal löne-kredit. Blir det däremot sägaattom upp
konkursför uppsägningslön villkor vidgaranti trots attsamma som

ackord.regressfordran kan komma nedsättasattstatens genom

3§

tidigare varit försatt i inte ford-Om arbetsgivaren har konkurs, betalas
ringar har gjorts eller hade kunnat gällande i konkursen.görassom

verksamhet föremål för företagsrekonstruk-Om arbetsgivarens var
företagsrekonstruktion arbetsgivaren försattesenligt lagention närom

konkurs, skall lönegaranti uppburits grund företagsrekon-påi som av
struktionen avräknas från arbetstagarens till betalning enligträtt ga-

grund konkursen.pårantin av

Syftet med det förhindra kostnaderna för lönega-andra stycket är att attnya
utgårantin ökar till följd förslaget lönegaranti skall kunna vidävenattav

företagsrekonstruktion utgåenligt FRekL. Om lönegaranti skall under en
månaderföretagsrekonstruktion lönefordringar intjänats inomersätts tresom

före ansökan företagsrekonstruktion, lönefordringar för tiden mellanom
ansökan och beslut, lönefordringar för sju dagar efter beslutet uppsäg-samt
ningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete rekonstruk-
tionsgäldenären. lönegaranti företagsrekonstruktionFör under inte skallatt
innebära likviditetstillskott skall företagsrekonstruktionsgäl-ett permanent
denären betala eller ställa försäkerhet regressfordran innan företags-statens
rekonstruktionen avslutas. inteGör han detta, skall försättas i konkurs,han
jfr förslaget till ändringen i kap. 10 § sådan2 KL. Om arbetstagaren ia en
situation haft till lönegaranti också från tidpunkten för konkursansökan,rätt
skulle det leda till ökade kostnader för lönegarantin. I det andra stycketnya
föreslås därför lönegaranti uppburits grund företagsrekon-att som av
struktion skall frånavräknas arbetstagarens till lönegaranti grundrätt av
konkurs beslutas arbetsgivarens föremålverksamhet för före-närsom var
tagsrekonstruktion. En arbetstagare uppburit lönegaranti för lönsom som
intjänats före beslutet företagsrekonstruktion såledeskan helt ellerom vara
delvis förhindrad uppbära pålönegaranti konkursen. Hangrund böratt av
därför omedelbart löneutbetalning för arbete utförsreagera om som re-
konstruktionsgäldenåren måstedröjer. ocksåDet emellertid rekon-vara
struktörens tillse rekonstruktionsförfarandet avbryts omedel-att attansvar
bart det saknas medel till löneutbetalningar de arbetstagare utförom som
arbete rekonstruktionsgäldenären.

Om arbetstagaren inte utför arbete företagsrekonstruktionsgäldenären
har han till lönegaranti för lagstadgadrätt uppsägningstid inom de gällande
maximigränsema för belopp och tid. Den påverkas inte företags-rätten attav
rekonstruktionen övergår i konkurs. Om arbetstagaren fortsatt arbetaatt
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i ef-uppsagd konkursförvaltarenrekonstruktionsgäldenären blir enavmen
lönegaranti för uppsägningstid i konkur-terföljande konkurs, har tillhan rätt

så långt lönegarantin räcker.sen
påverkas inteEn arbetstagares till lönegaranti i konkurs däremoträtt attav

föremålvarit för företagsrekonstruktion underarbetsgivarens verksamhet
anspråk, företagsrekonstruktionen avslutatsvilken lönegaranti tagits i om

sådantföre fall skall för lönegarantikonkursbeslutet. I regressfordranstatens
företagsrekonstruktionen i fall saker-utgiven under betald eller vartvara

uppstår någrai princip för lönegaran-ställd, varför det inte ökade kostnader
fastän tilltin arbetstagaren har full lönegaranti i konkursen. Serätt även

i avsnitt 6.5.8.närmare

7§

Vid konkurs lämnas betalning enligt sådangarantin för fordran lön
förrnånsrätteller ersättning förrnånsrättsla-har enligt §12annan som

1970:979 förmånsrättoch för fordran pension enligthargen som
12 eller 13 § lag.samma

Vid företagsrekonstruktion lämnas betalning efter särskilt beslut av
rekonstruktören för sådan fordran lön ellerpå ersättningannan som
skulle ha haftförmånsrätt enligt §förmånsrättslagen12 arbetsgiva-om

försatts konkurs stället för beslut fattats företagsrekon-i i attren om
struktion.

Betalning enligt lämnas också för fordrangarantin på uppsäg-
ningslön belöper tiden efter konkursbeslutetpå eller beslutetsom om
företagsrekonstruktion enligt lagen företagsrekonstruktion. Betal-om

lämnas dock till sådan arbetstagarening § andrainte 12isom avses a
stycket förmånsrättslagen 1970:979.

Fordran uppsägningslönpå omfattas längst förgarantinav upp-
sägningstid uppsägningstid §enligt 11 lagen 1982.80motsvararsom

anställningsskydd. fordranFrån uppsägningslön avräknaspå vadom
arbetstagaren uppburit eller kunnat uppbära rörelse, förvärvati egen
eller kunnat förvärva hos rekonstruktionsgäldenären, konkursboet eller

och vad uppburits utbildningsbidrag utgårannan som som som av
statsmedel vid arbetsmarknadsutbildning, bidragetden måni avser

tid lönen eller och arbetstagaren har blivitersättningensamma som
berättigad till bidrag efter till betalningFöruppsägningen. rätt av
uppsägningslön skall arbetstagaren kunna han anmältharvisa sigatt
hos oflentlig arbetsförmedling arbetssökande.som

Som i kommentaren till 1 § skall lönegaranti enligt förslaget kunnaangetts
utgå vid företagsrekonstruktion. dåäven Lönegaranti löneford-ersätteren
ringar skulle ha förmånsberättigadevarit arbetsgivaren försatts isom om
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genomgå företagsrekonstruktion. Enligt före-konkurs för deni stället att
tillbaka utgiven lönegaranti ellerslagna b§ skall arbetsgivaren betala20

för fordran grund lönegarantiutbe-ställa betryggande säkerhet statens av
tiden före be-talningama. Vad gäller lönegaranti för lönefordran avsersom

företagsrekonstruktion kommer lönegarantins enda funktionslutet attom
lån. På ståkortfristigt grund härav vi det bör rekonstruktö-ett attvara anser

lönegarantin tiden förefritt han vill utnyttja för löner belöpanderen om
företagsrekonstruktion inte, förslaget till det andrabeslutet eller se nyaom

stycket.
gäller uppsägningslön socialt skydd efter-När det innebär lönegarantin ett

påverkastill fordranlönegaranti inte arbetstagarens kanrätten attsom av
komma ned ackord, jfr förslaget till 7 § första stycket.sättasatt ettgenom a

Det tredje stycket reglerar till lönegaranti för uppsägningslönrättennya
bådevid konkurs och företagsrekonstruktion. redovisas i avsnittAv skäl som

6.5.7 kommer uppsägningslön belöper tid sju dagar efteränsom senare
konkursbeslut eller företagsrekonstruktionbeslut inte omfattasattom av
förmånsrätt ändå utgårlönegaranti. Lönegaranti alltidersättasmen genom

sådanaför fordringar vid företagsrekonstruktion; naturligtvis förutsattäven
utgården enskilde arbetstagaren berättigad till lönegaranti. Betalningäratt

sådanadock inte till arbetstagare närståendereglenenligt den is.k.som nu-
varande 12 § sjätte stycket FRL, jfr förslaget till stycket12 § andra FRL,a
inte omfattas löneprivilegiet.av

Om arbetstagare okänd för konkursförvaltaren eller rekonstruktörenären
eller nåsanledning inte kunnat för uppsägning skall lönegarantiav annan
utgå för fordran den utgåttuppsägningslön hademotsvararsom som om
arbetstagaren blivit uppsagd under den första veckan konkursen eller fö-av
retagsrekonstruktionen. såledesArbetstagaren skall inte komma i sämreett
läge han varit tillgänglig konkursen eller rekonstruktionen inled-än närom
des. Detsamma gäller arbetstagare skadeståndhar till grundrätten som

uppsägning inträffat före beslutet konkurs företagsrekon-ellerav en som om
Även sådantstruktion. i fall utgåskall lönegaranti fordranför motsvarande

uppsägningslön.
Det fjärde stycket det nuvarande andra stycket i l2§motsvararnya

FRL. Härigenom begränsas till lönegaranti för-rätten sättsamma som
månsrätten och lönegarantin ibegränsas dag, dvs. dels den endastattgenom
omfattar fordringar för uppsägningstid uppsägningstid enligtmotsvararsom

§11 lagen anställningsskydd, dels särskild avräkningsregel.om genom en
En nyhet emellertid lönegaranti utgår måninte i den arbetstagaren haftär att
eller kunnat ha inkomster från Påkonkursboet. motsvarande skallsätt även
inkomster frånarbetstagaren haft eller kunnat företagsrekonstruk-hasom
tionsgäldenären minska sådanatill lönegaranti. fall skall lönen be-Irätten
lasta fortsattaden driften, dvs vid konkurs massaskuld.som en
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7a§

oberoendetill betalning enligtArbetstagarens garantinrätt är av om
hans fordran ned ackordsätts ettgenom

gällandeutsträckning fordran lön eller fårvilken påI ipension göras
framgår kap. § konkurslagenkonkurs 2 1987:672.5av

paragrafen införs redaktionella skäl för § i dess lydel-Den 7att nyanya av
lång.inte bli förskallse

framgår lönegarantiarbetstagares tillAv första stycket rättatt en
arbetsgivaren genomgår företagsrekonstruktion oberoendegrund äratt avav

regressfordran ned ackord. skallArbetstagarensättsstatens ettom genom
således itill lönegaranti arbetsgivaren försatts kon-ha rättsamma som om

fordran,kurs, hans sedan den övertagits kan kommaatt staten, atttrots av
ned ackord.sättas ettgenom

Paragrafens det andra stycket iandra stycke nuvarande 7motsvarar

9§

lön förmånsrättFör fordran eller ellerpå medersättning pensionannan
förmånsrättslagenenligt §12 1970:979 gäller garantin för varje arbets-

med högst belopp jjøra det vid tiden förgångertagare ett motsvararsom
konkursbeslutet eller beslutet företagsrekonstruktion enligt lagenom om
företagsrekonstruktion gällande basbeloppet enligt kap. § lagen1 6
1962:381 allmän försäkring. För fordran lön ellerpå ersätt-om annan

gäller för sammanlagd tidsperiod högst anställ-ning åttagarantin en om
ningsmånader. Betalning för fordran särskildaersättning försom avser

utgårkostnader framför fordran.annan

Paragrafen bl.a. den maximala ersättningen enligt lönegarantin föranger
vissa fordringar. I dag maximibeloppet fordringar för-knutet till medär
månsrätt enligt 12 § FRL och angivet i nominellt 100 000 kro-belopp,ett

Hänvisningen till 12 § FRL innebär begränsningen till maxi-att ettnor.
malt belopp inte omfattar framtida pension enligt 13 § FRL till arbetstaga-

år sådanfödd 1907 eller tidigare eller till arbetstagares efterle-ärsomre
Vår avsikt pensionsfordringar framti-vande. enligt 13 i§ FRLär ävenatt

förmåns-den frånskall undantagna maximibeloppsgränsen. Eftersomvara
omfattaenligt 12§ FRL i den föreslagna lydelsen inte skallrätten nya

uppsägningslön för sju dagar efter lönegarantikonkursbeslutet ochänmer
utgå föreslåsskall maxirni-kunna under företagsrekonstruktion,även att

omfatta eller ford-beloppet skall fordringar lön eller ersättningannan
förmånsrättpension med enligt §12 FRL.ran
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En förändring det nuvarande nominella maximibeloppetär attannan er-
med tak kopplas till basbeloppet. harsätts Skälen för ändringenett som re-

dovisats i avsnitt 6.5.9. Den innehållernuvarande 12 § FRL denvidare tids-
begränsningen förrnånsrätten omfattar lönefordringar förfallithar tillatt som
betalning månadernaunder de sista arbetstagarens anställningstid hossex av
konkursgäldenären. Den föreslagna innehållerlydelsen 12 § FRLav oss av
ingen Förmånsrättenmotsvarande tidsgräns. för lön omfattar enligt förslaget
lön belöper tid före konkursbeslutet under ytterligare sju dagar.samtsom
Eftersom förmånsrätten för tid före konkursansökan begränsas attgenom
fordringarna enligt huvudregeln fårinte ha intjänats månadertidigare än tre

ansettföre beslutet har inte det därutöver någonbehövs tidsgräns föratt
förmånsrätten. Däremot det motiverat med tidsgräns förär lönegarantin,en

också skall omfatta uppsägningslön i vissa fall. Av skäl anförts isom som
avsnitt 6.5.9 den nuvarande tidsgränsen för föreslårkort ochärattanser

tidsgränsen åttabestäms till månader.att

20a§

lönegarantiOm utgår grund företagsrekonstruktionpå gäller 10,av
16-20 22-36 §§ tillämpliga delar.isamt

Paragrafen Den stadgar förär det fall rekonstruktören beslutarattny. att
lönegaranti utgåskall 10, 16-20 22-36 §§ LGL gäller i tillämpli-att samt

delar. innebärDet de regler gäller för handläggningen löne-attga som av
garanti i konkurs bevakningsförfarande skall ocksåtillämpas vid lö-utan
negaranti i företagsrekonstruktion.

20b§

Om betalning enligt lämnats eller förväntasgarantin bli lämnad för
fordran hos arbetsgivare verksamhet föremål för företags-ären vars
rekonstruktion, skall arbetsgivaren betala eller ställa betryggande sä-
kerhet för fordran till följd betalningenstatens jämte uppgå-räntaav
ende till diskontot med tillägg 2 % företagsrekonstruktioneninnanav
upphör.

Rekonstruktören skyldig lämna erforderligaär upplysningar tillatt
angående lönegarantirätten på grund företagsrekonstruktion.av

Paragrafen I paragrafenär första stycke för det fall lönegarantiny. attanges
utgår verksamhetennär hos arbetsgivare föremål för företagsrekon-ären
struktion, arbetsgivaren skall betala elleratt ställa säkerhet för statens re-
gressfordran innan företagsrekonstruktionen upphör. Med uttrycket lämnats
eller förväntas bli lämnad inte bara de fall där all lönegaranti skallavses som



SOU 1999:1 örfattningskommentar 359F

grund företagsrekonstruktionen redan betalats företagsre-utges närutav
konstruktionen upphör den situationen förlönegaranti arbetsta-ävenutan att

uppsägningslön kommer betalas efter det företagsrekonstruk-att ut attgares
sådanttionen måsteavslutats. I fall beräknas hur belopp kommerstort som

utbetalas. Beräkningen får med beaktande lönegarantingörasatt ärattav
begränsad dels kopplingen till uppsägningstid enligt 11 § LAS, delsgenom

maxirnitid och maxirnibelopp i LGL. Syftet med bestämmelsen är attgenom
kostnaderna för lönegarantin inte skall bli företag förststörre ettom genom-
går företagsrekonstruktion och därefter försätts i konkurs företagetän om
hade försatts i konkurs redan företagsrekonstruktionen inleddes. Omnär
arbetsgivaren förmårinte betala eller ställa säkerhet för regressford-statens

skall han enligt den föreslagna lydelsen 2 kap. 10 § försät-KLran, nya av a
sådanti konkurs. I fall träder avräkningsbestämmelsen i förslaget till 3 §tas

LGL in, vilket innebär arbetstagarens till lönegaranti grundrättatt av
konkursen reduceras med lönegaranti utbetalts grund företagsre-som av
konstruktionen.

Genom paragrafens åläggsandra stycke rekonstruktören skyldigheten
bistå med angåendeupplysningar lönegarantirätten vid företagsrekon-att

struktion. Bestämmelsen syftar till unerlätta den undersökning följeratt som
med officio-prövning enligträttens det tredje stycket i kap.2 10 §ex nya a
KL. Rätten skall enligt den bestämmelsen besluta försätta gäldenären iatt
konkurs han inte fullgör sina förpliktelser enligt 20 b § LGL.om

2s§

frågaI utbetalat garantibelopp inträder i arbetstagarens rättstatenom
rekonstruktionsgäldenären eller konkursgäldenären.mot Utdelning i

konkursen för arbetstagarens fordran garantin tillfallerersattssom av
intill detta belopp.staten

När arbetstagares fordran arbetsgivaren har lönega-moten ersatts genom
Ändring-ranti inträder i arbetstagarens konkursgäldenären.staten rätt mot

innebär inträder rekonstruktionsgäldenärävenatt statenen mot en om
lönegaranti utgått under rekonstruktionen. Härav följer har rättatt staten

deltaga i ackordsförhandling med denatt fordringenövertagna samt att
uppbära betalning.
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itill ändring10.7 Förslaget lag om

utsökningsbalken

i enligt vilken borgenä-förslaget skall bestämmelsen 8 kap. 13 § UB,Enligt
hyresfordringarförmånsrätt på förgrund företagsinteckning ellermed avrer

försäljningarrendeavgifter företräde till betalning vid exekutiveller har av
Ändringen fönnånsrättföljdupphöra gälla.egendom, ärutmätt att attaven

i viss egendomföretagsinteckning inte längre skall gällagrund utanav
fönnånsrättenförmånsrätt, hyresfordringar ochmedan förallmänutgöra en

fönnånsrätt vidgälla. Allmän gäller endastarrendeavgifter skall upphöra att
förrnåns-vilket i sin sammanhänger med särskildkonkurs, §2 FRL, tur att

förrnånsrätt.i har företräde framför allmänenligt huvudregeln 15 § FRLrätt
förmånsrättframhållas återvinningbestämmelsernaDet bör dock att om av

vunnit fortfarande skalleller betalning borgenär har utmätningsom genom
således siggälla. kommer i praktiken inte möjligtDet trängaatt attvara

före företagsinteckningshavare utmätning; fö-begäraatt om enen genom
ford-retagsinteckningshavare utmätning för borgenärsattanser en annan

fönnårkommer leda till gäldenären inte betala företagsinteck-att attran
ningshavarens fordran, för-kan han ansöka gäldenärenatt attgenom om

åstadkomma går åter. fåri konkurs utmätningen före-Härigenomsätts att
tagsinteckningshavaren till betalning hälften gäldenärensrätt av egen-ur

före tidigaredom den utmätningsborgenären.

7kap.14§

Vid utmätning följande fordringarlön har i nämnd ordning företrädeav
framför fordringsanspråk:andra

fordran underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken och för-som avser
äldrabalken återbetalningsskyldighetfordran enligt lagensamt avsersom
1996: underhållsstöd,1030 om

konkursbos fordran gäldenärens lön enligt § konkurslagen3 kap. 4
innehållits1987:672, lönen under konkursen.om

Företrädesrätten enligt första stycket sådant1 gäller utländsktäven un-
derhållsbidrag får bidragsfordringenverkställas i Sverige, vidsom om

år.verkställighetsstillfället inte äldre femär än

Ändringen skatteförrnånsrätteninnebär i konsekvens med vidatt staten att
konkurs avskaffas inte längre kommer ha företräde för skatte- ochatt av-
giftsfordringar vid utmätning, avsnitt 5.5.8.se
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10.8 Förslaget till lag ändring i lagenom

1993:891 indrivning statligaom av

fordringar m.m.

2 § föreslås upphöra gälla följd den föreslagna förändringen iatt som en av
7 kap. 14 § utsökningsbalken.

10.9 Förslaget till lag ändring i lagenom

1981:691 socialavgifterom

lkap.2§

Avgifterna arbetsgivaravgifterutgörs och egenavgifter. Arbetsgivar-av
avgifter skall betalas den arbetsgivareär och egenavgifterav som av
den försäkrad enligt lagen 1962:381är allmän försäkring ochsom om
har inkomst förvärvsarbete i 3 kap. 2 eller 2 a§annatav som avses
eller 11 kap. 3 § nämnda lag. inkomstMed förvärvsarbeteannatav en-
ligt 3 kap. 2 eller 2 § lagen allmän försäkring skall likställasävena om
inkomst för arbete i form andra skattepliktiga förmånereget änav
pengar.

Vid tillämpning denna lag skall, anställningsförhål-ävenav ettom
lande inte föreligger, den sådan ersättning enligt be-utgettsom som
stämmelserna i 3 kap. 2 § andra stycket eller 11 kap. 2 § första styck-

andra stycket och femte stycket lagenet allmän försäkringm, är attom
hänföra till inkomst anställning arbetsgivare. Konkursboav anses som
skall dock arbetsgivare endast till den del ersättningenanses som av-

arbete utförts konkursboet.åt Isett arbetsgivaravgift,övrigt ärsom
belöper lönefordranpå uppkommit före konkurs, konkurs-som som en

fordran.
Med inkomst anställning enligt 3 kap. 2 § lagen allmän för-av om

säkring skall i denna lag likställas inkomst i form andra skatteplikti-av
förmåner kostnadsersättningän inte enligt 8 kap.ga samtpengar som

19 eller 20 § skattebetalningslagen 1997:483 undantas vid beräkning
skatteavdrag. frågaI skattepliktig intäkt tjänst enligt kommu-av om av

nalskattelagen 1928:370 i forrn rabatt, bonus förmånellerav annan
grund lcundtrohet eller liknande, skallut den slutligtsom ges av som

har stått för de kostnader ligger till fönnånen,grund försom anses som
arbetsgivare, denne någon denär skattskyldig förän ärom annan som
förmånen.
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våra angåendeI avsnitt 5.5.8 har redovisat fordranöverväganden
arbetsgivaravgift. Vi funnit arbetsgivaravgiften intekällskatt och har att

friståendenågon del lönen fordran uppkommerär närutgör utanav en som
ocksåformulering, den betalar skall betalalön betalas. SAL:s lönatt som

vårarbetsgivaravgift, bör enligt uppfattning inte medföra konkurs-att ett
bo, delar lön för konkursgäldenärens räkning, skall bliut massaansva-som

frågan blivit omstriddrigt för arbetsgivaravgiften. Eftersom emellertid
föreslår i § andra stycket SAL enligt vilketvi förtydligande 1 kap. 2ett

arbetsgivare endast till den del ersättningenkonkursbo skall anses som
utförtsarbete konkursboet.avsett som

fråganhärmed huruvida arbetsgivaravgiftI samband bör tas upp,
utdelad lön gäldenärsfordran eller oprioriterad konkursfordran.är en en

framstårDet naturligt konkursgäldenären med lönens intjä-i taktattsom
ocksånande blivit villkorligt skyldig betala arbetsgivaravgift; villkoretatt

konkurstillgångamahänför sig till räcker till utbetalning lön. Håratt av
kan hänvisning till återförings-1993/94:225 18 rörandegöras prop. s.

återspegladesintentionendär dock inte i lagtexten, vilket medförtmoms,
på återföringsmomsHD i NJA 1998 787 betraktat fordranatt s. som en

gäldenärsfordran. Arbetsgivaravgift, belöpande konkurslönefordran,
såledesbör konkursfordran.utgöraanses en

2kap.3§

Underlag för beräkning avgifterna vad arbetsgivarenärav summan av
åretunder har lön i eller ersättning för utförtutgett som pengar annan

arbete eller eljest med anledning tjänsten, dock inte pension, ellerav
förmånerandra skattepliktiga eller, i fall i 3 kap. 2 § andrasom avses

stycket lagen 1962:381 allmän försäkring, ersättning för ut-om annan
fört arbete. Bidrag i kap.11 2 § första stycket m lagensom avses om
allmän försäkring likställs med lön. Med lön likställs kostnadser-även
sättning inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagensom
1997:483 undantas vid beräkning skatteavdrag.av

Med likställs ocksålön ersättning arbetsgivare tillutgersom en en
allmän försäkringskassa följd bestämmelsen förstai 24 § styck-som av

lagen 1991:1047 sjuklön.et om
Ersättning i andra stycket skall ersättning tillsom avses anses som

arbetstagare vid tillämpning 4 och 5 §§.av

Ändringen innebär länsstyrelsen inte längre skall skyldig betalaatt attvara
arbetsgivaravgift grund utbetalning lönegaranti. ford-Skälet är attav av

arbetsgivaravgift inte förrän iuppkommer lön har delats konkur-utran
mån såIden sker har bevakningsgill konkursfordran, kom-statensen. en se

förslagettill till ändring kap.1 2 § SAL och avsnitt 5.5.8.mentaren av
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10.10 Förslaget till lag ändring iom

jordabalken

12 kap. 31 §

fårOm försätts i konkursboet avtalet.hyresgästen konkurs säga upp
Beträffande bostadslägenheter fordras dock gäldenären samtyckeratt
till uppsägningen.

Har lägenheten tillträtts konkursen inträffar har hy-ochnär
sådan förresvärden säkerhet avtalet fullgörs han skäligen kanatt att

får sådannöja sig, hyresvärden erhålleravtalet hansäga upp om
säkerhet inom vecka efter anfordran.en

frågaInträffar i lokal konkursen efter tillträdet och harom en
sådanhyresvärden försäkerhet avtalet fullgörs han skäligenatt att
fårkan nöja sig, hyresvärden avtalet,säga upp

sådaninte säkerhet inom månadställs efter anfordran,om en
inte konkursboet inom tid förklarar sig vilja förom samma svara

hyresgästens skyldigheter under hyrestiden, eller
fårinte, hyresrätten överlåtas, överlåtelse sker i enlighetnärom

med avtalet.
Sägs avtalet enligt första, andra eller tredje stycket, har hy-upp

resvärden till ersättning för skada.rätt
Även konkursboet förklarat vilja för hyresgästensinte sigom svara

skyldigheter under hyrestiden, konkursboet efter över-ansvarar en
gångstid dagar för hyra frånpå konkursbeslutet till dess kon-sju att
kursboet ställer lokalen till hyresvärdens förfogande.

Av kommitténs förslag till 12 § framgårFRL indirekt arbetstagaresatt
fordran lön massafordran, anspråkderas arbetskraft tagits iutgör en om

konkursboet under uppsägningstid, konkursboet inte förklaratävenav om
sig vilja för konkursgäldenärens skyldigheter arbetstagaren.motsvara
Syftet konkursboet skall betala såkostnaderna för driften,är kon-att att
kurrens ojämlika villkor undviks.

Av skäl bör konkursbo övergångstidefter sju dagarettsamma en- -
betala hyra för lokal boet utnyttjar under uppsägningstid eller in-en som

tillfrågatsboet det vill inträda i gäldenärens skyldigheter och efternan om
nekande Härigenom förhindras också konkursboet drarsagts attsvar upp.
fördel åtskilligdet kan fråntid det hyresvärden begärt vräk-att ta attav
ning, därför konkursboet betalar hyra, till dess vräkningen verk-att att
ställts; hyresvärden kommer i sådant fall fåsällan full utdelning påett att

oprioriterad konkursfordran. Om konkursboet, ha inträtt i hy-en utan att
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upphörförfogande,hyresvärdenstilllokalenställerresavtalet, massa-
gått ända.tilluppsägningstiden inteävengenast,ansvaret om
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Särskilda yttranden

ledamötemaSärskilt yttrande Berglund, LailaRuneav
Bäck, U Granberg och KristinaLars Zakrisson

I avsnitt Företagshypotek, föreslås förmånsrätten7 för hypotek skallatt
minskas till hälften återstårall gäldenärens egendom ford-sedanav som
ringsägare med bättre förmånsrätt fått full betalning.

Vi inte detta förslag eftersom ingårdet del imotsätter oss som en en
helhet syfte förbättramed möjligheterna till företagsrekonstruktioner.att

ändåVi känner för det sänkta hypoteksvärdet kan haatten oro en nega-
inverkantiv kreditgivningen småför och medelstora företag, särskilt

gäller företagdet etablera tillgångensig i glesbygd där tillattsom avser
andra inteckningar begränsad. Vid någraär samtal med kreditche-typer av
fer vid bankkontor i glesbygder välkända banker medrepresenterarsom
nationell täckning framförs också denna Det har vid dessa samtaloro.

farhågorframförts kan komma skärpa kreditprövningenatt attom man om
företagshypotektets ställning skulle försämras.

påpekatsDet har i avsnitt 7.4.2 i SCB:s undersökning dettexten attom
svårt någradra säkra slutsatserär bruket företagsinteckningar iatt om av

olika kommuner. /citat/"Det förefaller dock företag istora stor-som om
leksklassen I 50 anställda företagsinteckningar någoti högre gradtar ut-

de verksamma i små kommuner"./slutär citat/ I den undersökningom som
SCB framgårgjort enligt inte små och kommuner.äntexten annat stora
Det ingenting kommunernas geografiska belägenhetsägs vilket utgörom
ytterligare osäkerhetsfaktor.en

I det föreliggande förslaget motiveras den förrnånsrättenförsämradenu
för företagshypotek bl.a. med skattefönnånsrätten kan avskaffasatt samt

utgifterna för den statliga lönegarantin kunnat minskas samtidigtatt som
vissa förbättringar densamma kunnat ske. Det angeläget arbetsta-är attav

har bra löneskydd vid arbetsgivarens obestånd. huvuddirektivenIettgarna
för kommitténs arbete ingick Öka de statliga utgifterna för-att utan att- -
stärka löntagamas ställning.

Förändringen tidsgränsen, arbetstagaren skallnär ansöka arbets-av om
givares försättande i konkurs, från idag frånviss tid lönen för-näratt vara
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fallit till betalning till lönen tjänats in, tid arbe-kan innebäranär att som
går förlorad. framtidsperspektivI där "tidsbanker" diskuteras skulletats ett

det kunna fårinnebära löntagarna inte betalt sådan tid.för Det hadeatt
också, det, varit önskvärt kunna utöka lönegarantin tillatt attsom ser
omfatta all sparad Kommittén har dock, det bespa-semester. storatrots
ringskravet 300 miljoner kronor, samlat sig innehål-till förslagett som
ler förbättringar föreslåsvissa löneskyddet. Lönegarantin omfatta ävenav
företagsrekonstruktion konkurs, knutet till basbeloppet höjningutom vara

föreslåstill basbelopptaket 4 för omfatt-den totalagränsensamt attav
ningen åtta månader.utsträcks till Från arbetstagarnas synpunkt anser
därför de positiva sidorna övervägande.äratt

påMed tanke kommitténs omfattande arbete ambitionoch kommaatt
fram till paketlösning bitardär alla har sin givna plats nöjer vi meden oss

våruttrycka för förslaget halvering företagshypoteketsatt attoro om en av
värde kan komma försämra kreditsituationen småför och medelstoraatt
företag.
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Särskilt yttrande ledamoten Leif Stenberg ochav

FagerlundMatsexperten

Utredningen ihar delar det betänkande fram lyckatsläggsstora attav som
väl avvägda förslag kan förbättra möjligheterna till rekon-presentera som

fråganstruktion livskraftiga företag. I förändringar rörande före-av om
tagshypoteket har vi emellertid uppfattning utredningenänen annan av
sådan vårstyrka vi vill redovisa inställning i särskilt yttrande.att ett

Utredningens förslag företagshypoteket tillomvandlas allmänär att
fönnånsrätt skall gälla i hälften gäldenärens egendom sedan ford-som av
ringar förrnånsrätt fåttmed bättre fullt betalt.

Kommitténs målenargumentation bygger ökad likabehandlingom av
borgenärer i konkurs och bankerna i utsträckning skall bli be-störreatt

medverka i rekonstruktion företag,nägna och aktivt bevakaatt av mera
företag med betalningssvårigheter.

målDessa i sak eftersträvansvärda, vårär bedömning deär attmen ne-
gativa effekterna halvering företagshypotekets säkerhetsvärde ärav en av
så de inte kan försvaras enbart utifrån ovanstående huvudargu-stora att
ment.

föreslårUtredningen vissa utökningar det underlag företags-i vilkenav
hypoteket gäller. Förmånsrätten för hyror avskaffas och den allmänna
fönnånsrätten kommer gälla i all gäldenärens egendom, d.v.s.att även
kassa- och banktillgodohavanden Dessa förändringar får dock im.m. ge-
nomsnitt inte marginella effekter påän utdelningen i konkurs till in-mer
nehavaren företagsinteckning. Hyresfordringarna står för endastav en ca
2 % de totala fordringarna och företagshypotekshavaren har redan idagav
ofta kvittningsrätt i kassa- och banktillgodohavanden. Utvidgningen av
underlaget till omfatta all gäldenärens förbättraregendom dock säker-att
heten vilket värde den egendom har ingår i underlaget för före-om som
tagshypoteket och förhindrar samtidigt gäldenären kan påverka fördel-att
ningen mellan olika borgenärer i eventuell konkurs.en

Företagsinteckningar till betydande belopp småhos och medelsto-tas ut
företag. Detta i och för sig inget bevis på företagsinteckningensär kre-ra

ditskapande värde, indikation på effekter förändringar i fö-attmen en av
retagshypoteket har kapacitet påverka antal företag sådanaatt ett stort om
samband finns. Flera studier mindre företags finansiella villkor visar attav
bankfinansiering den vanligaste och viktigasteär finansie-externa
ringskällan småför och medelstora företag. indikerar likasåDetta ef-att
fekterna försämring företagshypotekets säkerhetsvärde kan drab-av en av

åtskilligaba mindre företag.
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sårbarhetalla leder tillantal faktorergår identifieraDet ettatt som en
kapitalför-för derasförsämringar i villkorensmå eventuellaföretaghos av

ka-tillgång internationellatill denSoliditet,sörjning. har lägreDe sämre
och oftatillgång aktiemarknadentillnormalfallet inteipitalmarknaden, en

kapital-företaget. Andraisläppa in andramotvilja ägareexternamot att
försämradförföretagende mindreskulle kunna kompenserakällor ensom

alltså till-små ofta inteföretagenför dekreditförsörjning via bankerna är
inte lämpliga.olika skälgängliga eller av

kredittagarensosäkerheten betydandekreditgivningssituationI är omen
mindrefråga kreditgivning tillåterbetalningsförmåga. Osäkerheten i om

företag och tidigareaffärsidéerofta saknar beprövadeföretag dessaär att
Överhuvudtaget värderingofta de mindre företagens osä-historik. är mer

förhållande brukarför själva. Dettafinansiärker för än ägarnaexternen
iinformation. Säkerheterasymmetriskmed samlingsnamnetbenämnas

asymmetrisktillgångar reducera effekternagäldenärens är sättett att av
säkerhetvärdeförsämring företagshypoteketsinformation och somaven

då hårdast dedrabbasproblem. Dedärför öka dessa ärkommer att som
kreditgivnings-bankerna iföretagen. orimligtmindre Det är att tro att en

kreditbedömningin säkerhetssituationen.situation inte skulle Enväga av
så sig oftainnehåller många och sträckerföretag osäkerhetsmomentett

ofränkomlig.så lång säkerhetssituationentid värdering äröver att en av
oftaaffärsidé och marknadBankernas möjligheter bedöma företagets äratt

förutsätt-små, oftaoch använda sig säkerheter därför mycketäratt enav
ning bevilja krediten.för överhuvudtagetatt

också bankernafinns anledning riskaversionen hosDet äratt anta att
betyd-exempelvis leverantörerna. Bankernas kreditperiodhos ärstörre än

förutsättning förligt längre leverantörskrediter och kredit normalän är en
fåleverantören överhuvudtaget skall sälja sina produkter eller tjänster.att

oftast imöjlighet sälja sin produkt eller tjänstLeverantörens vägeratt en
konkret affärssituation bedömningen kreditrisken och denäntyngre av

också återbetalningsför-längre kredittiden ökar givetvis osäkerheten om
mågan vår uppfattninghos gäldenären. I betänkandet finns enligt över-en

ocksåbetoning ofrivilligheten hos leverantörerna. harLeverantörenav
vissa möjligheter begränsa sitt risktagande förskott, kontantbe-att genom
talning, kreditförsäkringar och ytterligare leveranser.stopp av

flesta påverkaDe förslaget i denna del kommer kreditför-att attanser
småtillsörjningen och medelstora företag. Osäkerheten gäller i princip

påverkan dåenbart hur denna blir. Om utgår ifrån kreditförsörj-stor att
ningen kommer då fåbegränsas, vilka effekter kommer sannoliktatt att

Företag med möjligheter säkerheter i fast egendom kommeratt attge
kunna få del krediterna i och med deras säkerhets värde rela-större attav
tivt sådanstärks. En utveckling givetvis inte eftersträvansvärd.ärsett
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ochegendomockså säkerheter i privatbehovetkommerSannolikt av
risktagande kommerpersonligtöka. Ett ökatpersonlig borgen attatt nega-

företag ochpåverka viljantivt växa.attstartaatt
sinvilket ifactoring kommer Öka,leasing ochFinansiering med bl.a. att

Sådana finansieringslös-finansiering.för företagenskostnadernaökartur
också administrativt för företagen. Nystar-betungandeningar ofta mer

kommerhistorisk lönsamhetmed mycket kortoch företagtade företag
hår-drabbaskategori företagtillhöra densannolikhetmed attstor somav

finnssäkerhetsvärde. Vidareföretagshypoteketsförsämringdast avav en
tillmöjligheternakortfristig finansiering kommer ökarisken närattatt

förlångsiktig försämras. ökar känslighetenbankfinansiering Detta sväng-
efterfrågan, för konkurs.vilket i sin ökar riskenningar likviditet ochi tur

språk. flersitt tydliga Vi behöverföretagsstruktur talarSveriges växan-
vårt särskildasmå förslag i den del berörts iföretag. Utredningensde som

vinnavår riskabelt förenligt bedömning mycketyttrande är attett steg
få rekonstruktionsförfaran-relativt blir aktuella förfördelar för de ettsom

får krisdrabbade före-Förmånsrättsordningen inte enbart tillde. anpassas
måste i första utformas med hänsynderas borgenärer. Den handochtag

till behovet effektiv kreditgivning till företag i allmänhet.av en
på med denUtredningen har övertygande visat nackdelarnasättett

ordningen, värdet företagshypoteket % under-nuvarande där 100är avav
ocksålaget. positiv tanke i utredningens förslag stimulera ban-En är att

på påkerna företagsidén formella minska riskensäkerheter,änatt se mer
för seriekonkurser m.m.

går ifrån bådedock inte komma företagsidén och formellaDet att att
säkerheter betydelse för bankernaskommer ha i framtidenävenatt stor
kreditbeslut. kreditgivarenEn sänkning företagshypotekets värde förav

får hävstångseffekt påned till 50 % kraftig kapital ellerbehovet egeten av
kompletterande säkerheter. Biverkningar, den nämnts,typav som ovan
kan medföra uppnårtotalt inte det sparbeting 300 MSEKatt staten sett

angivet i utredningens direktiv.ärsom
Vi därför kommittén borde alternativha tagit framatt ettanser som

påbygger blygsammare minskning företagshypotekets värde änen av en
frånsänkning 100 % till 50 % underlaget och alternativ där förettav man

fullständighetens någon mån ålagdaskull i släppt det sparbetinget, efter-
antalet konkurser har minskat kraftigt under den tid kommittén arbe-som

tat.
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Eklöf,Lars-Olof GöstayttrandeSärskilt experternaav
och Christer OstlundFischer, Margit Knutsson

påverkar flera vikti-Förrnånsrättsordningens uppbyggnad direkt sättett
Sålunda deområden konkursrättsliga lagstiftningen.utanför den är t.ex.ga

beroendeföretagens möjligheter till kreditermindre och medelstora av en
minstför konkurs och rekonstruktion och inteväl fungerande lagstiftning

fåmöjligheten för kreditgivaren betryggande säkerheter.att
skatteförrnåns-möjligheten avskaffaKommittén anför den endaatt att

minska utgifterna i lönegarantisystemet, arbetstagar-ochrätten attatt utan
löneskydd försämras helst förbättras inskränka betydelsenärutan attnas

avsnitt konstaterande skallföretagshypoteket vid konkurs 7.5.5. Dettaav
lagts och innebärbakgrund det sparkrav kommitténmot som somses av

årligkommitténs förslag medföra med 300skall besparing föratt statenen
Mkr.

Kommittén givetvis bunden sina direktiv, inklusive sparkravet,är av
bakgrundoch härav ligger den föreslagna lösningen till hands. Inäramot

så måtto beredda framhållabiträda förslaget. Vi vill emellertidär att att
förslaget såvitt förmånsrätten fågäller för företagshypotek kan komma att
negativa effekter för kreditförsörjningen till framför allt mindre och me-
delstora företag, vilket givetvis olyckligt. Eftersom värdet kreditgi-är av

främst bankernas, säkerheter försämras och bankerna tordevamas, vara
beredda i månganämnvärd grad öka sitt risktagande kreditta-kommeratt

behöva ställa med kompletterande Alternativasäkerheter.attgare upp
finansieringsforrner, mån stårleasing och factoring, i den deärt.ex.som
till buds inte alltid möjliga använda ekonomiskt lika rationelltatt ett

företagshypoteket. Sedan lagändringama i kraft kommersätt trättsom
säkerhetsbilden bli komplicerad för förhål-krediter. Detävenatt mer nya
landet underlaget för företagshypoteket breddas, i förening med de ad-att
ministrativa förenklingar förfarandet förslaget leda till,kan antasav som
motverkar visserligen den negativa effekten "hälftendelningen"av men

inteden helt.uppväger
De för kredittagarna effekternanegativa särskilttorde bli kännbara i

konjunkturer präglas såsomknapphet kapital, falletsom av var exem-
pelvis under den första hälften 1990-talet jfr Bergström-Sundgrensav

bilaga 6.rapport,
Trots anfördade betänklighetema förslaget, betänklighetermot som

dock främst gäller utformningen direktiven, vår uppfattningdetär attav
förslaget väl genomarbetat och har förtjänster. Exempelvisär har destora
vetenskapliga initierats kommittén och refereras irapporter som av som
betänkandet verksamt bidragit till belysningen problemornrådet. Vidareav
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bör framhållas syftena med förslaget uppnå lik-är störreatt ett attav en
forrnighet mellan konkurs företagsrekonstruktion,och förutsätt-d.v.s. att
ningarna för genomföra lyckade rekonstruktioner konkurs skallatt utom
förbättras. Förslaget innebär tagits i den riktningen vilket böratt ett steg
kunna leda till fler företag rekonstrueras företagsrekonstruktion.att genom
Vi vill samtidigt understryka direktiven har framtvingat paketlös-att en
ning där de enskilda delarna i förslaget företagshypoteket, lönefönnåns--

skatteförmånsrätten vårenligt någonrätten, uppfattning inte i betydande-
grad kan rubbas fårdetta allvarliga konsekvenser för helheten.utan att

Vi till sist inte underlåtakan framhålla önskvärdhetenatt att attav
statsmakterna åtgärderolika förbättrar förutsättningarna för degenom
mindre och medelstora företagen utvecklas framhållsalltid iatt numera
den politiska debatten. Det uppställda sparkravet verkar dock isnarast

riktning. Det hade varit föredra direktiven hade utformatsmotsatt att att
förbehållslöst denna punkt.
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Erik Danhard ochSärskilt yttrande experternaav
HamskärIngemar

Allmänt

tillgångarörmånsrättslagen fördelningen mellanF gäldenärensstyr av
vår långsiktigtkonkursborgenärema. Reglerna enligt meningbör sta-vara

såvälbila och företagsamhetens tillväxt att utsattagynna som ge grupper
förrnånsberättigaderimligt skydd. just lönefordringar skallAtt ärett vara

upprätthållits lång löneförmånsrät-princip sedan tid tillbaka. Nären som
årförsärnrades förbättrades lönegarantin för1974 arbetstagareten senast

Därefter lönegarantin försämrats nivåerhar till dagensavsevärt. utan att
löneförrnånsrätten måni förbättrats.motsvarande

Kommitténs direktiv betonar tydligt arbetstagarnas ställning kon-iatt
kurser ska stärkas. Skälen för arbetstagarnas fordringar skyd-skaatt vara

förrnånsrättdade framgår delvis betänkandet. Till skäl därdeav av som
angivits kan läggas arbetstagaren ställer hela sin till arbets-kompetensatt
givarens förfogande. Varje handgrepp, idé, förslag och patenterbart o rn
uppfinning tillhör Några såarbetsgivaren. möjligheter för arbetstagaren att

säkra betalning för sin tankemöda inomfinns inte försägaatt ens ramen
det gällande låtaArbetstagaren hänvisad till arbetsgivarenärsystemet. att
utnyttja hans arbetskraft och tankemöda och kan endast i efterhand fram-
ställa ersättning.krav

Från löntagarhåll har därför förväntningarna varit löneskyd-stora att
det skulle förbättras.avsevärtnu

Kommitténs förslag

framgårVi delar, "Förrnånsrättunder rubriken med produktiv lön",som
kommitténs iöverväganden vissa avseenden. Vi det saknas sak-attmenar
liga skatteförmånsrättskäl för och denna därför bort. Vibör äratt tasen
också uppfattningen företagshypoteketden kan inskränkas,att utan attav

någradetta ska innebära allvarligare inskränkningar i företagens kapital-
försörjning.

Vår principiella invändning sikte på kommitténs förslagstörsta tar att
borgenärema i enlighet likhetsprincipen såmed den sk ska likställas i stor
omfattning möjligt. Detta har sin i rekonstruktionergrundsynsätt attsom

konkurs ska och löntagarna det hindretärutom att stora mot attgynnas
sådana stånd.kommer till
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rekonstruktioner konkurs bör underlät-uppfattningenVi delar utomatt
oprioriteradeför närvarandekonstaterar de borgenärerVi äratttas. som

få utdelning med kommitténs förslag. Dessutomskulle mycket litenen
vidareförslaget hanteringskostnader i konkursen. Vi tvek-innebär ärstora

kommer ökatill slutsatsen rekonstruktioner konkurs attatt utomsamma
företagsrekonstruktionslagen utfor-förslaget bakgrund hurmed ärmot av

kommer det ald-Förfarandet otympligt och dyrbart. Av dessa skälmad. är
få små företag. Vidare liggerrig någon omfattning för och medelstoraatt

denunder rekonstruktionen i det hela kvarbestämmanderätten stora
företagsledning varit delaktig i det faktum företagsrekonstruk-attsom en

i möjligheterna till lyck-tion behövde inledas. Detta begränsar praktiken
beträffande övrigaade rekonstruktioner företag.även

någotinte i avseende instämmai synpunkten löneborgenärer-Vi kan att
skulle det hindret för lyckade rekonstruktioner. Tvärtomstora tor-na vara

rekonstruktionsåde det inte kan lyckas inte arbetstagarnaattvara en om
deltar i med kraft och I stund skyddet förden engagemang. samma som
lönen försämras, i stund minskar särskilt nyckelpersonemassamma enga-

förutsättning rekonstruktionoch tilltro till företaget. En för ärgemang en
därför det i bakgrunden finns betryggande löneskydd.att ett

påI linje med löneborgenärema hinder har kommitténsettsynen som
påalltför lönegarantins konkurrensmed-överväganden stark betoningen

vridande funktioner. I det praktiska rättslivet så lönegarantindet inteär att
påverkari märkbar omfattning konkurrensen. iFörst det massme-om som

dia kallats handel med lönegaranti kommer i tillämpning blir konkurrens-
snedvridningen problem. Handel med lönegaranti ska enligt konkurs-ett
förvaltarkollegiema fåinte förekomma. ocksåStaten har särskilden myn-
dighet, TSM, med uppgift bevaka så alltsåbl inte sker. finnsDetatt atta
inte påskäl det kommittén gjort markera konkurrenssnedvridning-sättatt

särskilt inte med beaktande den sociala roll lönegarantinstoraen; spe-av
lar.

Reglerna bör vidare stabila tiden. därförViöver motsätter attvara oss
kopplingen mellan förmånsrätten och lönegarantin i vissaupphör delar.

fåUtan den kopplingen skulle garantinlätt socialrättslig karaktärrenten
och framför risken för urholkning principen garantiser oss en av om en
för lönen.

När förslagetdet gäller utöka lönegarantin till företagsrekonstruk-att
förhållatorde det sig så del lönegarantintion därmed skulle utgö-att en av

direkt stöd till företaget; nämligen den andel lönefordringama förettra av
vilken gäller kan ackorderas bort. I övriga delarregressrättatt statens ut-

lönegarantin rådrumsstöd för företaget. Principiellt det givetvisgör ärett
felaktigt socialt betingad ersättning blir företagsstöd. Kortatt ett sagt;en
det inte acceptabelt företagsstöd inkräktar det lillaär att ett utrymme

står till buds för enskilda arbetstagare. Till detta kommer denattsom en-
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bli heltoförberedd kan kommatämligenskilde arbetstagaren utanatt er-
avräk-övergår följdkonkurs,rekonstruktionen isättning avsom enenom

låta omfatta företagsre-lönegarantinFörslagetningsreglema. ävenattom
därför inte godtaspaketlösning" kan"en delkonstruktion avav ensom

oss.
förgenomgår kunnakriser behöver arbetstagareFöretag atttryggasom

påutdelning sker löne-ingenVid konkurs börrekonstrueras. ytterst om-
intjänadskydd förförmånsrätten grundläggandesamhället ettgarantera-

berättigat ochskydduppsägningslön Detta socialalön, och ärsemester.
något hinder rekon-aldrig avgörandekan i kraft härav sägas utgöra mot

klingatLönegarantins sociala betydelse har intestruktioner företag. avav
vår uppfattningtill och socialtjänst. Enligtföljd a-kassarättensom en av

skyddsnivån. åter-Viuppnår kommitténs förslag den erforderligainte
till i avseenden löneskyddetkommer under rubriken detalj synpunkter vilka

otillräckligt.är

för arbetsmarknadenKonsekvenser

turord-allvarlig följd förslag dess konsekvenser förEn kommitténs ärav
ningsreglerna vid uppsägningar. Enligt kommitténs förslag ska konkurs-
förvaltarens val få räkningvilka ska arbeta kvar för konkursboetsav som
få ske beaktande turordningsreglema i LAS.utan av

Kommittén lanserar arbetsgivarbegrepp framstårnärmastett som som
kringgående-konstruktion. Konkursboet ska betala lön och ha rätt atten

utnyttja arbetstagarens arbetskraft; i formell mening ska arbetstagaren
dock alltjämt anställd konkursgäldenären, naturlig ochEnanses vara av

näraliggande slutsats givetvis konkursboet skaattmer vore ses som ar-
betsgivare, vilken träffar avtal konkursanställning med arbetstaga-ett om

sådanaFör nyanställningar skulle konkursboet givetvis, and-allaren. som
arbetsgivare, bundet regleringen i LAS.ra vara av
En följd kommitténs ifråga återan-de kommer försynsätt är attav som

ställning förvärvare,hos de konkursförvaltaren, eller i praktikenären som
konkursgäldenären, valt för arbete i konkursboet. Om verksamhetenut
bedrivits under längre avvecklingstid finns det uppenbar risk atten en en-
dast de arbetat konkursboet har tillräckliga kvalifikationer enligtsom
25 § LAS för arbete hos förvärvaren. Denna påverkarkonsekvens i sin tur

förhållandenaallmänt arbetsmarknaden. De förhandlande parternamer
företagen medvetna i händelse konkurs,är kommer endast deattom av

frågai för arbete hos förvärvare i praktiken företaget väljernytt uten som
för arbete hos konkursboet. Förslaget förskjuter balanspunkten mellan de
förhandlande påverkaroch därmed förhållandena på företagparterna även
på helt andra vid helt andra tillfällen; inte bara där konkurs fak-orter, en
tiskt inträtt. Invändningen från kommitténs sida förslaget inte innebäratt
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någon förändring visserligen formellt korrekt. Kom-gällande rätt ärav
mitténs förslag med för lönerna innebär dock i praktikenett massaansvar
något Partsbytet blir och motiverar turordnings-helt nytt. accentuerat att
reglerna tillämpliga.blir

Vi återkommer under rubriken detaljsynpunkter med andra konsekven-
för arbetsmarknaden, följer kommitténs förslag.ser som av

Förmånsrätt med produktiv lön

Vi har under arbetet i kommittén lagt fram förslag vi tillgo-ett som anser
doser ändamålsenlig fömånsrättsordning.kraven likhetI med Insol-en
vensutredningens betänkande föreslårSOU 1992: l förstärkt13 en
förmånsrätt för vissa lönefordringar, vårtk produktiv lön. förslag har viIs

fönnånsrättenvalt strikt avgränsning för produktiv Om denlön.en av pro-
duktiva lönen skulle mycket omfattande skulle denna kunna verkavara
hämmande kreditgivningen och därmed sysselsättningen och tillväxten.

Vårt förslag skulle rekonstruktioner i företagshypoteksha-det attgagna
förrnånsrätt skulle ned den produktiva lönen skullesättas attvarnas genom

få bättre vårEnligt uppfattning bankerna med sin idag mycketrätt. är star-
ka fönnånsrätt de de hindret rekonstruktion utanförär största motsom
konkurs inte löntagarna angelägenhet framtiden och sittstörsta ärvars-
arbete. Detta gäller med särskild tyngd med arbetsmarknad.orter svag
Vidare vårtskulle förslag innefatta heltäckande löneskydd. Förslagetett

sparbetinget, i huvudsak finansierat.är, Produktiv lön förstärkertrots
nämligen statsfinansielladet läget eftersom lönegarantin inte skulle behö-

anspråki i lika utsträckning i tillgångskonkurser. Kreditgivaretas storva
får någotheller inte bistånd från i form lönegarantisubvention,staten, av
för den del produktionen utförs alldeles före och efter konkursut-av som
brottet. Vårt förslag innebär den produktion utförs i samband medatt som
konkursutbrottet tillfaller dem i första hand tillgångarnaarbetatsom upp
ifråga d arbetstagarna.v s

Detaljsynpunkter

När det gäller kommitténs utformning löneskyddet någrahar vi de-av
taljsynpunkter vi värda betona.attsom anser

Enligt nuvarande reglering ska arbetstagaren ansöka arbetsgivarensom
försättande i konkurs inom viss fråntid det lönen förföll till betalning. Vi

tidsgränsen för ansöka beräk-motsätter konkurs istället skaatt attoss om
från lönen tjänades Generellt sådaninnebärnär in. regelsettnas en en

förkortning snåltde redan tilltagna tidsgränser förgäller lönega-av som
rantin. Regeln kan också tänkas motverka de arbetstidsavtal parternasom
på arbetsmarknaden står i begrepp träffa. försvåraRegeln kan inte baraatt
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sådana stånd.omintetgöra flexibla till Detavtal kommerutan t att0 m
timmar igäller särskilt avtal bygger överskjutande kan samlasattsom

s.k. arbetstidsbankar.
avräkning konkurs lönegaranti uppburits underNär det gäller i av som

finns skäl påpeka EG-direktivet före-företagsrekonstruktion, det att atten
viss tidskriver arbetstagare har ovillkorlig till lön avseenderättatt en en

får sålunda,före konkursansökan. Avräkningsregeln enligt EG-en
direktivet och enligt det begränsningsaltemativ ha valts, intesom synes

gårinnebära arbetstagaren miste lön omedelbart före konkursut-att om
Påbrottet. liknande uppfyller den föreslagna regleringen inte EG-sätt

direktivet såvitt månadergäller lönefordringar äldre föreär än tresom
slutlön, månader-konkursutbrottet och d för de sistalön tresom avser sv

anställningsavtalet.na av
Lönegarantilagen därför kompletterasbör med EG-ventil tydlig-en som

lönegarantin omfattar dessa situationer.gör ävenatt
Regeln ansökan konkurs ska ha inkommit till tingsrätten inomatt om

månader från tvisteslut, försvårartvå ohanterlig. Regeln förlik-är ytterst
ningsöverenskommelser och konkursdrivande. arbetsmarknads-Urär ett
perspektiv det viktigt tvister kan sådanlösas i enighet. ordningär Enatt
befrämjar god stämning på arbetsplatsen och motverkar därmeden upp-
komsten tvister. föreslagnaDen regeln omöjligtdet i principgör attav
träffa överenskommelse innehåller avbetalningsplan. Under allaen som en
förhållanden bör denna regel kompletteras ventilmedäven motsvaran-en
de den i paragrafens första stycke. Det bör vidare införas regel inne-en av
börd i händelse tvisten avslutats dom, tidsgränsenräknasatt attav genom
från kronofogdemyndigheten redovisat till löneborgenären det sak-när att

tillgångarutmätningsbara för täckande utmätningsfordran.nas av
En till lönegaranti för sparad bör införas. Lagstiftaren harrätt semester

framhållit det socialt angeläget arbetstagare, i övrigtär äratt att en som
helt bunden till arbetsgivare och saknar möjligheter självatt styraen som
sin fritid, i fall fritt året.ska kunna förfoga vecka Detöver ärvart en om
socialt oacceptabelt endast arbetstagare vågarhos och kommunatt stat
utnyttja möjligheten att semester.spara

När det gäller det förslaget tak för förmånsberättigadedeettnya om
lönefordringarna vi sådant generellt belopps-är emot att ett ettanges som

förhålla såtak. kan sig mångaDet arbetstagare har krav olikaatt en av
uppgåoch dessa kan till avsevärda belopp. kanDettyper att sammantaget

exempelvis gälla felaktigt avskedad arbetstagare kravhar eko-en som
nomiskt skadestånd dessutom semesterlönefordringar och intjä-samt stora
nad provisionslön. Bara det faktumet den totala fordringen betydan-äratt
de, innebär inte den inte socialt berättigad. exempel iDetäratt som anges

förefaller fåkunna sin lösning allmänna skrivningartexten attgenom om
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avvikerpåtagligtinte sättfordringaromfattarförmånsrätten ettsom
inkomstlägen.normalafrån ilön

bas-detvi görsvälkomnarlönegarantinförtaket attgällerdetNär nu
Reglerlågt.förbasbeloppvi fyra ärDäremotbeloppsanknutet. avattanser

verksamhetenkontraproduktiva för attbliriskerarden här genomatttypen
börTaketformsvackor.tillfälligamedföretagflyrnyckelpersoner vara

basbelopp.minst sex

synpunkterAvslutande

kan-ILO:sratificerainte börSverigekommitténmedVi attär omense
förutsätterratificeringutformning. Ennuvarandei dess173vention nr

förmånsberättigade.fulltavgångsvederlag görsbedömningvår utenligt att
framstår intekommitténgivitsekonomiskatill deMed hänsyn ramar som

våraviaiställetVi kommerangelägna.denreformsådan mestsomen
ändraskonventionentolkningenförverkaorganisationerfackliga attatt av

faller bort.ratifikationshindretså att
förgehörvinnasvårighet förvi konstaterathar attSlutligen att ossen

miljoner300lönegarantinsparbetingvarit detharvåra synpunkter om
med till-Viålagt kommittén.tilläggsdirektivi noterarregeringen ettsom
svårför-sparbetingetkommittén det ärmedvifredsställelse är attatt ense

idag i ba-lönegarantinutgifter föroch ärintäktermedståeligt. Systemet
ekonomisktalltså intesaknasöverskott. Dettrendmässigt medgårlans och

föreslår.område vilöneskyddetsreformerdeför somutrymme
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Särskilt yttrande Elisabet Fura-Sandströmexpertenav
och sakkunnige Stefan Lindskog

Med de utredningsförutsättningar har förelegat vi för-denattsom anser
månsrättsordning kommittén föreslår genomtänkt och välavvägd.ärsom
Detta hindrar inte vi böra framföra principiellatt synpunkt.anser oss en

Som kommittén har fastslagit bör den grundläggande fördelningsprinci-
mellan borgenärema pari dvs lika utdelning skall utgåpen attvara passu,

på alla fordringar. Från denna likställighetsprincip bör undantaggöras
endast övertygande skäl föreligger för detta.om

Enligt det framlagda förslaget kommer i viss utsträckning lönefordring
förenad med förrnånsrätt. Såatt ock fordring avseende förvara regress

utbetalning under lönegarantin.
Att anställd kan ha behov skydd för sina lönefordringaren ärav oom-

tvistligt. Det emellertid ingetsäger skall bära kostnaden förom vem som
skyddet.

De ifrågavarande förmånsrättema innebär kostnaden för det socialaatt
skyddet i hög grad belastar konkursboet och därmed övriga borgenärer.
Detta efter vår uppfattningär inte motiverat. Konkursborgenärema lider
skada redan till följd konkursen. Det sociala måsteskyddetav vara en
samhällelig uppgift tillgodose. Så kan skeatt försäkringslösninggenom en
jfr motion L 313 Rolf Dahlberg m.fl. behandlad i lagutskottets betän-av
kande 1996/97:LU19. Det kan också ske inom för det nuvaranderamen
lönegarantisystemet förmånsrätten för lönegarantiregressenattgenom av-
skaffas.

Vår inställning kan således sammanfattas sålunda kost-att attanser
naden för det sociala skydd löntagare kan böra ha medsom en anses avse-
ende sina lönefordringar i konkursen inte skall bäras konkursborge-av

Inärema. stället skall kostnaden bäras skattebetalarnaav statengenom
eller finansieras försäkringslösning. Därav följer varkengenom lö-en att
nefordringar eller lönegarantiregresskrav skall förenade med för-vara
månsrätt.
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Clas BergströmsakkunnigeyttrandeSärskilt av

Förrnånsrättsordning-utförmånsrättsordningmorgondagensskallHur se
konkursförvalt-ellerborgenäremaföretaget,beslutinverkar somen

företagsrekonstruktion. Det ärvidellerkonkursvidningen gör enen
företagkrisdrabbademinoritetenlilladen somendastemellertid inte av

förrnånsrätten vär-avgörEftersomförmånsrättslagstiftningen.påverkas av
lagstiftningenspelarkreditgivningvidanvändssäkerheterolikadet som
allmänhet.itill företagkreditförsörjningenförfundamental rolläven en

svenskatill dendirektiven ut-delasvilkenståndpunkt ävenMin av-
kredit-får försämraförmånsrätten intereformredningen är att aven-

utformas sättFörmånsrätten bör ettfunktionssätt. gersommarknadens
ordningsådanfinansiering. Enstabilochlångsiktigtillgång tillföretag en

in-huvudsakligaMintill godo.intressenterolikaalla företagetskommer
företagshypo-försvagningförslagutredningens är attvändning avenmot

långsiktigförförutsättningarnaförsämrakreditvärde kommertekets enatt
företag.medelstorasmå ochfinansieringstabiloch av

projektmed lönsammaföretag attallaekonomi kommeridealiseradlen
Låne-erbjuds.goda säkerheteroberoende hurfinansieringerhålla somav

kommerpraktikenrisk. Iverksamhetensefterkommerräntan att anpassas
finansie-långsiktigerhållafå medproblemvissa företagemellertid attatt

dettatillförklaring ärkostnad. Enrimligprojekt tillför lönsammaring en
Kre-långivaren.låntagaren ochmellanföreliggerinformationsproblematt

framtidaverksamhetensinformationmindreallmänhetiharditgivare om
låntagaren har. Dettavadrisknivån jämfört medochvinstutveckling om

bankerkreditgivareför deinfonnationsproblem störstär som gersom
hakreditbedömningmåste i sinkreditgivarekrediter. Dessalångfristiga en

studerainteräckerförhållanden. Det attpå kredittagarenslångsiktig syn
betal-sinaskötaochstyrkaekonomiska sättetaktuella attkredittagarens

skåda in iockså nödvändigttiden. Det attärdenunderningar senaste
lå-igenbetalamöjligheterkredittagarensbedömasöka attframtiden och

krediterlångfristigabeslutetsvårt underbyggasärskiltDet är att omnen.
begränsadharföretagdessaeftersomföretagsmå medelstoraochtill en

riskföretagsinformeradbristfälligtlångivaren etthistorik. Om är omen
företagetspecifikaför detefter risken utaninte mankan räntan anpassas

branscheniriskenrisktilläggdebitera motsvarar tettär exatt somtvungen
låntagarenleda tillemellertid tarpå lånet kan atthögreEn räntaöverlag.

sökerockså företagurvaletpåverkarEn högrerisker. ränta somstörre av
kre-sökerföretagdekommerhögkräverbanken räntaOmkredit. somen

riskfriaRelativtVerksamhetsinriktning.riskfylldhadit överlag att meren
Undertill dennafinansiera ränta.lönsammainteprojektföretag eller är att



380 Särskilda yttranden SOU 199921

dessa omständigheter kan banken välja avstå från kredit och vissaatt att ge
företag kommer få problem med erhålla finansiering. Tillgången påatt att
kredit blir ransonerad.

Om banken emellertid säkerhet i form tillgångarolikatar reducerasav
problemet med asymmetrisk information vad gäller företagets framtida
vinstutveckling och risknivå. På motsvarande leder försvagatsätt före-ett
tagshypotek till problemen med asymmetrisk informationatt försvåras och

såledeskan leda till banker hellre avstår från bevilja krediter.att att
Man kan få uppfattning ifrågavarande risk räkna framen om attgenom

det risktillägg på låneräntan riskneutral långivare erhållaborde påsom en
års enkelhetlån. Antag förett skull kreditgivare kräver förväntadatt en en

avkastning den riskfria långivaremotsvarar räntan, och vidsom attr en en
eventuell konkurs återfår andel det nominella beloppet vid lånetsyen av
slutdag. Ett högt kan naturligtvis resultat långivareny harett attvara av
tillförsälcrat sig säkerhet i fast eller lös egendom. Om R betecknar räntan
på riskfylld kredit innebär det avkastningskraveten risk-antagnaovan att
premien, R uppgår tillr-

1+r
—1+rr—--—-—

1-p1—v

För illustrera formelnatt numeriskt vi den riskfriaantar 5%att räntan är
och konkurssannolikheten uppgåratt till 0,15. Om studerar UCs risk-man
klassificeringssystem finner mycket andelatt de små ochman storen av
medelstora företagen placeradär i Riskklass dvs de har risk mellanen
10-25 % i konkurs, träda i likvidation,att inleda ackord eller ställa in
betalningarnal. För illustrera värdet kreditsäkerheteratt låter vi värdetav
på återvinningsgraden varierar mellan O och 0,80. Nedanståendey tabell
visar riskpremien vid alternativa

R-ry
0,00 18,53
0,50 8,5 l
0,80 3,25

1 UC idagär Sveriges ledande kreditupplysningsföretag. UC-information används
varje år underlag till 4 miljonerän affärs-som och kreditbeslutmer fattas påsomföretag, banker och ñnansbolag. UC erbjuder bland information företagannat om
och privatpersoner för kreditbedömning kunder och potentiella affarsförbindel-av

kvalificerade ekonomiskasamt bedömningar.ser UCs för bedöma kre-system att
ditrisker i företagssektorn används Riksbanken för analysera företagssek-av att

betalningsförmåga.torns
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förlånekostnadenblirdesto lägrekreditsäkerhetenomfattande är,Ju mer
erhållabehövabankskulletabellen ettframgårSomkredittagaren. enav

bedöm-Minsäkerhet.kreditförmedlingvidpå 18,53 % utanrisktillägg en
kreditfrånavståväljersådan situationi attbank attning geär att enen
täckaför18,53 %risktillägg attdebiteralåna ochföristället ettutatt

kreditförlust.förväntaden
återbetal-skiljerintefelslut eftersomutredningenHär gör ett man

företagde ärfyrtiorisker. Merningsförmåga och än procent yngresomav
iriskklassificeringssystem är stor-i UCskonkursriskår har3 somän en

börföretagsmå medelstoraochdessaFlertalet15%.leksordningen av
långsiktig återbe-godhakanfinansiering. Destabilochnaturligtvis ha en

harintedeeftersomriskklassinplacerade i högtalningsförrnåga är enmen
företagsskilja pådärför viktigthistorik. Det ettnågon nämnvärd är att
risk.dess Detochlönsamhetåterbetalningsförmågaprojektseller ett
återbetal-mellanmotsättning prövanågon helstinte attföreligger som

betryggande säkerhet.ningsfönnågan begäraoch
företagsinteckningundersökningarframgår utredningens tasDet attav

Jagsmå medelstora företag.och attbetydande belopp hostill menarut
förutsättning förkreditsäkerhet ettvisar är attattresonemanget enovan

inteUtredningenfinansiering.stabil ärerhålla långsiktigskallföretag en
utredningenkonstaterarTvärtomden slutsatsen. utanvillig dralika att

slutsatsendravidare kanintemotivering man attnågon utannärmare att
kreditenfförnödvändigvaritutsträckning harföretagshypotek i samma

säkerhetföretagshypotekutlånats medskulle hamedelDe somsom
andrakanaliserasföretagshypoteketförsämringvidkommer attaven

kommermedlen ärVilka kanalerinvesteringsobjekt. tatill olika attsätt
och facto-leasing-kommerpotentielltlätt bedöma,inte alldeles att men

finansie-ochinteckningarochbelåningsgradenringaktiviteten, pantav
vidkreditransoneringTeorinkapital öka.med asymmet-ringen atteget om

medelstora fö-små ellerförsta handför det iinformation talar ärrisk att
företagshypoteket.försämringvidberöraskommer attretag avensom

väleta-ochtillkanaliserasutsträckning störreiKrediter kommer större att
bätt-tillgångsmassaföretag haroch tillföretagblerade ger ensomensom

fastioch andrakrediter fastigheter panträtterförrealsäkerhet egen-re
gradmotsvarandeiförbättraspositionkreditgivaresandraEftersomdom.

oftare,också leverantörerbliföretagshypotekföljdenkan attett svagareav
företag.riskfylldakreditsäljerförmånligare villkor,någotoch till

för bort-intehandelskrediter kompenserarutökadesådana eventuelltMen
långfristiga finansieringen.fallet i den

företagshypotek kanförsvagatsåledesbedömningminMedan är ettatt
istället:utredningenkreditgivning konstaterarineffektivtillleda en

månvissbankkrediter iockså tillledaFöretagshypoteket torde styrsatt
lönsamhetsutsikter-de bästaharinte till demnämligentill fel företag, som
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till dem kan erbjudautan realsäkerhet.större Härigenomna tordesom
tillverknings- och handelsföretag framför utvecklingsbolag ochgynnas
tjänsteföretag. Så vitt jag kan bedöma finns det ingenting i utrednings-
materialet stödjer denna Tvärtom har vi påpekat det intetes. före-som att
ligger något motsatsförhållande mellan kreditprövning ochen noggrann att
begära kreditsäkerheter.

I bilaga till utredningen bilaga 6 har jag tillsammans meden Stefan
Sundgren illustrerat förrnånsrättsordningen haratt ytterligare effekter på
företagets kapitalförsörjning; fönnånsrätt för lån kan förut-nya vara en
sättning för erhålla finansiering tillatt lönsamma projekt det finnsny men

förmånsrättockså situationer där för lån kan innebära företagattnya er-
håller finansiering till projekt inte lönsamma.ärsom

Vi har också visat olikheter mellan olika borgenäreratt vad gäller för-
månsrätt har potentiell negativ inverkan konkursrealisationen påen och
företagsrekonstruktioner.

Ekonomisk analys såledesvisar det finns såväl för-att nackdelarsom
med prioritet till fordringar medatt kreditsäkerhet. Detge inte problem-är
fritt väga fördelaratt och nackdelar med kreditsäkerheter,samman fram-
förallt för fördelarna och nackdelarnaatt kan branschspecifika ochvara

skiljaäven sig i olika faser för och företag. finansierings-ett Ensamma
struktur hämmar möjligheternat rekonstruerasom ex företag kanatt ett

kostsam för företag i vissa utvecklingsfaservara inom vissa branscher,
medan kostnaden negligerbarär för andra företag. Svårigheten finnaatt
det rätta regelverket uppenbar.är Det lagstiftarensär dilemma.

Innebär detta området mångfacetteratföratt är för effektiv lag-att en
stiftning Ärskall kunna utformas varje form regelverk lika effektivav
Naturligtvis inte. Ett allmänt resultat i finansiell ekonomi är att mer
variationsrik för placeringsaltemativ desto effektivareärmenyn kanalise-

kapitalet. Ett mål med förrnånsrätten börras enskilda företagattvara ge
kontraktsalternativ så de kan utnyttja de säkerheteratt lämpliga förärsom
dem. En självklar utgångspunkt för kontraktsteorin effektivitet.är Om

ingår avtal lånekapitalparterna skall ställas tillatt förfogande,om och en
variationsrik säkerheter ställs tillbuds, kommermeny av parterna att ut-
forma effektiva avtal.

Den kontraktsteoretiska leder till följandeansatsen slutsats vad gäller
behovet lagstiftning på förrnånsrättens område: iav avsaknad kontrakts-av
imperfektioner finns det inget behov tvingande lagstiftning urhol-av som
kar värdet företagshypoteket. Parterna kommer påav hand for-attegen
mulera effektiva kreditavtal med varierande grad säkerhet i företagshy-av
potek.

Den avgörande skillnaden mellan kontraktsteorin och den traditionella
rättsvetenskapliga på förrnånsrätten den förraär betonarsynen detatt äratt
den vänder sig till kapitalmarknaden ochsom söker kapital får bärasom
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då kanövervakningsproblemochinfonnations-olikaför dekostnaden som
någon motsättninginteförstå detföreliggerSå jag kanvittuppkomma.

valetvidintressensamhällsekonorniskaochincitamentprivatamellan av
Gäldenärenkredit.anskaffningvid företagetsskall gällade regler avsom

tillhandahållaskyddsintresse,borgenäremastillgodoseincitamenthar att
kreditun-egendomefterfrågas utnyttja sinochinformationden somsom

i ställetochmed dettamån inte lyckasIden haneffektivtpåderlag sätt.ett
övervakningskostnademafördyrarkreditgivama säkerhetererbjuder som

framtida konkurs-potentiellasamband medintressekonflikter ioch skapar
högreerhåller gäldenärenrekonstruktionsförfarandenrealisationer eller en

kapitalkostnad.
sådantföretagshypotekutnyttjar sätttill exempelgäldenär ettOm en

fråntas incitamentövervakningskostnademalägstamed deborgenäreratt
incitamentkreditsäkerheterellerföretaget,övervaka attatt som gerger

rekonstruktion skullevidvärdetföretag i konkursförsätta trots att varaen
Eftersomhögre.kapitalkostnadtotalaföretagetshögre, kommer att vara

företagshy-utnyttjakommerkapitalkostnadminimeraföretag vill attman
målsättning. vissaIdennasådant förenligt medpåpotek ärsättett som

låne-nollklausuler iändamålsenligt skriva indetsituationer kan attvara
företagshypo-låna medinte i framtidenförbinder sigkontrakt där attman

reduceraoptimaltsituationer det kanskei andrasäkerhet,tek är attsom
Slutligen kantill kanske 50intecknade egendomeni denvärdet procent.

fulladetdå företagshypotek där säkerhetenfinnas situationer utgördet ett
föredra.intecknade egendomenvärdet den är attav

långiva-området på företag ochsiktet inställtreform bör haEn att ge
urholkningkontraktsaltemativ. tvingandeEnvariationsriken meny avre

riktning.reform iföretagshypoteket skulle motsattvara enav
huvuduppgift analyserahävd sinRättsvetenskapen har attsett somav

Forrnella analytiskainnehållet lagstiftning och regleringar.ioch förklara
lagstift-föreslagenexempelvis förutsäga hur effektivtredskap, för att en

rättigheter och skyl-fungera fördelningningsprodukt kommer att som av
Ekono-så ofta rättsvetenskapliga analysen.digheter, används inte i den

analytiska formella redskapdäremot i besittning ochmisk vetenskap är av
effekternainte avslöja exakta ekonomiskavisserligen kan de av nor-som

nå långtlikafullt kan i den riktningen.mer, men som
långt ifrån oproblematiskt.kombinera ekonomi och juridik FörAtt är att

framgångsrikrättsliga bli krävsekonomisk analys problem skall attav
rättsfrågor så måttoformuleras adekvat rättsvetenskapligIsätt. ärett

påornistlig. Ofta förtas ekonomisk analys just bristenanalys värdet avav
ifråga utgångspunkternaklarhet de rättsliga och deras innebörd. Attom

framgår såle-beroendet mellan ekonomi och rättsvetenskap ömsesidigtär
uppnådes ekonomer sällan tillfredsställande analytisk precisionkanattav

alltså åintegrera rättsvetenskaplig analys. Rättsvetenskapen löperutan att
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sin sida risken föreslå underbyggda lösningaratt medan ekonomersvagt
föreslår lösningar på onöjaktigt formulerade problem.

Det blir alltmer uppenbart det svenska rättsväsendet beroendeatt är av
ekonomisk och juridisk analys i samverkan för klara de utmaningaratt

lagstiftning och rättsbildning inom för svenskt näringsliv centralasom
områden kräver. Jag vill därför uttrycka min uppskattning de seriösaav
försök till integration ekonomi och juridik har gjorts i utrednings-av som
arbetet.
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