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Näringsdepartementet
Enheten för främjande och förenkling
103 33 Stockholm

Stockholm den 5 december 2016

Betänkandet SOU 2016:72, Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet,
N2016/06470/FF
_______________________________________________________________
Svensk Inkasso har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att inkomma med
synpunkter på rubr betänkande.
I betänkandet redovisas utredningens arbete med att identifiera hinder och möjligheter, samt
lämna förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och
entreprenörskapsklimatet i Sverige. Utredningen analyserar och lämnar förslag på följande
områden.


Ramvillkorens påverkan på entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga



Företagsrekonstruktion och förutsättningar för en andra chans



Samordning och effektivisering av det innovations- och företagsfrämjande stödet



Rörlighet, ökad samverkan samt ökat nyttiggörande av forskningsresultat



Förmågan att möta samhällsutmaningar

Svensk Inkasso har tagit del av och övervägt utredningens uppdrag och förslag i de delar som
berör inkassobranschen och särskilt utredningens uttalande om företrädaransvaret för
aktiebolags skattebetalningar, kreditupplysningar och förslag om ändringar i lagen om
företagsrekonstruktion. Svensk Inkasso anför följande.
Företrädaransvaret
Utredningen föreslår att regeringen tillsätter en utredning om det skatterättsliga
företrädaransvaret.
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Svensk Inkasso tillstyrker utredningens förslag.
Den grundläggande principen i svensk associationsrätt är att ansvarsgenombrott kan ske i
begränsad utsträckning vid illojala förfaranden. Den enskilde personen kan alltså bli ansvarig
för skulder som den juridiska personen ådragit sig. Särskilda regler gäller emellertid för
skatteskulder, vilket enligt Svensk Inkasso snedvrider betalningsviljan hos företagare med
betalningssvårigheter. Reglerna om företrädaransvar i skattebetalningslagen är så strikt
utformade - och tillämpade – att det i realiteten anses att uppsåt eller grov oaktsamhet
föreligger om företrädaren för ett aktiebolag inte senast på skattens förfallodag antingen betalt
skatten eller vidtagit åtgärder för avveckling av verksamheten.
Innebörden av detta regelverk är att en företrädare för aktiebolag alltid prioriterar
skatteinbetalningar före andra borgenärers fordringar vid knapphet om resurser. Staten får ofta
full betalning, medan övriga borgenärer får stå tillbaka. Som anförs av utredningen försvåras
även rekryteringen till styrelser i näringslivet. Därtill anses regeln vara konkursdrivande.
Denna särreglering är inte bra och frågan bör utredas och bli föremål för ändring.
Kreditupplysningar
Utredningen förordar att det bör övervägas om betalningsanmärkningar som uppstått under en
begränsad tidsperiod (till exempel 90 dagar), ska strykas (ur kreditupplysningsföretagens
register) när samtliga skulder reglerats.
Vidare förefaller utredningen anse att det kan finnas skäl att överväga förändringar i
regelverket gällande att betalningsanmärkningar ska få registreras först när en skuld fastställts
i stället för vad som gäller nu då anmärkning får registreras och göras tillgänglig redan vid
ansökan om betalningsföreläggande.
Kreditupplysningsföretagen raderar redan i dag betalningsförelägganden från de oseriösa
företag som finns på Svensk Handels varningslista. Det kan trots det enligt utredningen finnas
skäl att ålägga kreditupplysningsföretag att redovisa svarandes inställning till ansökan om
betalningsförelägganden och det kan finnas anledning att göra dessa upplysningar
obligatoriska.
Svensk Inkasso avstyrker de förslag som utredningen lämnar i dessa delar. Föreningen
hänvisar till vad som redovisats i SOU 2015:77 där frågorna utretts och analyserats, varvid
förändringsbehovet avvisats. (Svensk Inkasso noterar att utredningen tycks ha tagit del av
SOU 2015:77, utan att för den skull vare sig beröra eller kommentera de analyser och
slutsatser som lämnas i betänkandet).
Företagsrekonstruktion
Utredningen presenterar fyra förslag kopplade till möjligheterna att minska kostnaderna i
samband med företagsrekonstruktion,
- koncentration till ett mindre antal domstolar
- förslag om att rätten ska pröva rekonstruktörens arvode
- införa ett s.k. separat ackord med en förenklad process för mindre företag
- rekonstruktören ska kunna agera som förvaltare i en eventuell konkurs.
Ytterligare fyra förslag som syftar till att skapa ökade förutsättningar för att uppnå en
lyckad rekonstruktion lämnas,
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-

rättshandlingar som gäldenären företar utan samtycke från rekonstruktören ska
medföra ogiltighet
rekonstruktörens skadeståndsskyldighet ska regleras i lag
reglerna om gäldenärens avtal ska ändras för att bli mer lika reglerna vid en konkurs
gäldenärer och borgenärer ska kunna träffa särskild uppgörelse, s.k. utvidgat ackord.

Två förslag som syftar till att öka borgenärens förtroende för rekonstruktionsprocessen
lämnas,
- förslag till rekonstruktör ska föregås av kontakter med borgenärerna
- ett ökat beviskrav och krav på mer information redan i samband med ansökan om
rekonstruktion.
Svensk Inkasso tillstyrker utredningens förslag i de delar som avser kostnadsreducering och
förtroendefrågor. Såvitt avser de ökade bevis- och informationskraven samband med ansökan
om rekonstruktion kan föreningen notera att den föreslagna ändringen är av stor vikt. Det är
inte ovanligt att företag ansöker om rekonstruktion endast i syfte att hindra verkställighet och
där ett verkligt rekonstruktionssyfte saknas.
Förslagen med syfte att justera regelverket i hopp om att fler lyckade rekonstruktioner ska
kunna genomföras gäller rekonstruktörens inflytande och skadeståndsskyldighet. Härutöver
föreslås omfattande utvidgningar avseende rekonstruktionens rättsverkningar (gäldenärens
avtal) och vad som är möjligt att uppnå inom ramen för förfarandet (utvidgat ackord). Svensk
Inkasso vill inte resa invändningar mot vad som föreslås i dessa delar.

Claes Månsson
Ordförande i Svensk Inkasso

