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LAGRÅDET 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-22 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson. 

 

Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att 

starta om på nytt 

 

Enligt en lagrådsremiss den 10 december 2015 (Justitiedepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1. skuldsaneringslag,  

2. lag om skuldsanering för företagare,  

3. lag om ändring i brottsbalken,  

4. lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev,  

5. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),  

6. lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skatte- 

    fordringar m.m.,  

7. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),  

8. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),  

9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),  

10. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i  

      Skatteverkets beskattningsverksamhet,  

11. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i  

      Kronofogdemyndighetens verksamhet,  

12. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),  
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13. lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av  

      vissa borgenärsuppgifter,  

14. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Mattias 

Pleiner. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslås en ny skuldsaneringslag, som ska ersätta 

2006 års skuldsaneringslag. Den nya lagen syftar enligt remissen till 

att fler s.k. evighetsgäldenärer ska erbjudas en möjlighet att starta 

om på nytt utan en betungande skuldbörda. Ansökningsförfarandet 

förenklas, kravet på överskuldsättning nyanseras, gäldenärens be-

talningar underlättas och det ska gå snabbare att ta sig igenom 

skuldsaneringsförfarandet.  

 

I lagrådsremissen föreslås också en ny lag om skuldsanering för  

företagare. En särskild form av skuldsanering (F-skuldsanering)  

införs för överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade  

i en näringsverksamhet. Förslaget anges i remissen syfta till att för-

bättra förutsättningarna för att driva företag i Sverige och till att gynna 

det tillväxtfrämjande entreprenörskapet. 

 

Förslaget omfattar således två nya lagar om skuldsanering, varvid 

den ena lagen är generell och den andra inriktad mot aktiva företa-

gare, gäldenärer som tidigare varit företagare samt närstående till 

aktiva eller tidigare företagare. Även den generella lagen kan i större 

eller mindre utsträckning tillämpas för skulder med anknytning till  

företagsverksamhet. I båda fallen är det Kronofogdemyndigheten 

som ska pröva ärenden om skuldsanering. 
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Lagarna bygger på förslag från två skilda utredningar, som delvis 

arbetat parallellt.  En långtgående samordning har ändå skett på så 

sätt att lagarnas struktur är identisk och flertalet bestämmelser också 

är identiska. I några avseenden skiljer sig emellertid regleringen. Det 

gäller bl.a. vissa av förutsättningarna för att skuldsanering ska kunna 

beviljas, gäldenärens uppgiftsskyldighet vid ansökan om skuldsane-

ring, gäldenärens betalningar inklusive betalningsplanens längd samt 

vissa av reglerna avseende omprövning. 

 

Redan det förhållandet att de båda lagarna avser ett förfarande som i 

princip är enhetligt uppbyggt, hanteras av en och samma myndighet 

och i stor utsträckning kan avse samma gäldenärsgrupper innebär att 

det kan ifrågasättas om det inte vore till fördel om hela regleringen 

koncentreras till en gemensam lag. Sådana synpunkter har också 

framförts under remissbehandlingen av förslaget till lag om F-skuld-

sanering. Enligt lagrådsremissen (s. 104) talar emellertid lagtekniska 

och systematiska skäl för att det är ändamålsenligt att införa en sär-

skild lag med regler om skuldsanering för företagare. På det sättet 

ska enligt remissen möjligheterna ökas att erbjuda företagare en 

skuldsaneringsform som är anpassad speciellt för dem och deras 

förhållanden. Det blir enligt remissen också tydligare vilka regler som 

gäller för de olika skuldsaneringsformerna.   

 

Visserligen är det som nämnts så att bl.a. förutsättningarna för att 

beviljas skuldsanering, samt betalningsvillkor m.m., i vissa avseende 

skiljer sig mellan lagarna. Å andra sidan kan konstateras att lagarna 

är överlappande på så sätt att de gäldenärer som är eller har varit 

företagare samt deras närstående ofta kan ha tillgång till förfaran-

dena enligt vardera lagen, och då har att välja vilket förfarande de 

ska påkalla. Det är gäldenären som ska ansöka om skuldsanering, 

och om fråga om skuldsanering enligt en av lagarna har väckts kan 

prövning enligt den andra lagen inte ske. En ansökan om att även 
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den andra lagen ska tillämpas ska avvisas så länge det första förfa-

randet pågår.  

 

För den som är aktiv näringsidkare förutsätter tillämpning av skuld-

saneringslagen att de ekonomiska förhållandena i näringsverksam-

heten är enkla att utreda, 8 §. För F-skuldsanering uppställs inte 

detta krav, men då krävs i stället bl.a. att den pågående näringsverk-

samheten bedöms bärkraftig och att gäldenären har ett visst betal-

ningsutrymme, 6 § 2 och 9 § 3.  

 

För den som tidigare varit engagerad i näringsverksamhet, eller för 

den som är närstående till en företagare (nuvarande eller tidigare),  

är båda skuldsaneringsformerna principiellt tillgängliga, men för  

F-skuldsanering krävs att skuldbördan till huvudsaklig del bedöms  

ha anknytning till en näringsverksamhet.  

 

Eftersom villkoren för att beviljas skuldsanering i viss mån skiljer sig 

mellan de olika lagarna kan det för en gäldenär inte sällan antas vara 

svårbedömt vilket regelverk som erbjuder störst möjlighet att erhålla 

sanering. Om villkoren förefaller kunna uppfyllas enligt båda lagarna, 

bör gäldenären vid ansökan ta ställning till vilket system som kan 

antas bli förmånligast, bl.a. i fråga om betalningsvillkoren.  

 

Enligt Lagrådets mening förefaller det tveksamt om uppdelningen på 

två lagar kan motiveras. Detta gäller inte minst som, på det sätt som 

angetts här, regelverken är överlappande och inte renodlats så att 

var och en av lagarna avser olika kategorier av gäldenärer. Vid före-

dragningen har angetts att ett skäl för att företagares skulder eller 

andra företagsanknutna skulder i vissa fall bör kunna hanteras enligt 

valfritt förfarande kan motiveras av att detta i vissa situationer skulle 

kunna vara till fördel för gäldenären. Lagrådet ifrågasätter emellertid 
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om dessa eventuella fördelar uppväger de svårigheter som den valda 

strukturen kan befaras medföra. 

 

Lagrådet förordar att frågan om placering av regelverket i en eller  

två lagar, liksom frågan om renodling av de alternativ som står olika 

gäldenärer till buds, övervägs ytterligare i det fortsatta lagstiftnings-

arbetet.        

 

Förslaget till skuldsaneringslag 

 

3 § 

 

Av författningskommentaren framgår att paragrafen innehåller en 

upplysning om att kommunen enligt 5 kap. 12 § första stycket social-

tjänstlagen (2001:453) ska lämna budget- och skuldrådgivning till 

skuldsatta fysiska personer. Lagtexten bör förtydligas så att det klart 

framgår att paragrafen endast innehåller en upplysning. 

 

12 § 

 

I paragrafen föreskrivs i första stycket 5 att en ansökan om skuldsa-

nering ska innehålla uppgifter om förhållanden som avses i 9 § andra 

stycket. I 9 § första stycket sägs att skuldsanering får beviljas om det 

är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska 

förhållanden. Enligt andra stycket ska vid skälighetsbedömningen 

särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de an-

strängningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och 

det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen 

av ärendet om skuldsanering.  
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Vad som anges i 9 § andra stycket om det sätt på vilket gäldenären 

har medverkat vid handläggningen tar sikte på förhållanden som in-

träffat efter det att ansökan anhängiggjorts.  

 

Bestämmelsen i 12 § första stycket 5 bör utformas så att det framgår 

att ansökan endast ska innehålla uppgifter om förhållanden som  

förelåg vid tiden för ansökan. Det kan ske genom att punkten ges 

följande lydelse. 

 

5. omständigheterna vid skuldernas tillkomst och de ansträngningar gälde-

nären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser,  

 

32 § 

 

Enligt paragrafens andra stycke får det bestämmas att en fordran 

inte ska omfattas av skuldsaneringen om den kan antas vara ogrun-

dad. Enligt Lagrådets mening framstår det som motiverat att ford-

ringar som antas vara ogrundade genomgående undantas från 

skuldsaneringen. Bestämmelsen kan lämpligen utformas enligt  

följande. 

 

Om en fordran kan antas vara ogrundad ska den inte omfattas av skuldsa-
neringen.  

 

53 § 

 

I andra stycket anges att om en ansökan om förhandling om offentligt 

ackord tas upp sedan gäldenären har ansökt om skuldsanering, ska 

skuldsaneringsärendet förklaras vilande. Av 18 § framgår att efter 

inledandebeslutet ska gäldenären betala det belopp som bestäms i 

beslutet till dess frågan om skuldsanering har avgjorts slutligt. Frågan 

om vad som gäller för betalningsskyldigheten av beloppet under vi-

landeförklaringen bör behandlas under den fortsatta beredningen. 
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Förslaget till lag om skuldsanering för företagare 

 

1 § 

 

De föreslagna reglerna om F-skuldsanering riktar sig till svårt skuld-

satta fysiska personer som själva eller genom en juridisk person be-

driver eller har bedrivit näringsverksamhet (företagare).  Även när-

stående fysiska personer till företagare kan i vissa fall få skuldsane-

ring enligt lagen. En juridisk person kan däremot inte komma i fråga 

för F-skuldsanering.  

 

Innebörden av uttrycket F-skuldsanering och avgränsningen av vil-

ken personkrets som kan omfattas av skuldsaneringsformen kan för-

växlas med vad som gäller för F-skatt.  

 

Reglerna om F-skatt i skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller för 

fysiska personer och juridiska personer som bedriver näringsverk-

samhet.  Bestämmelser om F-skatt infördes 1992 och innebär att den 

som har blivit godkänd för F-skatt (före 2012 innehade F-skattsedel) 

betalar själv sin preliminära skatt i form av debiterad F-skatt. En  

fysisk person som är godkänd för F-skatt betalar också sina social-

avgifter i form av egenavgifter på förvärvsinkomster som ingår i  

F-skatten. Den som betalar ersättning för utfört arbete till en person 

med F-skatt är normalt varken skyldig att göra skatteavdrag eller  

betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Reglerna om 

F-skatt är väl inarbetade.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar Lagrådet att F-skuldsaneringen tar 

sikte på företagarens privata skulder medan F-skatten rör skyldighet-

en att betala näringsverksamhetens skatter och avgifter. För att und-

vika förväxling av begreppen F-skuldsanering och F-skatt i rättstill-
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lämpningen bör det under den fortsatta beredningen övervägas en 

beteckning för skuldsaneringsformen som är lätt att särskilja från  

F-skatt. 

 

34 § 

 

Beträffande paragrafens andra stycke, se vad Lagrådet anför beträf-

fande 32 § andra stycket förslaget till skuldsaneringslag. 

 

56 §  

 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till 53 § förslaget till skuldsane-

ringslag om betalningar av fastställda belopp under vilandeförkla-

ringen. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 


