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Abstract 
 

 

This essay is questioning if the state as an unsecured creditor in a bankruptcy proceeding, 

according to the principle of equal treatment, has the same rights as the other unsecured 

creditors. The principle of equal treatment means that creditors with unsecured claims are 

supposed to have mutually equal rights to dividends in a bankruptcy. In the Swedish 

bankruptcy law from 1987 there are recycling rules which means that some legal actions 

taken by the bankrupt debtor before the bankruptcy can be recycled to the bankruptcy estate. 

These rules do not apply on taxes. This essay analyzes whether the state should have this 

advantage or not. Another issue that’s discussed in this essay is whether or not the opinion of 

the Court of Appeal that a right of recourse on a claim for a paid Governmental wage 

guarantee exists before a bankruptcy should be established by the Supreme Court. This essay 

also analyzes if the rule which statutes that a company representative can become personally 

liable for the company tax debts should be abolished or not, since this rule means that the 

taxes on a larger scale than other claims are paid before the bankruptcy.   

 

  



Sammanfattning 
 

 

Ett konkursförfarande baseras på likabehandlingsprincipen, dvs. alla oprioriterade borgenärer 

ska behandlas lika i konkurs och bära förlusten proportionellt i förhållande till sin fordran. 

Likabehandlingsprincipen kommer till uttryck i 18 § Förmånsrättslag (1970:979), FRL, där 

det framgår att de oprioriterade borgenärerna har en inbördes lika rätt till utdelning i konkurs. 

Statens skattefordringar är oprioriterade fordringar i en konkurs, men det finns specialregler 

som gör att det går att ifrågasätta om staten har samma rätt som övriga oprioriterade 

borgenärer. Syftet med denna uppsats är att, med anledning av likabehandlingsprincipen, 

undersöka om oprioriterade fordringsägare verkligen har lika rätt i en konkurs. Jag har använt 

den rättsvetenskapliga metoden i arbetet med uppsatsen.  

 

Likabehandlingsprincipen utgör grunden för uppsatsen. För att undersöka om denna princip 

upprätthålls har fokus lagts på skatteåtervinningsförbudet, frågan kring statens rätt att kvitta 

sin regressfordran på utbetald lönegaranti mot ett överskott på konkursgäldenärens 

skattekonto, samt en företrädares personliga ansvar för bolagets skulder.  

 

Återvinningsreglerna, som återfinns i Konkurslag (1987:672), KonkL, innebär att vissa 

rättshandlingar som företagits av konkursgäldenären viss tid innan konkursen kan återvinnas 

till konkursboet. Dessa regler motverkar således ett kringgående av FRL. Skatt som förfallit 

till betalning och som blivit betald kan dock inte återvinnas (se 4 kap 1 § KonkL), vilket
 

innebär att staten har en fördel framför andra oprioriterade borgenärer. Eftersom ett 

konkursförfarande baseras på likabehandlingsprincipen är min uppfattning att 

återvinningsförbudet bör avskaffas. 

 

För att en fordran ska få användas till kvittning i en konkurs måste den ha förelegat innan 

konkursbeslutet meddelades. I Göta Hovrätts dom 2011-03-14, FT 2984-10 menade HovR att 

den väsentliga grunden för en regressfordran på lönegaranti är anställningsförhållandet. HD 

har dock meddelat prövningstillstånd i frågan. Jag anser att statens regressfordran på utbetald 

lönegaranti baseras på lönegarantilagen och att den därför inte kan anses uppkommen förrän 

konkursförvaltaren fattat beslut om lönegaranti. Jag anser även att ett motsatt resonemang 

skulle strida mot syftet med att avskaffa statens förmånsrätt för denna typ av fordran, vilket 

var att öka utdelningen i konkurs till de oprioriterade borgenärerna.  

 

Reglerna om företrädaransvar i 12 kap. 6 § Skattebetalningslagen(1997:483), SKbL, innebär 

att en bolagsföreträdare, enligt vissa förutsättningar, kan bli personligen ansvarig för bolagets 

skatteskulder. Denna bestämmelse medför att skatt i större omfattning än övriga fordringar 

betalas innan konkursbeslutet meddelas, eftersom bolagsföreträdare vill undvika personligt 

ansvar för bolagets skatteskulder. Bestämmelsen medför att staten, i detta avseende, har en 

fördel framför övriga borgenärer. I och med att likabehandlingsprincipen utgör grunden i ett 

konkursförfarande menar jag att företrädaransvaret för skatter bör avskaffas, i syfte att uppnå 

jämlikhet mellan borgenärerna.   
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1. Inledning 
 

 

1.1 Introduktion 

Enligt Förmånsrättslagen (1970:979), FRL, har de oprioriterade borgenärerna
1
 en inbördes 

lika rätt, vilket medför att de, i enlighet med 18 § FRL, ska ha lika stor procentuell utdelning 

på sina fordringsanspråk i en konkurs. Denna princip kallas för likabehandlingsprincipen. 

Principen om borgenärernas lika ställning innebär att förhållandena vid konkursbeslutet så 

långt som möjligt bör vara avgörande för borgenärernas inbördes rätt till utdelning i en 

konkurs.
2
 Återvinningsreglerna, som återfinns i KonkL, motverkar ett kringgående av FRL.

3
 

Återvinningsreglerna innebär att vissa rättshandlingar som företagits av konkursgäldenären 

viss tid innan konkursen kan återvinnas till konkursboet.
4
  

 

Staten hade tidigare en förmånsrätt för skatter och avgifter, vilken avskaffades den 1 januari 

2004.
5 
När skatteförmånsrätten avskaffades blev skattefordringarna oprioriterade fordringar 

och de ska därför likställas med övriga oprioriterade fordringar, såsom t.ex. 

leverantörsfordringar. Det finns dock vissa särskilda regler som avser staten som gör att det 

går att ifrågasätta om staten verkligen har samma rätt som övriga oprioriterade borgenärer. 

 

Det är bl.a. så att en betald skatteskuld, som har förfallit till betalning, i dagsläget inte kan 

återvinnas, vilket är möjligt om skulden t.ex. istället hade varit en leverantörsskuld. Det 

verkar även vara så att staten har rätt att använda pengar som konkursgäldenären har på sitt 

skattekonto till kvittning av sin regressfordran på gäldenären avseende utbetald lönegaranti. 

Det finns även en särskild regel om personligt ansvar för ett bolags skatteskulder, som verkar 

medföra att bolagsföreträdarna prioriterar skattebetalningar framför betalningar av andra 

skulder. 

 

Frågan jag ställer mig är om de ovan nämnda särregleringarna kan tänkas stämma överens 

med likabehandlingsprincipen som ska gälla mellan de oprioriterade borgenärerna i en 

konkurs, till vilken kategori staten faktiskt tillhör. Jag ställer mig även frågan vad de nämnda 

specialreglerna beror på och om det är rimligt att det ser ut som det gör.   

 

 

                                                 
1
 De borgenärer som har fordringar i en konkurs som inte är förenade med varken särskild eller allmän 

förmånsrätt är oprioriterade fordringar (om de inte tillhör kategorin efterställda fordringar). 
2
 NJA 2009 s. 291. 

3
 Regeringens proposition 2002/03:49, Nya förmånsrättsregler, s. 74. 

4
 Se 4 kap. 5 och 10 §§ KonkL, samt Mellqvist, Obeståndsrätten, En introduktion, uppl. 5, Stockholm 2009, 

Norstedts Juridik, s. 75 f. 
5
 Prop. 2002/03:49 s. 1. 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera statens rätt i konkurs i förhållande till andra 

oprioriterade fordringsägare. Jag kommer därför utreda huruvida oprioriterade fordringsägare 

har lika rätt i en konkurs. Avsikten är också att finna ett motiv till hur en eventuell särställning 

för staten, beträffande utdelning i konkurs, skulle kunna rättfärdigas.  

 

1.3 Problemformuleringar 

 Är statens och de övriga oprioriterade borgenärernas rätt lika i konkurs, med tanke på 

likabehandlingsprincipen?  

o Vad innebär skatteåtervinningsförbudet i 4 kap. 1 § Konkurslagen (1987:672), 

KonkL? 

 Bör regleringen avskaffas? 

o Får staten kvitta sin regressfordran på utbetald lönegaranti mot ett överskott på 

konkursgäldenärens skattekonto?  Om denna fråga besvaras jakande: Bör det 

vara så? 

o Vad innebär företrädaransvaret i 12 kap. 6 § Skattebetalningslagen (1997:483), 

SkbL?  

 Behövs regleringen i 12 kap. 6 § SkbL eller räcker det med 

Aktiebolagslagens (2005:551) regler i 25 kap. 18 §, om företrädarens 

personliga ansvar för bolagets skulder vid ickelikvidation av bolaget 

när det egna kapitalet understiger halva aktiekapitalet?  

 Hur förhåller sig företrädaransvaret i SkbL till brottet ”otillbörligt 

gynnande av borgenär”, som återfinns i 11 kap. 4 § Brottsbalken 

(1962:700), BrB? 

 

1.4 Metod 

I denna uppsats använder jag mig av den rättsvetenskapliga metoden, som den definieras av 

Claes Sandgren.
6
 Begreppsbildningen varierar inom rättsvetenskapen. Sandgren beskriver att 

den rättsvetenskapliga metoden omfattar både rättskälleläran och delar av den juridiska 

metoden. Han menar att rättskälleläran pekar ut de källor som ska, bör och får beaktas. 

Begreppet omfattar emellertid ofta även rättskälleprinciper om t.ex. hur källorna ska tolkas 

och vilken inbördes relation de har.
7
 Den juridiska metoden omfattar, enligt Sandgren, 

rättskälleläran och rättskälleprinciperna, men även faktahantering och metoder för sökning av 

rättskällematerial. Det centrala i den juridiska metoden är att den ofta används när en viss 

regel ska tillämpas på en specifik situation. Även avtalstolkning, begreppsjurisprudens, 

naturrätt och positivism kan anses tillhöra den juridiska metoden.
8
 Utöver rättskälleläran och 

den juridiska metoden omfattar den rättsvetenskapliga metoden, enligt Sandgrens definition, 

även andra metoder som kan användas när rätten ska analyseras. Om ett juridiskt perspektiv 

har anlagts kan man säga att i stort sett alla metoder som kan användas för att kunskapen om 

                                                 
6
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, uppl. 2, Stockholm 2007, Norstedts Juridik, s. 39.  

7
 A.a.s. 36. 

8
 A.a.s. 38. 
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rätten ska öka ingår i den rättsvetenskapliga metoden. Intervjuer, empiriska metoder, 

kvantitativa metoder, rättsfilosofi, rättsekonomi och rättspsykologi är exempel på sådant som 

kan ingå i den rättsvetenskapliga metoden. I den rättsvetenskapliga metoden ligger fokuset på 

argumentationen.
9
 

 

Anledningen till att jag har valt den rättsvetenskapliga metoden är att den är vidare än 

rättskälleläran och den juridiska metoden, i och med att den omfattar båda de sistnämnda 

metoderna och mer därtill.
10

 Min tanke är att ge en övergripande och rättvisande bild av hur 

rättsläget faktiskt ser ut gällande statens rätt i konkurs i förhållande till övriga oprioriterade 

borgenärer. Av den anledningen anser jag att det är viktigt att få in fler aspekter än de som de 

”vanliga rättskällorna” kan bidra med. Jag har därför inkluderat uttalanden från Skatteverket 

för att ge en bild av hur reglerna tillämpas av Skatteverket. 

  

I arbetet med uppsatsen har lagtext utgjort utgångspunkten för skrivandet. Förarbeten har 

använts för att få fram syftet bakom reglerna och hur de är tänkta att tolkas och användas. 

Praxis har använts för att ge en bild av hur reglerna faktiskt tolkas och tillämpas. 

Användningen av praxis ger också en inblick i hur argumentationen ser ut i domstolarna, 

vilket ger stöd till min argumentation i detta arbete. Doktrinen har använts för att ge en 

överblick över regelsystemet. Genom den har jag också lyckats hitta många relevanta källor 

för mitt arbete. Doktrinen har också den använts i syfte att få argument till den nedan angivna 

diskussionen.  

 

Följande regler behandlas i uppsatsen:  

 Likabehandlingsprincipen i konkurs, 18 § FRL 

 Återvinningsförbud för skatter och avgifter i 4 kap. 1 § KonkL 

 Reglerna för vad som är en konkursfordran, 5 kap. 1 § Konkurslag (1987:672), KonkL 

 Regler om kvittning i konkurs, 5 kap. 15-17 §§ KonkL 

 Statens regressrätt för utbetald lönegaranti, 28 § Lönegarantilag (1992:497), LGL 

 Personligt ansvar för skatteskulder, 12 kap. 6 § Skattebetalningslag (1997:483), SkbL 

 Personligt ansvar, 25 kap. 18 § Aktiebolagslag (2005:551), ABL 

 Otillbörligt gynnande av borgenär, 11 kap. 4 § Brottsbalk (1962:700), BrB 

 

Likabehandlingsprincipen utgör utgångspunkten i uppsatsen. I och med det har fokus lagts på 

skatteåtervinningsförbudet samt huruvida staten har rätt att kvitta sin regressfordran på 

utbetald lönegaranti mot ett överskott på konkursgäldenärens skattekonto. Även frågor om 

personligt ansvar för skatteskulder har behandlats, i relation till det personliga ansvaret i ABL 

och till brottet otillbörligt gynnande av borgenär.  

 

                                                 
9
 Sandgren, a.a.s. 39. 

10
 A.a.s. 36 och 38. 
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1.5 Avgränsning  

Syftet med denna uppsats är att analysera statens rätt i konkurs i förhållande till andra 

oprioriterade fordringsägare, men det är inte möjligt att i utrymmet för denna uppsats 

analysera alla delar av ämnet lika djupt.  

 

Jag förutsätter att läsaren i viss mån är insatt i de mest grundläggande bestämmelserna 

avseende konkursförfaranden och går därför t.ex. inte in på hur konkurser går till rent 

generellt eller vem som får ansöka om konkurs osv. 

 

Jag behandlar enbart betalningar som sker/har skett med likvida medel. Vid avgörandet av hur 

reglerna påverkar gäldenären och den enskilde företrädaren ligger fokus på aktiebolag i 

konkurs. Personligt ansvar enligt 7 kap. 3 § Stiftelselag (1994:1220), 2 kap. 20 § Lag 

(1080:1102) om handelsbolag och enkla bolag och 11 kap. 3 § Lag (1987:667) om 

ekonomiska föreningar behandlas inte i denna uppsats. Personligt ansvar enligt 

Årsredovisningslagen (1995:1554) behandlas inte heller i denna uppsats. Även sakrättsliga 

spörsmål lämnas därhän. Lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och 

avgifter, AvrL, samt statens utsökningsmöjligheter kommer endast att tas upp i korthet, i syfte 

att ge en tydligare helhetsbild över statens möjligheter att få betalt för sina fordringar. Någon 

djupgående analys av dessa regelverk görs därmed inte i denna uppsats. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 utgör faktadelen av uppsatsen. Likabehandlingsprincipen utgör grunden för 

uppsatsen, varför kapitlet inleds med en redogörelse för principen med avseende på de 

oprioriterade borgenärernas ställning i konkurs. 

 

I kapitel 2.1 återfinns den första delen som uppsatsen fokuserats på, nämligen 

skatteåtervinningsförbudet. Kapitlet inleds med generella regler kring återvinning, samt en 

tillbakablick över den numera avskaffade skatteförmånsrätten, för att ge läsaren en bakgrund 

inför avsnittet som följer, nämligen det om återvinningsförbudet. I avsnittet om 

återvinningsförbudet läggs åsikter fram kring huruvida förbudet bör kvarstå eller ej.  

 

Kapitel 2.2 behandlar frågan kring statens möjlighet att kvitta sin regressfordran på utbetald 

lönegaranti mot ett överskott på konkursgäldenärens skattekonto. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för vilka fordringar som ingår i en konkurs och när en konkursfordran anses ha 

uppkommit. Sedan ges en överblick över kvittningsreglerna i konkurs för att sedan övergå i en 

generell beskrivning av lönegarantireglerna. Efter de inledande delarna kommer ett avsnitt om 

statens regressfordran avseende utbetald lönegaranti, vars främsta fokus är frågan om när 

denna fordran ska anses ha uppkommit. 

 

I kapitel 2.3 läggs tonvikten på de regler som rör en företrädares personliga ansvar för 

bolagets skulder. Denna del inleds med företrädaransvaret för skatter, i 12 kap. 6 § SkbL, 

samt en diskussion kring regelns vara eller icke vara. Även reglerna om en företrädares 

personliga ansvar enligt 25 kap. 18 § ABL, om ickelikvidation av bolaget när det egna 
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kapitalet understiger halva aktiekapitalet, redogörs för i detta kapitel. Även regeln om 

otillbörligt gynnande av borgenär, som återfinns i 11 kap. 4 § BrB, redogörs för i detta avsnitt.  

 

Kapitel 2.4 är liksom Kapitel 2.5 tänkt ge läsaren en inblick i att det finns regelverk utom 

konkurs som är särskilt utformade för staten. Dessa avsnitt berör statens avräknings- och 

utsökningsmöjligheter och är endast tänkta att bidra till att skapa en tydligare helhetsbild för 

läsaren avseende statens möjligheter att få betalt för sina fordringar. 

 

Kapitel 3 består av en diskussion kring de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. 

Utgångspunkten för denna uppsats är, som nämnts ovan, likabehandling i konkurs av de 

oprioriterade borgenärerna, varför likabehandlingsprincipen utgör huvudrubriken även i detta 

kapitel. Under denna rubrik diskuteras skatteåtervinningsförbudet, statens regressfordran på 

utbetald lönegaranti samt en bolagsföreträdares personliga ansvar för skatter och övriga 

skulder, i nyss angiven ordning. Det görs en jämförelse mellan en företrädares personliga 

ansvar för skatt och övriga skulder, i syfte att ta reda på om en särreglering för skatt är 

nödvändig. En jämförelse görs även av 12 kap. 6 § SkbL och 11 kap. 4 § BrB för att påvisa 

relationen mellan dessa bestämmelser. Kapitlet avslutas sedan med generella kommentarer 

avseende de olika delarna som berörts i uppsatsen. Här tas även frågan om särregleringarnas 

eventuella rimlighet upp till diskussion. Kapitel 4 består slutligen av en slutsats. 
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2. Likabehandlingsprincipen 
 

 

I Kungl. Maj:ts proposition 1970:142, till riksdagen med förslag till förmånsrättslag, m.m. 

lades ett förslag fram om en ny ordning för betalning av fordringar vid konkurs (och 

utmätning). Lagstiftningen som föreslogs ersatte det tidigare 17 kap. i Handelsbalken och 

upptas numera i en förmånsrättslag. Utgångspunkten för förmånsrättslagen är att ”alla 

borgenärer i princip skall behandlas lika.”
11

 Det är endast de fordringar som har verkligt 

starka skäl till betalning som ska ha en förmånsrätt i konkurs.
12

 

 

Ett konkursförfarande baseras på likabehandlingsprincipen, vilken kommer till uttryck i 18 § 

Förmånsrättslag (1970:979), FRL. Denna princip innebär att borgenärerna ska ta del av 

utdelningen i proportion till fordringarnas storlek. I FRL finns regler om förmånsberättigade 

fordringar, vilket är ett undantag från denna princip. Dessa regler stadgar att en borgenär som 

har en fordran med vilken följer förmånsrätt har rätt till utdelning framför de oprioriterade 

fordringsägarna.
13

 De prioriterade fordringarna är bl.a. de som är förenade med panträtter i 

fast eller lös egendom, enligt 4 och 6 §§ FRL, samt de som är förenade med 

företagsinteckningsanspråk, enligt 5 § FRL.
14

 

 

HD uttalade i NJA 2009 s. 291 att principen om borgenärernas lika ställning innebär att 

förhållandena vid konkursbeslutet så långt som möjligt bör vara avgörande för borgenärernas 

inbördes rätt till utdelning i konkursen. HD betonade även att konkursförvaltarens åtgärder 

inte bör medföra en omfördelning av borgenärernas inbördes rätt.
15

 

  

                                                 
11

 Kungl. Maj:ts proposition 1970:142, till riksdagen med förslag till förmånsrättslag, m.m., s. 1. 
12

 Prop. 1970:142, s. 1. 
13

 Heuman, Specialprocess, Utsökning och konkurs, uppl. 6:2, Stockholm 2007, Norstedts Juridik, s. 161. 

För mer information se Förmånsrättslag (1970:979). 
14

 Se FRL för mer information om prioriterade fordringsanspråk. 
15

 NJA 2009 s. 291. 
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2.1 Skatteåtervinningsförbudet 

Som ovan nämnts avser jag att analysera vad skatteåtervinningsförbudet innebär och om 

regleringen bör avskaffas, varför fakta om återvinningsförbudet behandlas i detta avsnitt. 

 

2.1.1 Generellt om återvinning 

För att kunna upprätthålla likabehandlingsprincipen finns det bl.a. regler om återvinning till 

ett konkursbo, vilka återfinns i 4 kap. KonkL.
 
Bestämmelserna innebär att vissa 

rättshandlingar som företagits av konkursgäldenären viss tid innan konkursen kan gå åter.
16

 

Återvinningsreglerna i KonkL motverkar således ett kringgående av FRL.
17

 Syftet med 

återvinningsreglerna är att medverka till att främja likabehandling mellan borgenärerna och att 

motverka illojala dispositioner.
18

 Återvinningsreglernas huvudsakliga syfte är alltså att 

motverka betalningar från gäldenärens sida som skadar borgenärerna, samt att motverka att 

kapplöpning mellan borgenärerna sker (vilket borgenärerna annars kan lockas till, i syfte att 

ge sig själva en bättre ställning i en eventuell framtida konkurs).
19

  

 

Huvudregeln för återvinningsbestämmelserna återfinns i 4 kap. 5 § KonkL,
20

 som stadgar att 

en rättshandling ska gå åter om den är att anse som otillbörlig, och gynnar viss borgenär på 

andra borgenärers bekostnad, eller medför att gäldenärens egendom undandras borgenärerna 

eller medför att gäldenärens skulder ökas. Ett ytterligare rekvisit är att gäldenären ska vara 

”eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, [bli] insolvent”
21

. 

Borgenären ska eller borde dessutom ha känt till gäldenärens insolvens samt även känt till de 

omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig för att återvinning ska bli aktuellt.
22

 

 

En helhetsbedömning ska göras avseende otillbörlighetsrekvisitet i 4 kap. 5 § KonkL, vilket 

innebär att både det som talar för och det som talar emot en transaktions otillbörlighet ska 

beaktas. Omständigheter som kan medföra att en transaktion anses otillbörlig är t.ex. att den 

skett strax före konkursutbrottet, att den avsett betydande belopp eller att transaktionen är av 

extraordinär karaktär.
23

 Det faktum att betalningen varit till nackdel för borgenärerna innebär 

inte att betalningen med automatik också anses otillbörlig.
24

 Otillbörlighetsrekvisitets 

principiella funktion ”är att utpeka de rättshandlingar som principiellt sett är klandervärda”
25

 

Kravet på otillbörlighet medför att rättshandlingar som varit till nackdel för andra borgenärer, 

medfört gäldenärens insolvens och även uppfyllt kravet på ond tro, trots detta, kan undgå 

                                                 
16

 Mellqvist, Obeståndsrätten, En introduktion, uppl. 5, Stockholm 2009, Norstedts Juridik, s. 75 f. 
17

 Regeringens proposition 2002/03:49, Nya förmånsrättsregler, s. 74. 
18

 Lennander, Återvinning i konkurs, 3:e omarbetade uppl., Stockholm 2004, Norstedts Juridik, s. 156. 
19

 Regeringens proposition nr 6 år 1975, om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m., s. 132 och 136 samt 

Regeringens proposition 2004/05:30 Finansiella Säkerheter, s. 86. 
20

 Lennander, Återvinning i konkurs, a.a. s. 156. 
21

 4 kap. 5 § 1 st. KonkL. 
22

 Mellqvist, a.a. s. 75. 
23

 Lennander, Återvinning i konkurs, a.a.s. 157-159 och s. 173. 
24

 A.a.s. 197. 
25

 A.a.s. 158. 
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återvinning, eftersom de inte är företagna på ett klandervärt sett i syfte att kringgå följderna av 

den förestående konkursen.
26

 

 

Återvinning av betalning regleras i 4 kap. 10 § KonkL. I denna paragraf framgår att betalning 

av en skuld, som skett senare än tre månader före konkursen och som dessutom gjorts med 

osedvanliga betalningsmedel, i förtid eller med ett belopp som medfört en avsevärd 

försämring av gäldenärens ekonomiska ställning, ska gå åter. Detta gäller emellertid endast 

om betalningen inte, med hänsyn till omständigheterna, ändå kan anses vara ordinär. 

Ytterligare restriktioner finns om betalningen skett till någon som är närstående till 

gäldenären. I ett sådant fall är gränsen senare än två år före fristdagen och betalningen går då 

åter om det inte kan visas att gäldenären varken var insolvent vid betalningstillfället eller att 

denne på grund av betalningen blev insolvent.
27

 Av 4 kap. 10 § 2 st. KonkL framgår att 

återvinning av betalning även omfattar kvittning som skett, om inte borgenären enligt 5 kap. 

15 eller 16 §§ hade varit berättigad att kvitta i konkursen.
28

 (Se mer om återvinning av 

kvittning nedan i kapitel 2.2.2.1. ) 

 

Av förarbetena framgår att vanliga löpande betalningar av skatt eller innehållna källskatter 

ska vara skyddade från återvinning, även i det fall betalningen försämrat gäldenärens 

ekonomiska ställning.
29

 HD har även uttryckt att en betalning som skett med ett belopp som 

försämrat gäldenärens ekonomiska ställning avsevärt trots det kan anses ordinär, om den avser 

en vanlig löpande utgift, t.ex. amortering eller hyra, som betalats enligt tidigare 

överenskommen avbetalningsplan.
30

 Om det i ett visst fall är så att dessa betalningar inte 

fullgjorts förrän någon tid efter förfallodagen bör de ändå godtas som ordinära, t.ex. i det fall 

gäldenären har haft det som vana.
31

 En betalning som även om den skett efter förfallotiden 

inte avviker från det normala mönstret mellan parterna anses alltså vara ordinär.
32 

Bedömningen görs med utgångspunkt i gäldenärens ekonomiska ställning vid tiden för 

betalningen.
33

 

 

HD har uttalat att en betalning som skett mer än sex månader efter förfallodagen inte anses 

vara ordinär.
34

 Inte heller anses en betalning som skett med dröjsmål och som inte heller i 

övrigt skett i vederbörlig ordning vara ordinär.
35

 

 

De rättshandlingar som blir föremål för återvinning är normalt både sakrättsligt och 

obligationsrättsligt giltiga i sig, vilket inte utgör något hinder för återvinning.
36

 Återvinning 

kan bli aktuellt vid i princip alla civilrättsliga handlingar. Det finns dock ett fåtal undantag. 

                                                 
26

 Lennander, Återvinning i konkurs, a.a.s. 159. 
27

 4 kap. 10 § 1 st. KonkL. 
28

 4 kap. 10 § 2 st. KonkL. 
29

 Prop. 1975:6 s. 224. 
30

 NJA 1982 s. 135. 
31

 Prop. 1975:6 s. 224. 
32

 NJA 1998 s. 759 (se även RH 2004:46 för liknande resonemang). 
33

 NJA 1989 s. 3. 
34

 NJA 1981 s. 534. 
35

 NJA 1989 s. 3. 
36

 Mellqvist, a.a.s. 75. 
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Ett av dem är 4 kap. 1 § KonkL som bl.a. avser betalning av vissa skatter och avgifter.
37

 (Mer 

om detta i kapitel 2.1.3 nedan.) Inte heller kontantaffärer omfattas av återvinningsreglerna, 

eftersom sådana normalt inte medför någon nackdel för borgenärerna, förutsatt att fullgott 

vederlag lämnas för gäldenärens prestation.
38 

 

2.1.2 Historisk tillbakablick avseende statens förmånsrätt 

Staten hade tidigare en förmånsrätt för skatter och avgifter, vilken avskaffades den 1 januari 

2004.
39

 När skatteförmånsrätten avskaffades kom skattefordringarna att bli oprioriterade 

fordringar och de ska därför likställas med övriga oprioriterade fordringar, såsom t.ex. 

leverantörsfordringar. Enligt 18 § FRL ska dessa fordringar ha en inbördes lika rätt. 

Avskaffandet av förmånsrätten skedde efter att flera diskussioner förts om huruvida skatter 

och avgifter skulle ha förmånsrätt vid utdelning i konkurs eller ej. 

 

I Regeringens proposition nr 6 år 1975, om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m. (prop. 

1975:6) återfinns motiven till skatteförmånsrätten. Departementschefen framhävde att staten i 

vissa hänseenden har en sämre situation som skatteborgenär än andra borgenärer. Orsaken till 

detta menade han var att staten inte kan välja sina gäldenärer och inte heller kan kräva 

säkerhet för sina fordringar i form av t.ex. borgen eller pant, vilket denne ansåg utgöra ett av 

de avgörande skälen till en förmånsrätt avseende skatter. Att gäldenären ofta har ”en särskild 

inställning till skattefordringar”
40

 och därför i första hand troligen skulle välja att betala av 

sina skulder till andra borgenärer framför skatteskulderna anfördes också som skäl för 

förmånsrätten. Att Kronofogdemyndigheten dessutom var tvungen att ta hänsyn till ett flertal 

omständigheter vid skatteindrivningen och därför ofta även var tvungen att gå med på 

uppgörelser om långa avbetalningsplaner vid skatteskulder var också av vikt vid införandet av 

skatteförmånsrätten. Dessa synpunkter lades även fram i fråga om de sociala avgifterna.
41

 

 

Som nämnts ovan är utgångspunkten för förmånsrättslagen att ”alla borgenärer i princip skall 

behandlas lika.”
42

 Det är endast de fordringar som har verkligt starka skäl till betalning som 

ska medföra förmånsrätt.
43

 Skatteförmånsrätten ifrågasattes därför redan i prop. 1970:142. I 

denna proposition framgår att det, av lagberedningen, så tidigt som år 1964 utarbetats en 

promemoria om skatteförmånsrätten. Där uttalades att förmånsrätterna över lag borde 

begränsas så mycket som möjligt och att borgenärerna borde ha lika rätt, om inte avsteg 

kunde motiveras av vägande skäl. Förmånsrätten för skatter ansågs vara en av de 

förmånsrätter som särskilt borde hållas tillbaka, bl.a. för att uppnå enighet i Norden. Enligt 

beredningen var skatternas särskilda natur inte motiv nog till ett förmånsrättsligt privilegium. 

Något som emellertid ansågs tala för statens förmånsrätt var det faktum att staten måste få in 

skatt för att den offentliga verksamheten ska hållas igång. Beredningen konstaterade dock att 

                                                 
37

 Mellqvist, a.a.s. 75 f. 
38

 A.a.s. 97. 
39

 Prop. 2002/03:49 s. 1. 
40

 Prop. 1975:6, s. 136. 
41

 Prop. 1975:6 s. 136. 
42

 Kungl. Maj:ts proposition 1970:142, till riksdagen med förslag till förmånsrättslag, m.m., s. 1. 
43

 Prop. 1970:142, s. 1. 
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den förlust som skulle kunna uppstå vid ett avskaffande av skatteförmånsrätten inte skulle 

innebära någon praktisk olägenhet vad gäller konkursförfarandet.
44

 Beredningen kom fram till 

att skatteförmånsrätten var av underordnad betydelse för det allmänna, samt att den innebar 

”en diskriminering som ej [var] sakligt grundad”
 .45

 Något hinder mot att den avskaffades 

ansågs därför inte ”föreligga av hänsyn till gäldenärerna.”
46

 

 

Det var dock inte förrän 1 januari 2004 som skatteförmånsrätten togs bort, efter utredningen 

som gjorts i prop. 2002/03:49. I prop. 2002/03:49 framhöll regeringen att eftersom en 

borgenär vars fordran är förenad med förmånsrätt inte deltar i en ackordsförhandling hade 

förutsättningen för ett framgångsrikt ackord, i och med skatteförmånsrätten, varit att staten 

friviligt deltog i ackordet. Om statens fordringar inte sattes ned blev den ekonomiska 

lättnaden inte tillräcklig för det enskilda bolaget. Regeringen framhöll att ett slopande av 

skatteförmånsrätten skulle medföra att staten skulle ha större anledning att medverka vid 

ackordsförhandlingar. En sådan ordning, menade regeringen, skulle förbättra möjligheten till 

företagsrekonstruktion.
47

 Regeringen anförde bl.a. också att om ett företag kan rekonstrueras 

kan fler fordringar betalas och mer skatteunderlag uppstå eftersom verksamheten drivs 

vidare.
48

 Även utdelningen till oprioriterade borgenärer förväntades öka.
49

 Alla dessa skäl 

beaktades vid bedömningen av om förmånsrätten skulle avskaffas. Att staten inte själv kan 

välja sina kredittagare ansågs inte utgöra något tungt argument mot avskaffandet av 

skatteförmånsrätten, eftersom staten bl.a. har tillgång till betalningssäkring och andra åtgärder 

och eftersom det finns ett ställföreträdaransvar för juridiska personers skatteskulder i 12 kap. 

6 § SkbL.
50

  

 

2.1.3 Återvinningsförbudet i 4 kap. 1 § KonkL 

Utgångspunkten är att en betalning som skett senare än tre månader innan konkursen och som 

gjorts i förtid eller som medfört att gäldenärens ekonomiska ställning avsevärt försämrats ska 

gå åter. Detta förutsätter emellertid att betalningen inte kan anses vara ordinär, med hänsyn 

till omständigheterna.
51

 Återvinning är, som nämnts ovan, ett av de medel som används för att 

upprätthålla principen om likabehandling av borgenärerna (se ovan i kapitel 2.1.1). Det finns 

dock sådant som är undantaget från återvinningsreglerna. Ett av undantagen är betalning av 

vissa skatter och avgifter. 4 kap. 1 § KonkL stadgar bl.a. att skatt eller avgift som avses i 1 

kap. 1 § SkbL inte får återvinnas, vilket bl.a. innebär att om konkursgäldenären betalat in 

mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och/eller sociala avgifter m.m. strax innan konkursbeslutet 

meddelas kan denna betalning inte gå åter.
52

 Detta gäller således trots att staten har en 

oprioriterad fordran i konkursboet och därmed enligt likabehandlingsprincipen, 18 § FRL, ska 

                                                 
44

Prop. 1970:142, s. 60. 
45

 Prop. 1970:142, s. 61. 
46

 Prop. 1970:142, s. 61. 
47

 Prop. 2002/03:49 s. 72. 
48

 Prop. 2002/03:49 s. 73. 
49

 Prop. 2002/03:49 s. 72. 
50

 Prop. 2002/03:49 s. 72. 
51

 4 kap. 10 § KonkL. 
52

 4 kap. 1 § KonkL jämfört med 1 kap. 1 § SkbL. 
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ha lika rätt i förhållande till andra oprioriterade fordringsägare. Det bör dock påpekas att 

återvinningsförbudet avser skatt som förfallit till betalning.
53

 

 

2.1.3.1 Orsaker till återvinningsförbudet 

Återvinningsreglerna är till för att motverka att borgenärerna tar skada på grund av 

gäldenärens agerande. Departementschefen menade emellertid, i prop. 1975:6, att en 

skattskyldig knappast kan ”tänkas vilja gynna det allmänna framför andra borgenärer”
54

, utan 

att det snarare är tvärtom när insolvens uppstår. Denne framhöll även att den materiella 

räckvidden vid återvinning av skattebetalning är begränsad, bl.a. på grund av att det är svårt 

att föra bevisning om huruvida staten varit i ond tro gällande betalningen. Återvinning av 

skattebetalning skulle, enligt departementschefen, endast få betydelse om det fanns 

fordringsägare med bättre rätt än skatteförmånsrätten som blivit åsidosatta eller om 

konkurskostnader eller massafordringar inte skulle täckas på grund av skattebetalningen.
55

 

Departementschefen menade att ett uteslutande av återvinning av skatter och därmed 

jämställda skulder endast i obetydlig grad skulle medföra en förändring av den faktiska 

situationen vid konkurs, medan det skulle medföra praktiska fördelar för både 

konkursförvaltaren
 
och myndigheterna. Denne anförde även att övriga borgenärer med endast 

”något enstaka undantag tillagts förmånsrätt i konkurs”
56

  och att återvinning av skatter och 

avgifter därför som regel inte skulle medföra att övriga borgenärer skulle få en högre 

utdelning i konkursen genom en återvinning av skatten. Undantagsbestämmelsen skulle 

dessutom endast komma att avse förfallen skattefordran (även sociala avgifter skulle omfattas 

av undantaget).
57

 Konstateras kan härmed att statens förmånsrätt (som fanns vid denna 

tidpunkt) verkar utgöra grunden för återvinningsförbudet. 

 

2.1.3.2 Avskaffa återvinningsförbudet? 

Redan i prop. 1975/76:82 framgår att Svenska handelskammarförbundet påpekat att en 

gäldenär som är på obestånd troligen kommer att se fördelar med att betala skatter och 

avgifter innan konkursutbrottet och därmed missgynna övriga borgenärer. Förbundet tyckte 

därför att det skulle kunna gå att angripa sådana inbetalningar genom återvinning enligt 

KonkL.
58

 Detta lämnas emellertid utan hänseende med hänvisning till utredningen som gjorts 

i prop. 1975:6.
59

 

 

När skatteförmånsrätten avskaffades, genom prop. 2002/03:49, aktualiserades även frågan om 

återvinningsförbudet borde slopas. Vid införandet av förbudet hänvisades till att statens 

ställning som skatteborgenär var utsatt och att skatteförmånsrätten medförde att återvinning 

blev jämförelsevis begränsad, eftersom återvunna skattebetalningar på grund av 

                                                 
53

4 kap. 1 § 2 st. 1 p. KonkL, vilket även framgår av bl.a. Prop. 2002/03:49, s. 74 och SOU 2010:2 s. 441. 
54

 Prop. 1975:6 s. 136. 
55

 Prop. 1975:6 s. 136. 
56

 Prop. 1975:6 s. 137. 
57

 Prop. 1975:6 s. 137. 
58

 Prop. 1975/56:82, om ändring i Brottsbalken, s. 39. 
59

 Prop. 1975/56:82, s. 39 f. 
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skatteförmånsrätten normalt ändå skulle ha tillfallit staten i form av utdelning.
60

 

Förutsättningarna har emellertid förändrats eftersom skatteförmånsrätten numera är avskaffad. 

 

I prop. 2002/03:49 föreslog kommittén (bl.a.) ett slopande av återvinningsförbudet. 

Regeringen menade att eftersom skatteförmånsrätten avskaffades så talade systematiska skäl 

för att också återvinningsförbudet skulle avskaffas. Enligt min tolkning verkar detta uttalande 

vara baserat på lagrådets anförande om att syftet med ett avskaffande av skatteförmånsrätten 

skulle motverkas om återvinningsförbudet skulle behållas. Detta berodde, enligt lagrådets 

mening, på att det fanns starka skäl för en gäldenär att betala skattefordringar framför andra 

fordringar i en obeståndssituation. Regeringen bedömde dock att återvinningsförbudet skulle 

behållas, eftersom de praktiska och de ekonomiska effekterna av ett slopande inte ansågs 

tillräckligt utredda. Regeringen påpekade också vikten av att bedöma vissa andra frågor som 

aktualiserades i sammanhanget, såsom hur ett upphävande av reglerna skulle påverka en 

ställföreträdares ansvar för bolagets skulder, eftersom gjorda betalningar i så fall skulle kunna 

bli föremål för återvinning. Dessa anledningar medförde att återvinningsförbudet fick kvarstå 

tills vidare.
61

 

 

Riksdagen har dock uttalat att det både är angeläget och naturligt att också 

återvinningsförbudet upphävs. Riksdagen uppdrog därför åt regeringen att ta fram ett sådant 

förslag omgående.
62

 

 

Den 19 april 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare som bl.a. fick till 

uppgift att lämna ett förslag som skulle innebära att skatteåtervinningsförbudet skulle 

avskaffas. Ett avskaffande ansågs ge upphov till en del följdfrågor, t.ex. vad som skulle hända 

med företrädaransvaret för juridiska personer i 12 kap. 6 § SkbL,
63

 varför bl.a. detta skulle 

utredas. 

 

2.1.3.2.1 Förslaget om avskaffande av skatteåtervinningsförbudet 

I förslaget om avskaffande av skatteåtervinningsförbudet anförde utredaren att 

skatteåtervinningsförbudet motverkade syftet med skatteförmånsrättens avskaffande, eftersom 

staten, på grund av förbudet, tilldelats en omotiverat gynnsam position. Han framhöll även att 

positionen som staten hade, i och med återvinningsförbudet, bidrog till att det ur 

prioritetshänseende verkställdes oriktiga betalningar. Utredaren föreslog därför i enlighet med 

direktiven denne fått att skatteåtervinningsförbudet skulle avskaffas.
64

  

 

Utredaren framförde att ett avskaffande av återvinningsförbudet, enligt hans uppfattning, inte 

var tänkt att medföra någon förändring av de nu gällande reglerna om återvinning och att det 

därför var dessa regler som skulle tillämpas även på återvinning av skatter och avgifter om 

                                                 
60

 Prop. 2002/03:49, s. 74 och Prop. 1975:6 s. 137. 
61

 Prop. 2002/03:49, s. 74. 
62

 SOU 2010:2, Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag, s. 443. 
63

 SOU 2010:2 s. 439. 
64

 SOU 2010:2 s. 446. 
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förbudet avskaffades. Det var, enligt denne, 4 kap. 10 § KonkL avseende betalning som skett 

senare än tre månader före fristdagen som gjorts med osedvanliga betalningsmedel, i förtid 

eller med belopp som avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning, som skulle bli 

mest aktuell när återvinning av skatt och avgifter skulle aktualiseras. Att betalning skedde i 

förtid, menade utredaren var mindre vanligt i och med skattekontosystemet, varför det 

rekvisitet sällan skulle komma att bli aktuellt. Denne anförde emellertid att det ibland 

förekom att inbetalningar gjordes några månader i förväg om den skattskyldige var medveten 

om att denne skulle betala kvarstående skatt.
65

 Skattekontosystemet finns kvar än idag, vilket 

borde medföra att förtida betalningar även i dagsläget sällan förekommer. Skulle det dock ske 

är sådana betalningar, redan i dagsläget, återvinningsbara, eftersom återvinningsförbudet 

endast omfattar skatt som är förfallen till betalning.
66

 

 

Utredaren menade att det som främst kunde komma att bli aktuellt om återvinningsförbudet 

avskaffades var att betalningen avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Denne 

påpekade dock att enbart det inte räcker eftersom betalningen kan komma att betraktas som 

ordinär. Utredaren menade att det i princip var uppenbart att de allra flesta skattebetalningarna 

skulle anses vara ordinära, i alla fall om de var löpande. Samma sak, menade utredaren, borde 

gälla även för restförd skatt som betalats enligt en av Kronofogdemyndigheten upprättad 

avbetalningsplan.
67

 Utredarens resonemang om att en skattebetalning skulle anses ordinär om 

den utgör en löpande betalning får stöd av HD:s ovan nämnda uttalanden i rättsfallet NJA 

1982 s. 135, om att en betalning som skett med ett belopp som avsevärt försämrat gäldenärens 

ekonomiska ställning kan anses ordinär, om den avser en vanlig löpande utgift.
68

 

 

Ett fall där en skattebetalning inte skulle vara att betrakta som ordinär, bortsett från förtida 

betalning, skulle enligt utredaren kunna vara om den juridiska personen betalat till 

Skatteverket, inte till Kronofogdemyndigheten, efter det att ett underskott på skattekontot 

lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Utredaren hänvisade i detta fall bl.a. till 

NJA 1998 s. 728 där en gäldenär hade betalat en skuld till borgenären efter att borgenären 

ansökt om utmätning, vilket medförde att betalningen inte ansågs vara ordinär (vid en 

tillämpning av 4 kap. 10 § KonkL
69

).
70

 Utredaren anförde dock att han inte trodde att sådana 

betalningar skulle ske särskilt ofta i framtiden. Utredaren framförde bl.a. också att 

skattebetalningar endast mycket sällan borde anses otillbörliga i subjektivt hänseende (ond tro 

hos statens företrädare), vilket skulle medföra att återvinning oftast inte skulle komma i fråga, 

även om återvinningsförbudet hade avskaffats.
71

 Sammantaget blev utredarens bedömning att 

betalningar som gjorts till Skatteverket (satts in på skattekontot) även efter ett avskaffande av 

återvinningsförbudet oftast skulle bli fredade från återvinning.
72

 

 

                                                 
65

 SOU 2010:2 s. 447 f. 
66

4 kap. 1 § 2 st. 1 p. KonkL, vilket även framgår av bl.a. Prop. 2002/03:49, s. 74 och SOU 2010:2 s. 441. 
67

 SOU 2010:2 s. 447 f. 
68

 NJA 1982 s. 135. 
69

 Se mer om denna paragraf ovan i kapitel 2.1.1. 
70

 SOU 2010:2 s. 445. 
71

 Jämför 4 kap. 5 § KonkL. 
72

 SOU 2010:2 s. 447 f. 
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Frågan hade även uppkommit om företrädaransvaret i 12 kap. 6 § SBL kunde tänkas 

aktualiseras i högre grad om återvinningsförbudet avskaffades. Enligt direktiven skulle det, 

beroende på rättstillämpningen, kunna innebära att företrädaransvaret delvis skulle sättas ur 

spel. Att detta ansågs vara en farhåga pekade, enligt utredaren, på att företrädaransvaret hade 

en så pass viktig funktion att ett avskaffande av företrädaransvaret inte kunde komma i 

fråga,
73

 vilket flera av de experter som utredaren hade till sitt förfogande under utredningen 

hade som önskemål.
74

  

 

Grunden för betalningsskyldigheten enligt SkbL ligger hos den juridiska personen, inte 

företrädaren. Företrädaren kan dock i enlighet med 1 kap. 4 § 3 st. 9 p. och 12 kap. 6 § SkbL 

ibland likställas med den skattskyldige juridiska personen och därmed, tillsammans med den 

juridiska personen, bli skyldig att betala skatten.
75

 Eftersom något företrädaransvar inte 

kommer att bli aktuellt om skatten betalats in i enlighet med SkbL till Skatteverket menade 

utredaren att så rimligen även borde gälla för det fall betalningen, på grund av ett avskaffande 

av återvinningsförbudet, vid ett senare tillfälle skulle bli föremål för återvinning enligt 

KonkL:s bestämmelser. Denne menade dock att om SkbL:s regler, av uppsåt eller grov 

oaktsamhet, hade åsidosatts så skulle en företrädare ha kunna gjorts betalningsansvarig även 

om skatten vid ett senare tillfälle betalats in till Kronofogdemyndigheten,
76

 I teorin skulle en 

skattebetalning som skett i rätt tid och ordning kunna återvinnas om 

skatteåtervinningsförbudet avskaffas.
77

 Utredaren menade dock att det i det närmaste skulle 

vara uteslutet att en domstol, till nackdel för den enskilde och till fördel för staten, efter 

återvinning skulle utkräva ett företrädaransvar enligt 12 kap. 6 § SkbL. Om inbetalningen 

däremot gjorts för sent och denna varit återvinningsbar, enligt de snäva förutsättningar som 

angetts ovan, borde dock företrädaransvaret kunna aktualiseras. Skatteverket måste dock 

styrka att företrädaren haft uppsåt eller varit grovt oaktsam för att ansvar enligt 12 kap. 6 § 

SkbL ska bli aktuellt. Företrädaransvaret kan inte heller göras gällande om gäldenären vidtagit 

de åtgärder som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av den juridiska personens 

skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen, innan skatten skulle ha betalts.
78

 

 

Utredaren framhöll att för de fall Kronofogdemyndigheten genom exekutiva åtgärder hade 

ombesörjt en betalning och betalningen sedan skulle bli föremål för återvinning skulle 

företrädaransvaret kunna bli aktuellt i fler fall än om återvinningsförbudet skulle finnas kvar. 

Men denne påpekade att det faktum att Kronofogdemyndigheten agerat borde vara ett tecken 

på att verksamheten drivits väl långt utan att företrädaren vidtagit nödvändiga åtgärder. Att 

företrädaransvaret skulle bli aktuellt i ett sådant fall skulle enligt utredaren inte anses orimligt, 

trots att betalningen gjorts och att den sedan återvunnits.
79 

Utredaren framhöll också att det är 

                                                 
73

 SOU 2010:2 s. 446. 
74

 SOU 2010:2 s. 475, 490 och 494-497. Se mer om diskussionen kring företrädaransvaret nedan i kapitel 

2.3.1.2. 
75

 1 kap. 4 § 3 st. 9 p. och 12 kap. 6 § SkbL. Se mer om företrädaransvaret nedan i kapitel 2.3.1. 
76

 SOU 2010:2 s. 445 f. och 12 kap. 6 § SkbL. 
77

 Se 4 kap. 10 § KonkL. 
78

 SOU 2010:2 s. 448 f. Se mer om företrädaransvaret nedan i kapitel 2.3.1. 
79

 SOU 2010:2 s. 448 f. 
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möjligt att helt eller delvis befria en företrädare från ansvar om det föreligger särskilda skäl,
80 

alltså trots att företrädaren agerat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Att skatten återvunnits 

kommer att bli en ny omständighet att beakta vid jämkningsbedömningen, vilket vid 

rättstillämpningen skulle kunna utgöra en relevant faktor när befrielse från ansvar skulle 

övervägas.
81

 

 

Utredaren gjorde, som nämnts ovan, bedömningen att skattebetalningar endast i måttlig 

utsträckning kommer att bli föremål för återvinning, vilket en av experterna
82

 höll med om. 

Mot bakgrund av denna bedömning och av hur SkbL:s regler om företrädaransvar ska 

tillämpas drog utredaren slutsatsen att företrädaransvaret inte skulle aktualiseras i någon 

direkt större utsträckning efter att återvinning av skatt skett, i vart fall om gäldenären agerat 

”lojalt” mot staten.
83

 I även detta avseende fick utredaren medhåll av en av experterna.
84

 

Utredaren påpekade att ansvarsfrågan, precis som idag, främst kommer att aktualiseras när 

skatt inte återvunnits, t.ex. i de fall den aldrig betalats in.
85

 Skiljaktiga åsikter framkom dock, 

som sagt, i vissa av de särskilda yttrandena. (Se mer om detta nedan i kapitel 2.3.1.2 som 

behandlar frågan om företrädaransvaret i SkbL bör avskaffas.) 

 

Utredaren påpekade även att om återvinningsförbudet avskaffas kan det resultera i att staten 

inte längre kommer att vara den borgenär som gäldenären i första hand vill betala. Ett 

eventuellt otillbörligt gynnande av en annan borgenär borde, enligt denne, dock leda till 

återvinning och staten kan därför hållas skadeslös. Ett alternativ är att företrädaren kan tänkas 

använda pengarna till att försöka rädda företaget. Utredaren menade emellertid att mycket 

talade för att skattebetalningarna, även efter ett avskaffande av återvinningsförbudet, kommer 

att prioriteras av den juridiska personens ställföreträdare och att företrädaransvarets 

preventiva funktion i stor utsträckning därmed kommer att bibehållas. Dessutom kan den som 

är på obestånd och vid den tidpunkten gynnar viss borgenär, under vissa förutsättningar, 

dömas för otillbörligt gynnande av borgenär,
86

 om åtgärden medfört påtaglig fara för att en 

annan borgenärs rätt avsevärt ska förringas. Ett gynnande av staten, eller annan borgenär, kan 

således föranleda straffrättsligt ansvar.
87

 Utredaren menade att det inte heller fanns något 

hinder att avskaffa återvinningsförbudet av statsfinansiella skäl.
88

  

 

Avslutningsvis kan konstateras att skatteåtervinningsförbudet inte har avskaffats i dagsläget 

vilket medför att statens, som utredaren uttryckt det, omotiverat gynnsamma position kvarstår 

än idag.  

                                                 
80

 12 kap. 6b § SkbL. 
81

 SOU 2010:2 s. 449 och 12 kap. 6b § SkbL. 
82

 SOU 2010:2 s. 476. 
83

 SOU 2010:2 s. 449. 
84

 SOU 2010:2 s. 476. 
85

 SOU 2010:2 s. 451. 
86

 Se 11 kap. 4 § BrB. Mer om detta brott nedan i kapitel 2.3.3. 
87

 Se 11 kap. 4 § BrB och SOU 2010:2 s. 451 f. 
88

 SOU 2010:2 s. 457 f. 
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2.2 Kvittning av statens regressfordran på utbetald lönegaranti  

För att kunna avgöra om staten har rätt att kvitta sin regressfordran på utbetald lönegaranti 

behöver man veta när en sådan fordran anses ha uppkommit.
89

 Även reglerna om kvittning i 

konkurs och om lönegaranti är avgörande för bedömningen av om kvittningsrätt föreligger för 

en sådan fordran. Nedan följer därför en redogörelse för när en konkursfordran anses ha 

uppkommit, vad som gäller för kvittning i konkurs och vad som framgår av reglerna om 

lönegaranti. Avsnittet avslutas sedan med ett hovrättsavgörande som behandlar 

problematiken. 

 

2.2.1. Konkursfordrans uppkomst 

I en konkurs får enbart fordringar göras gällande som uppkommit innan konkursbeslutet 

meddelades, vilket framgår av 5 kap. 1 § Konkurslagen (1987:672), KonkL. Detta gäller 

emellertid bara om inte 3 kap. 2 § KonkL, om god tro, eller annan lag säger annat. 

Godtrosregeln i 3 kap. 2 § KonkL utgör ett undantag från 3 kap. 1 §. I 3 kap. 1 § KonkL 

stadgas att gäldenären mister rådigheten över egendom som efter konkursbeslutet tillhör 

konkursboet. Gäldenären får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i 

konkursen.
90

 Av 3 kap. 2 § KonkL framgår att en rättshandlig kan bli giltig trots att den 

företagits mellan gäldenären och någon annan senast dagen efter kungörelsen om 

konkursbeslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar. Detta förutsätter emellertid att 

motparten inte känt till konkursbeslutet och inte heller har haft skälig anledning att anta att 

gäldenären var försatt i konkurs. En överlåtelse som blivit giltigt i och med detta ska dock gå 

åter mot att boet ersätter motparten för dennes kostnader. Detta förutsätter dock att 

konkursboet utan oskäligt uppehåll framfört ett yrkande om att överlåtelsen ska gå åter. Även 

den som infriar en förpliktelse mot gäldenären efter tidpunkten som angetts ovan, ska få 

tillgodoräknas detta, om det framgår att denne var i god tro.
91

 

 

Det finns inget krav på att en fordran ska vara fri från villkor för att den ska få göras gällande 

i konkurs.
92

 Inte heller ställs något krav på att den ska vara förfallen till betalning,
93

 eftersom 

förfallotiden är tänkt att skydda den betalningsskyldige mot överraskande betalningskrav. Ett 

sådant skyddsbehov anses inte finnas när den betalningsskyldige försatts i konkurs.
94

 

 

Vid avgörandet av när en fordran anses uppkommen har det uttryckts, både i förarbeten och i 

praxis, att den väsentliga grunden för fordringsanspråket måste ha förelegat vid tidpunkten för 

konkursbeslutet.
95

 Men att den väsentliga grunden för fordrans uppkomst ska föreligga vid 

konkursbeslutet innebär inte att samtliga omständigheter som fordringen grundar sig på måste 

                                                 
89

 Jämför 5 kap. 1 och 15 §§. 
90

 3 kap. 1 § KonkL. 
91

 3 kap. 2 § KonkL. 
92

 5 kap. 1 § KonkL. 
93

 5 kap. 1 § 2 st. KonkL. 
94

 Se SOU 1970:75 s. 186 f . och Welamson & Mellqvist, Konkurs, uppl. 10:2, Stockholm 2003, Norstedts 

Juridik, s. 174. 
95

 Prop. 1986/87:90 s. 123, NJA 1981 s. 801 och Welamson & Mellqvist, a.a.s. 156. 
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ha inträffat före konkursbeslutet.
96

 Av 5 kap 1 § KonkL följer nämligen att om gäldenären 

inte ökat sin skuldbelastning kan utdelningsrätt föreligga för en fordran, ”även om det i 

grunden för fordrings-anspråket ingår omständigheter som inträffat under konkursen”
97

. Att 

en fordran inte slutligt uppkommit innan konkursbeslutet meddelades hindrar således inte att 

den i ett specifikt fall ändå kan anses ha förelegat vid tidpunkten. Om åtminstone vissa 

nödvändiga omständigheter för fordringens slutliga uppkomst förelegat kan en fordran således 

anses uppkommen i tid. I vissa sammanhang anses t.ex. att fordringen uppkommit redan vid 

ingåendet av avtalet som den vilar på, trots att den först senare blivit fullgången på grund av 

inträffade förhållanden.
98

 Ett exempel på när en konkursfordran uppkommit innan 

konkursbeslutet meddelades är rättsfallet NJA 1989 s. 185 där det framkom att 

skadeståndsanspråk som utlöst av en leasetagares konkurs ska anses uppkommet redan vid 

leasingavtalets ingående.
99

  

 

I rättsfallet NJA 2009 s. 291 har dock HD uttalat att den väsentliga grunden inte ska 

”uppfattas som en tillämpning av en styrande rättsprincip, utan det torde närmast vara att 

förstå som ett sätt att legitimera eller bekräfta en slutsats som vilar på de överväganden som 

det särskilda fallet föranleder.”
100

 Hänsyn ska, enligt HD, även tas till den tillämpliga 

bestämmelsens syfte vid avgörandet av en fordrans uppkomst. Av samma rättsfall framgår att 

en parts möjlighet att styra över huruvida fordringen blir fullgången eller inte, inte sällan 

tillmäts betydelse. I rättsfallet NJA 2009 s. 291 ville konkursboet ha tillbaka ett förskott som 

boet betalat för en varuleverans, medan motparten ville kvitta förskottet mot en fordran som 

kunde göras gällande i konkursen. HD hade därför att avgöra om kvittning var tillåtet. Innan 

konkursutbrottet fanns en fordran på varor motsvarande förskottet men när konkursboet inte 

begärde leverans av varor och motparten inte heller begärde att få leverera varorna medförde 

det att det uppstod en penningfordran på återbetalning av förskottet. Frågan var om den 

penningfordran som uppkom på grund av boets agerande kunde anses uppkommen innan 

konkursen, eftersom den avsåg ett avtal som var ingånget före konkursen. HD kom i detta fall 

fram till att huvudfordringen inte varit fullgången vid konkursbeslutet och att den därför vid 

den tidpunkten inte kunde ha infriats vare sig genom betalning eller genom kvittning. 

Eftersom fordringen var beroende av konkursförvaltarens agerande ansåg HD att konkursboet 

inte hade haft en fordran hos motparten som medförde rätt till kvittning enligt 5 kap. 15 § 1 st. 

KonkL. HD uttalade dock att det faktum att en fordran inte kunnat användas för kvittning i en 

företagsrekonstruktion som skett precis före konkursen, i sig, inte automatiskt gjorde att 

fordringen ej kunde användas för kvittning i konkursen.
101

 (Mer om kvittning nedan i kapitel 

2.2.2.) 

 

                                                 
96

 Prop. 1986/87:90 s. 123. 
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 Welamson & Mellqvist, a.a.s. 155. 
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 NJA 2009 s. 291. 
99

 NJA 1989 s. 185. 
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 NJA 2009 s. 291. 
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Ronney Hagelberg har kommenterat HD:s dom i JT 2009-10.
102

 Hagelberg menar att HD i 

NJA 2009 s. 291 frångick förarbetenas uttalanden
103

 samt NJA 1981 s. 801 om att den 

väsentliga grunden för fordringsanspråket måste föreligga vid konkursbeslutet, genom att HD 

istället lade tyngden på syftet med den tillämpliga bestämmelsen. HD använde i detta fall bl.a. 

justitierådet Palms tillägg i NJA 1989 s. 185
104

 som stöd för sitt resonemang. Hagelberg 

finner, i sin artikel, ingen anledning att ifrågasätta HD:s ändamålsresonemang eftersom denne 

menar att ett sådant resonemang bör vara lämpligare än användandet av begreppet ”den 

väsentliga grunden”. Hagelberg menar att det sist nämnda begreppet ger mycket liten 

vägledning om vilka omständigheter som ska anses vara väsentliga och när tillräckligt många 

omständigheter ska anses föreligga för att kriteriet ska vara uppfyllt. Ändamålskriteriet bör, 

enligt Hagelberg, vara att föredra eftersom det ger större utrymme att beakta 

omständigheterna i det enskilda fallet. Han menar därför att när frågan om kvittning i konkurs 

ska avgöras bör syftet med 5 kap. 15 § st. 1 KonkL samt allmänna konkursrättsliga principer 

beaktas vid bedömningen av en fordrans uppkomst.
105

 

 

Jakob Heidbrink har också diskuterat frågan kring när en fordran ska anses uppkommen.
106

 

Heidbrink påpekar att han anser att rättsläget avseende när en fordran anses uppkommen är 

oklart eftersom frågan i dagsläget löses i varje enskilt fall. Han menar att detta är ett problem 

som behöver lösas. Heidbrink tror att en autonom behandling av en fordrans uppkomst, utan 

hänsyn till speciella omständigheter i det enskilda fallet, vore att föredra framför dagens 

oklarhet. I dagsläget finns det två tidpunkter som, enligt honom, är aktuella vid bedömningen 

av en fordrans uppkomst. Den ena är tidpunkten för avtalet och den andra är tidpunkten när 

fordringen blir komplett (alltså när fordringen, med hänsyn till villkor, blir aktiv och kan 

krävas ut i domstol). Heidbrink för ett resonemang kring de två alternativen genom ett 

exempel: Vid ett köpavtal är de primära förpliktelserna betalning och naturaprestation, medan 

de sekundära utgörs av de påföljder som aktualiseras om de primära förpliktelserna inte 

uppfyllts. Väljer man tidpunkten för avtalets tillkomst som grund för en fordrans uppkomst 

kommer, enligt Heidbrink, i stort sett alla krav som har sin grund i avtalet att bli 

kvittningsbara i konkurs, även prisavdrag, omleverans och liknande. Heidbrink ställer sig 

tveksam till en bedömning där avtalets tillkomst utgör uppkomsttidpunkten för en fordran. 

Han tar ett exempel som påvisar bristfällighet i en sådan bedömning och anför att om en 

fordran på lön uppstår när ett anställningsavtal träffas år 1979 så ska en fordran på lön år 1995 

anses uppkommen år 1979. Heidbrink ställer sig frågan hur preskription ska behandlas i ett 

sådant fall, för det kan ju inte vara så att en fordran på lön år 1995 preskriberades år 1989? 

Han menar att denna problematik måste bemötas om avtalet ska anses vara 

bedömningsgrunden för en fordrans uppkomst.
107

 

                                                 
102

 Hagelberg, JT 2009-10 s. 907, Kvittning i konkurs - Kan en fordran, som har sin grund i ett avtal som träffats 

före konkursen, utnyttjas vid kvittning enligt 5 kap. 15 § konkurslagen (1987:672)?. 
103

 Se prop. 1986/87:90 s. 123, NJA 1981 s. 801 och Welamson & Mellqvist, a.a.s. 156. Se ovan. 
104

 Se NJA 2009 s. 291 samt justitierådet Palms tillägg i NJA 1989 s. 185. Palm uttalade bl.a. denna mening i 

domen: ”En utgångspunkt för hur begreppet fordringens eller skuldens tillkomst skall tolkas i det enskilda fallet 

måste vara ändamålet med den bestämmelse som tillämpningen gäller.” 
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 Hagelberg, JT 2009-10 s. 907, a.a.s. 914 f. 
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 Heidbrink, JT 2010-11 s. 858, Tankar om kontraktfordringars uppkomst. 
107 Heidbrink, JT 2010-11 s. 858, a.a.s. 866 f. 
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Alternativet, att välja den tidpunkt då fordringen blir aktiv, menar Hedbrink skulle gå emot 

praxis,
108

 eftersom praxis tillåter att icke aktiva fordringar används till kvittning, vilket även 

framgår av prop. 1986/87:90.
109

  Heidbrink framhåller att det är tydligt att domstolarna strävar 

efter flexibilitet för att kunna ta hänsyn till särskilda omständigheter i det enskilda fallet, 

troligen för att resultaten ska bli tillfredsställande i varje enskilt fall. Men vad är ett 

tillfredsställande resultat?
110

 Enligt Heidbrink verkar domstolarnas fokus ligga på att undvika 

”potentiellt hårda resultat föranledda av vad som skulle kunna betecknas som ’otur’.”
111

 Han 

menar dock att detta inte bör tas hänsyn till, eftersom en konkurs i sig är ”oturlig” och alltid 

medför ett hårt slag mot borgenärerna. Att lindra fallet för de som kan ha varit nära att undgå 

det ser Heidbrink ingen mening med, eftersom andra borgenärer t.ex. de i rättsfallet NJA 2009 

s. 291 måste ta smällen som konkursen medför. Heidbrink framhåller emellertid att en regel 

om att bedömningen kring när en fordran ska anse uppkommen som baseras på när fordringen 

blev aktiv riskerar att medföra att borgenärer som kan disponera över när fordringen blir 

komplett kan tänkas påskynda konkursen för att få till kvittningsbara fordringar. Han tror 

dock inte att detta kommer att aktualiseras särskilt ofta, eftersom ett sådant agerande kräver 

att borgenären är i en kvittningsbar position, således att en motfordran finns, och att 

borgenären styr över villkoren som avgör när fordringen blir komplett. Heidbrink menar att 

dessa fåtalet möjliga fall inte ska ges en avgörande effekt vid ett beslut om en klar regel för en 

fordrans uppkomst. Istället ska fördelarna med en klar regel vägas mot de nackdelar som den 

kan medföra. Han menar att en klar regel trots allt är att föredra framför dagens oklara läge 

och att det viktiga inte är vilken regel som väljs utan att det finns en regel att tillämpa. 

Orsaken till detta är att han menar att en känd regel går att anpassa sig till. Påpekas bör dock 

att han enbart har inriktat sitt resonemang på kommersiella sammanhang.
112

 

 

Av det ovan framförda kan konstateras att det inte finns någon princip för bedömande av när 

en fordran anses uppkommen, som kan tillämpas på alla fall, vilket HD också uttalat i 

rättsfallet NJA 2009 s. 291.
113

 

 

2.2.2 Kvittning i konkurs 

En borgenär kan använda en fordran som får göras gällande i konkursen till kvittning mot en 

fordran som gäldenären hade mot borgenären vid tiden för meddelandet av konkursbeslutet, 

vilket framgår av 5 kap. 15 § 1 st. KonkL. Detta gäller dock om det inte utom konkursen var 

uteslutet med kvittning på grund av fordringarnas beskaffenhet.
114

 En fordrans uppkomst är av 

avgörande betydelse för denna bestämmelses tillämplighet.
115

  

 

                                                 
108

 Vilket också framgår ovan, se t.ex. NJA 1989 s. 185. 
109

 Prop. 1986/87:90 s. 123, se ovan. 
110

 Heidbrink, JT 2010-11 s. 858, a.a.s. 867 f. 
111

 Heidbrink, JT 2010-11 s. 858, a.a.s. 868. 
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 Heidbrink, JT 2010-11 s. 858, a.a.s. 868 f. 
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 NJA 2009 s. 291. 
114

 5 kap. 15 § 1 st. KonkL och Regeringens proposition 2004/05:30 Finansiella Säkerheter, s. 66. 

För information om villkorade fordringar se 5 kap. 15 § 2 st. KonkL. 
115

 Jämför 5 kap. 1 och 15 §§. Se mer om fordrans uppkomst ovan i kapitel 2.2.1. 
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Exempel på fordringar som inte kan kvittas mot varandra är att en fordrans karaktär medför 

att den inte kan utmätas eller att den ena partens fordran är en penningfordran medan den 

andres är en varufordran.
116

 I rättsfallet NJA 1995 s. 356 uttalade HD att en naturaförpliktelse 

som omvandlas till en fordran på pengar genom leverantörens kontraktbrott inte medför rätt 

till kvittning i köparens konkurs, eftersom ett kontraktsbrott inte bör kunna medföra en fördel 

för den som begått kontraktsbrottet. HD uttalade även att om kontraktsbrottet orsakats av 

hinder utom partens kontroll kan läget i vissa fall komma att bli annorlunda.
117

 (Se även 

rättsfallet NJA 2009 s. 291 som refererats ovan i kapitel 2.2.1.) 

 

Båda parters fordran ska följaktligen, redan före konkursbeslutet, ha stått mot varandra.
118

 

Undantag kan emellertid, i enlighet med 3 kap. 2 § KonkL, föranledas av godtrosregeln.
119

 

 

När det finns ett ömsesidigt fordringsförhållande mellan två personer och den ena parten 

kommit i konkurs innebär en rätt till kvittning för den andra parten ”en omedelbar 

privilegiering i förhållande till övriga fordringsägare.”
120

 Detta förutsätter emellertid att 

borgenären inte har en sådan förmånsrätt som ger denne full betalning av den anledningen i 

stället. Borgenären får således full betalning eller så långt det räcker ur en viss egendom, 

alltså boets fordran på denne part.
121

 En borgenär som har en oprioriterad och en prioriterad 

fordran kan välja den oprioriterade att kvitta med,
122

 vilket är tillåtet även om fordran som 

konkursgäldenären har mot borgenären är prioriterad.
123

 

 

Vid tillämpningen av 5 kap. 15-16 §§ KonkL anses en regressfordran mot konkursgäldenären 

ha förvärvats när förpliktelsen grundades, inte när betalningen skedde, vilket framgår av 5 

kap. 17 § KonkL.
124

 Denna paragraf ger uttryck för en allmän princip avseende fordringar 

som grundas på avtal.
125

 Bestämmelsen ska inte tolkas e contrario.
126

  

 

För tillämpning av kvittningsreglerna är i vissa fall av betydelse när en överlåtelse av en 

fordran skall anses ha ägt rum. Frågan ska bedömas enligt allmänna civilrättsliga regler. Det 

som avgör är när överlåtelsen blev bindande för överlåtaren, inte när förvärvaren vunnit skydd 

mot överlåtarens borgenärer.
127

 Ett exempel på en allmän civilrättslig princip är att en 

regressfordran som uppstått på grund av infriad borgen ska anses ha förvärvats när 

borgensåtagandet gjordes.
128

 

 

                                                 
116

 Lennander, Återvinning i konkurs, a.a.s. 260 och NJA 1995 s. 356. 
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 NJA 1995 s. 356. 
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 Welamson & Mellqvist, a.a.s. 173. 
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 Se NJA 1963 s. 353. 
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 5 kap. 17 § 1 st. KonkL. 
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 Walin, Materiell Konkursrätt, uppl. 2, Lund 1987, Norstedts Juridik, s. 93. 
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 Lennander, Lagtextkommentar till 5 kap. 17 § KonkL, Karnov, hämtat: 16/11 2011 kl. 14.00. 
127

 Prop. 1975:6 s. 273. 
128

 Prop. 1975:6 s. 274. 
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Det är borgenären som ska styrka när han förvärvat sin fordran,
129

 eftersom det är denne som 

påstår att fordringen får göras gällande för kvittning i konkursen. 

 

2.2.2.1 Kvittningsförbud vid vissa fordringsöverlåtelser samt återvinning av 

kvittning 

Av 5 kap. 16 § KonkL framgår att en fordran mot gäldenären inte får användas till 

kvittning i en konkurs mot en fordran som gäldenären hade vid förvärvet, om den 

förvärvats av borgenären från tredjeman, genom överlåtelse som skett senare än tre 

månader innan konkursbeslutet meddelades. Detta förutsätter emellertid att förvärvet med 

hänsyn till omständigheterna inte kan anses vara ordinärt. Har en överlåtelse, enligt ovan, 

skett får inte heller kvittning ske om borgenären hade skälig anledning att anta att 

gäldenären vid tidpunkten för förvärvet var insolvent.
130

 Inte heller en borgenär som ”satt 

sig i skuld till gäldenären under sådana omständigheter att det är att jämställa med en 

betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel”
131

 får kvitta, om betalningen hade 

kunnat bli föremål för återvinning.
132

 

 

5 kap. 16 § KonkL har ett nära samband med återvinningsreglerna i konkurs.
133

 Reglerna om 

återvinning i 4 kap. 10 § är emellertid strängare mot borgenärerna än kvittningsreglerna i 

konkurs, vilket innebär att rätt till kvittning kan föreligga trots att en betalning av 

motsvarande slag hade blivit föremål för återvinning. Syftet med 5 kap. 16 § KonkL är att 

förhindra missbruk av kvittningsmöjligheten och att det inte ska vara möjligt att avsiktligt 

skapa kvittningssituationer som ska utnyttjas i en konkurs, inte att generellt sett förhindra 

kvittning.
134

 Det finns två olika sätt att skapa en kvittningsrätt. Det ena sättet är att någon, som 

är skuldsatt till den blivande konkursgäldenären, förvärvar en fordran på gäldenären från 

tredje man, för att kunna använda den fordringen till kvittning. Ofta förvärvas en sådan 

fordran till underpris, men det är inte ett krav för bestämmelsens tillämplighet.
135

 Det andra 

sättet är att en borgenär, som har en fordran på den blivande konkursgäldenären, sätter sig i 

skuld till denne för att kunna kvitta denna skuld och på så sätt få sin egen fordran betald.
136

  

 

Det framgår av 4 kap. 10 § 2 st. KonkL att återvinning av betalning kan tillämpas på alla 

kvittningar som inte är tillåtna i en konkurs, varför sådana kvittningar kan återvinnas om 

rekvisiten i paragrafen är uppfyllda. En kvittning som skett innan konkursen kan dock undgå 

återvinning, trots att den inte hade godtagits i en konkurs, om den inte uppfyller rekvisiten i 4 

kap. 10 § KonkL. När 4 kap. 10 § 2 st. KonkL ska tillämpas på kvittning ska därför två frågor 

ställas: Hade kvittningen godtagits i en konkurs? Om svaret är nej; Är förutsättningarna för 

återvinning enligt 1 st. uppfyllda?
 137
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 5 kap. 16 § 1 st. KonkL. 
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 5 kap. 16 § 2 st. KonkL. 
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 5 kap. 16 § 2 st. KonkL. 
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 Lennander, Återvinning i konkurs, a.a.s. 256-271. 
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 A.a.s. 271. 
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 Se 5 kap. 16 § 1 st. KonkL samt Walin, a.a.s. 89. 
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 Lennander, Återvinning i konkurs a.a.s. 271. 
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Kravet på att betalningen inte ska anses ordinär och att den ska vara till nackdel för 

borgenärerna bör, enligt Lennander, tillämpas på ungefär samma sätt i 4 kap. 10 § som i 

reglerna om kvittning i 5 kap. KonkL.
138

 

 

2.2.3 Generellt om lönegaranti 

När en arbetsgivare går i konkurs får de anställda lön från staten, enligt Lönegarantilag 

(1992:497), LGL.
139 

Lönegarantin är knuten till arbetstagarens förmånsrätt enligt 12 eller 13 

§§ FRL, (med ett undantag). Av 7 § LGL framgår att staten genom garantin har ådragit sig att 

betala fordringar på lön och annan ersättning som är förmånsberättigade enligt 12 och 13 §§ 

FRL. I 7a § LGL stadgas att även fordran på uppsägningslön omfattas av garantin, trots att 

denna inte är förenad med förmånsrätt.
140 

(LGL omfattar även företag som är föremål för 

företagsrekonstruktion eller som i enlighet med artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/94/EG – om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens i ett annat EU-

land eller EES-land är föremål för ett insolvensförfarande.)
141

 

 

I konkurser utan bevakningsförfarande är det konkursförvaltaren som beslutar om 

lönegaranti.
142

 I konkurser med bevakningsförfarande meddelar konkursförvaltaren inget 

beslut om lönegaranti. Istället ska denne underrätta Länsstyrelsen om lönefordringar som 

denne anser är klara.
143

 Beslutet fattas sedan av Länsstyrelsen som i praktiken normalt fattar 

ett beslut om lönegarantiutbetalning i enlighet med konkursförvaltaren underrättelse om klara 

lönefordringar. Samma handläggning gäller även för fordringar på uppsägningslön.
144

 

 

Lönegarantin är, enligt 9 § LGL, begränsad till ett maxbelopp motsvarande fyra prisbasbelopp 

och även till ett maximalt löneanspråk för åtta månaders arbete, per arbetstagare.
145

 

 

I enlighet med 28 § LGL inträder staten i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. I och 

med detta får staten en regressfordran på arbetsgivaren för utbetald lönegaranti. Denna 

regressfordran omfattar dock inte arbetstagarens förmånsrätt enligt 12 och 13 §§ FRL. Staten 

hade tidigare en förmånsrätt för regressfordran, men den har avskaffats.
146

 Det främsta 

motivet till att statens förmånsrätt för regressfordran avskaffades var att det, i en konkurs, 

skulle medföra en ökad utdelning för oprioriterade borgenärer. ”Även om staten kommer att 

vara den enskilt klart största borgenären i den kategorin, kommer ändringarna att medföra 

ekonomiska fördelar för ett antal oprioriterade borgenärer, ofta små och medelstora 
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 A.a.s. 271. 
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 Walin & Gregow, Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. En kommentar, uppl. 6, Stockholm 2010, 

Norstedts Juridik, s. 142 och 145. 
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 1 § 2-3 p. LGL. 
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 16 § LGL. 
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 11 § LGL. 
144

 Danhard, KonkursArbetsrätt, Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion, uppl. 4, 

Stockholm 2009, Lars Åhnberg AB, s. 315. 
145

 9 § LGL. För mer detaljer om lönegaranti se bl.a. prop. 2002/03:49 och Walin & Gregow, a.a.s. 142-165. 
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 Walin & Gregow, a.a.s. 158. 
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företag.”
147

 Att staten inte övertar förmånsrätten är ett avsteg från 3 § FRL, som stadgar att 

om en fordran övertas av annan så består förmånsrätten.
148

 

 

Av 28 § LGL framgår att utdelning i konkurs som avser en arbetstagares fordran tillfaller 

staten, om lönegaranti betalats ut.
149

 Staten har i och med denna stadga ett principiellt försteg 

till betalning framför arbetstagaren. Detta försteg, menar Danhard, till viss del är skenbart 

eftersom arbetstagaren principiellt sett kan välja vilka fordringar som ska ersättas av 

lönegarantin. Fordringen som staten övertar kan således utgöras av prioriterade eller 

oprioriterade fordringar. Har arbetstagaren haft rätt att välja och i och med det valt att ersätta 

oprioriterade fordringar med lönegarantin så kan inte staten åberopa försteg, eftersom 

arbetstagarens kvarvarande fordringar är förmånsberättigade.
150

 Detta medför att en 

arbetstagare, som inte har fått full ersättning för lön genom lönegarantin får en bättre ställning 

än staten eftersom 12 § FRL gäller för arbetstagarens kvarvarande fordran men inte för statens 

regressfordran, som regleras med stöd av 7 § LGL. Även andra borgenärer som har förvärvat 

en lönefordran kan åberopa förmånsrätt och har således också bättre rätt än staten. Eftersom 

statens fordran är utan förmånsrätt ska staten upptas i konkursboet som behörig 

betalningsmottagare för det som varje arbetstagare fått utbetalt till sig genom lönegarantin.
151

  

 

2.2.3.1 När uppstår statens regressrätt för fordran på utbetald lönegaranti? 

Statens eventuella rätt att företa kvittning för att fullgöra en betalningsförpliktelse har 

diskuterats under lång tid. Frågan om statens möjlighet att med stöd av allmänna principer 

använda pengar som finns på gäldenärens skattekonto för kvittning mot andra fordringar har 

varit särskilt osäker.
152 I NJA 2005 s. 3 anförde HD att staten i princip har samma möjligheter 

som andra gäldenärer att fullgöra sin betalningsskyldighet genom kvittning.
153

  

 

I sitt ställningstagande från 1 juli 2009, ”Kvittning i konkurs av överskott på skattekonto mot 

statens regressfordran på utbetald lönegaranti”, kom Skatteverket fram till att Skatteverket 

har rätt att kvitta överskott på arbetsgivarens (konkursgäldenärens) skattekonto mot en 

regressfordran på utbetald lönegaranti, i enlighet med 5 kap. 15 § KonkL. En förutsättning för 

detta är dock att konkursgäldenärens fordran på återbetalning av skatt uppkommit före 

konkursbeslutet samt att statens regressfordran utgör en konkursfordran.
154

 (Se kapitel 2.2.1 

ovan angående bedömningen av konkursfordrans uppkomst.) 
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Skatteverket menar att det ”i praxis och doktrin har hävdats att om en fordran är 

utmätningsbar föreligger inte något grundläggande hinder mot kvittning”. Verket hänvisar till 

NJA 1986 s. 539 och Lennander
155 

och drar slutsatsen att det inte finns något allmänt 

grundläggande hinder mot kvittning av en fordran på återbetalning av skatt enligt SkbL 

eftersom den, enligt 18 kap. 9 § SkbL, kan utmätas.
156 

 

 

Fordran på lön har i praxis ansetts ha sin väsentliga grund i det bakomliggande 

anställningsförhållandet.
157

 Ovan framgår att Skatteverket anser att statens regressfordran på 

utbetald lönegaranti kan kvittas mot ett överskott på konkursgäldenärens skattekonto. Men är 

detta verkligen fallet? Frågan har bl.a. tagits upp till prövning av Göta Hovrätt.
158

 Av 5 kap. l 

§ konkurslagen framgår att en fordran får göras gällande i konkurs enbart i det fall den 

uppkommit innan konkursbeslutet meddelades (om inget annat följer av 3 kap. 2 § KonkL). 

Såväl huvudfordran som motfordran måste dock ha uppkommit före konkursutbrottet för att 

en kvittning ska få genomföras. HovR menar att fordringen inte måste ha innehafts vid 

konkursbeslutet av den som gör fordringen gällande i konkursen för att regeln ska vara 

tillämplig. Rätten hänvisar till att fordringsanspråkets väsentliga grund måste föreligga vid 

tidpunkten för konkursbeslutet för att fordringen ska få göras gällande i konkursen.
159

 HovR 

menar att den väsentliga grunden för lönefordringen är anställningsförhållandena. Eftersom 

anställningsförhållandena i detta fall förelåg vid tiden för konkursbeslutet och eftersom staten 

enligt 28 § LGL har regressrätt mot konkursboet för sin fordran och har inträtt i arbetstagarens 

rätt mot konkursgäldenären
160

 så har fordran, enligt HovR, uppkommit innan konkursbeslutet 

meddelades. 5 kap. 1 § KonkL är därför tillämplig och kvittning får, enligt 5 kap. 15 § 

KonkL, göras gällande i konkursen. HovR menar att det faktum att staten endast har en 

oprioriterad fordran i konkursen, eftersom staten inte inträder i arbetstagarens rätt enligt 12 

eller 13 §§ FRL, inte utgör hinder mot rätten till kvittning.
161

 

 

Påpekas bör dock att denna dom ej vunnit laga kraft eftersom HD har fattat beslut om 

prövningstillstånd.
162

 Detta medför att jag har valt att redovisa en grundlig presentation av 

parternas inställning i frågan. 

 

Skatteverket menar att staten inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären enligt 28 § 

LGL. Denna bestämmelse bör uppfattas som att staten inte övertagit en arbetstagares fordran i 

civilrättslig mening, utan endast en teknisk rätt att i konkurs få betalt för det som betalats ut i 

form av lönegaranti. Verket hänvisar i detta avseende till Erik Danhard
163

 som ger stöd åt 

detta resonemang. Vidare menar Skatteverket att statens skyldighet att betala ut lönegaranti, 
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kan beskrivas som ett legalt borgensansvar, vilket även framgår av prop. 2004/05:57.
164

 

Skatteverket jämför med att det vid borgen är borgensåtagandet som ligger till grund för när 

regressfordran på grund av betald borgen anses förvärvad. Verket menar även att det faktum 

att det är senare omständigheter som har utlöst lönegarantin inte bör tillmätas någon 

avgörande betydelse, eftersom den väsentliga grunden för regressfordringen förelegat innan 

beslut om konkurs meddelades.
165

 I detta avseende hänvisar Skatteverket till Welamson-

Mellqvist, som gjort ett liknande uttalande, dock ett mer generellt sådant.
166

  

 

Skatteverket framhåller även att syftet med förbudet mot kvittning i 16 § är att hindra att 

kvittningsrätten missbrukas, t.ex. genom att en fordran mot gäldenären köps upp till underpris 

för att kunna kvitta en skuld som köparen av fordringen har gentemot gäldenären. Någon 

sådan baktanke kan inte staten anses ha. Staten har dessutom inte själv valt att ikläda sig 

regressfordringen, utan den är att jämföra med ett legalt borgensansvar. Verket hänvisar 

därför till 5 kap. 16 § första meningen
167

 KonkL och menar att om paragrafen är tillämplig så 

ska överlåtelsen anses vara ordinär.
168

 

 

Men eftersom en regressfordran avseende lönegaranti ska anses förvärvad när förpliktelsen 

grundades, menar Skatteverket, som får medhåll från TR och HovR, att grunden för 

regressfordringen är anställningsförhållandet. Det medför att kvittning är tillåtet enligt 5 kap. 

15 §.
169

  

 

Konkursboet medger att fordran på lön uppstår i det bakomliggande anställningsförhållandet, 

men förvaltaren menar dock att förpliktelsen att betala lönegarantin inte uppkom förrän 

konkursförvaltaren fattade beslut om lönegaranti, eller i vart fall efter konkursutbrottet, och 

att statens regressfordran därmed måste ha uppstått efter konkursutbrottet.
170

  

 

Konkursboet menar att Skatteverket har förvärvat lönefordringen från tredje man, dock inte 

genom en formell överlåtelse, och inträtt i löntagarens ställe gentemot konkursboet och att 

detta förvärv skett efter konkursutbrottet. Enligt 5 kap. 17 § KonkL anses regressfordran ha 

förvärvats när borgenärens förpliktelse grundades.
171

 Att regressfordran ska kopplas till 

huvudfordringens uppkomst, som Skatteverket menar är arbetstagarens lönefordran, menar 

konkursboet är ett felaktigt resonemang. Orsaken är att följden av ett sådant resonemang 

skulle bli att staten, innan arbetsgivaren ens försatts i konkurs, har en latent regressfordran 

avseende alla arbetstagares framtida löneanspråk. En sådan ordning skulle innebära att statens 

regressfordran skulle uppstå i samband med att konkursgäldenären träffar ett anställningsavtal 
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med personalen. Denna analogi till det civilrättsliga borgensinstitutet menar konkursboet är 

haltande, eftersom en borgensförbindelse förutsätter ett aktivt agerande från borgensmannen. 

Något aktivt handlande från statens sida förutsätts inte enligt LGL. Staten har dessutom 

möjlighet att överklaga konkursförvaltarens lönegarantibeslut, genom tillsynsmyndigheten, 

och kan på så sätt påverka storleken på sin egen fordran. Denna möjlighet saknar 

borgensmän.
172

 Konkursboet fortsätter:
173

 

 

”En regressfordran anses ha förvärvats när förpliktelsen att reglera huvudfordran 

grundades. Statens förpliktelse att utge lönegarantimedel grundas på lönegarantilagens 

regler. För att lönegarantilagen ska vara tillämplig krävs dels att det föreligger en 

konkurs, dels att förvaltaren fattat beslut om lönegaranti. Om inte dessa båda kriterier 

är uppfyllda aktualiseras aldrig statens förpliktelse att utbetala lönegarantimedel och 

följaktligen inte heller någon regressfordran.” 

 

Konkursboet menar att regressfordran därför måste ansetts förvärvad när förpliktelsen att 

betala lönegaranti grundades, alltså när beslut om lönegaranti fattades av konkursförvaltaren, 

eftersom det är först vid denna tidpunkt som det står klart om staten ska betala ut lönegaranti 

eller ej. Skatteverket saknar således kvittningsrätt och konkursboet bör återfå medlen som 

Skatteverket kvittat mot.
174

  

 

Som anförts ovan är rättsläget oklart, vilket har medfört att HD har meddelat 

prövningstillstånd i frågan. Det återstår därmed att se om HD fastställer HovR:s dom eller om 

HD kommer att gå på konkursboets linje. 
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2.3. Företrädarens personliga ansvar för bolagets skulder 

Något som jag avser att analysera är vad företrädaransvaret i 12 kap. 6 § SkbL innebär och 

om denna reglering behövs när det finns regler i 25 kap. 18 § ABL, om företrädarens 

personliga ansvar för bolagets skulder vid ickelikvidation av bolaget när det egna kapitalet 

understiger halva aktiekapitalet. Även frågan om hur företrädaransvaret i SkbL förhåller sig 

till brottet ”otillbörligt gynnande av borgenär”, som återfinns i 11 kap. 4 § BrB har jag för 

avsikt att analysera. Detta avsnitt kommer därför att behandla de ovan nämnda regleringarna.  

 

2.3.1 Personligt ansvar för skatter 12 kap. 6 § SkbL 

En bolagsföreträdare kan under vissa förutsättningar bli personligen ansvarig för bolagets 

skatteskulder.
175

 Innan företrädaransvarets tillkomst fanns det inte så stora möjligheter att på 

annat sätt göra en ställföreträdare ansvarig för obetald skatt. Det ansågs vara en allvarlig brist 

att inte kunna göra dessa personer ansvariga för bolagets skatteskulder, framförallt avseende 

företrädare för fåmansbolag. Bristen var ett av motiven till lagens tillkomst.
176

 

 

12 kap. 6 § 1 st. stadgar att: 

“Om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet inte har gjort föreskrivet skatteavdrag, är företrädaren tillsammans med 

den juridiska personen skyldig att betala belopp som har bestämts enligt 11 kap. 19 § 

jämte ränta. Om en företrädare för en juridisk person i övrigt uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet har underlåtit att betala skatt enligt denna lag, är företrädaren 

tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten och räntan på 

den.”
177

 

 

Utgångspunkten är att den juridiska personen ska betala skatten, men det framgår av 12 kap.  

6 § att företrädaren kan likställas med den skattskyldige juridiska personen.
178

 En företrädare 

är tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten om företrädaren 

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala skatt eller avgift enligt SkbL. För att 

personligt ansvar enligt 12 kap. 6 § SkbL ska bli aktuellt måste den enskilde vara företrädare 

för den juridiska personen
179

 eller kunna jämställas med en företrädare.
180

 Företrädaren ska 

dessutom ha underlåtit att betala skatt eller avgift enligt SkbL och gjort detta uppsåtligen eller 

av grov oaktsamhet. Om skatt eller avgift betalats in enligt SkbL till Skatteverket blir 

företrädaransvar således inte aktuellt.
181
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Bevisbördan för företrädaransvaret ligger hos staten.
182

 För att uppsåt enligt 12 kap. 6 § SkbL 

ska anses föreligga räcker det dock ofta att endast visa att det fanns pengar i bolaget på 

förfallodagen eller kort tid före förfallodagen och att betalning ändå inte gjorts. Orsaken till 

detta är att företrädaren i ett sådant fall medvetet har valt att inte betala skatten, trots att 

möjlighet funnits.
183

 Detta förutsätter emellertid att företrädaren inte haft anledning att räkna 

med att skatten skulle ha kunna betalats i rätt tid.
184

 

 

Företrädaren har dessutom typiskt sett handlat grovt oaktsamt om denne ”med hänsyn till 

uppdragets närmare art och omfattning – fortsatt verksamheten trots att han insett eller bort 

inse att det inte skulle finnas pengar till skattebetalningen på förfallodagen.”
185

 Företrädaren 

måste följa upp och kontrollera den ekonomiska ställningen löpande. Fortsätter företrädaren 

driften av bolaget trots att bolaget hamnat i ekonomiska bekymmer och företrädaren har haft 

anledning att räkna med att en fortsatt drift innebär en påtaglig risk för att bolaget inte ska 

kunna betala skatten så bli företrädaransvaret aktuellt på grund av grov oaktsamhet.
186

 

 

Det framgår inte av lagtexten vilka som omfattas av företrädarkretsen. Praxis har dock 

normalt lagt företrädaransvaret som stadgas i paragrafens första stycke på en eller flera 

personer i den juridiska personens företagsledning.
 
I aktiebolag omfattas främst den 

verkställande direktören och enskilda styrelseledamöter av företrädarkretsen, vilka är de som 

betalningsskyldigheten har riktats mot i första hand.
187

 HD har även uttalat att en aktieägare 

som inte ingått i styrelsen, men som ändå fattar betslut om skattebetalning i samråd med 

bolagets verkställande direktör tillhör företrädarkretsen.
188 

HD har också uttalat att en ledamot 

i ett aktiebolags styrelse inte enbart
 
kan åberopa att styrelseuppdraget endast varit av formell 

art och att denne inte förstått innebörden av uppdraget för att denne ska gå fri från ansvar.
189

 

Betalningsskyldigheten gäller för alla former av juridiska personer. För handelsbolag och 

kommanditbolag regleras dock det personliga ansvaret i 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om 

handelsbolag och enkla bolag (HBL).
190

  

 

Av Regeringens proposition 2002/03:128, om företrädaransvar m.m. framgår att ett överskott 

på skattekontot normalt bör innebära att företrädaransvaret inte aktualiseras, förutsatt att 

skattekontots behållning är korrekt redovisad och beräknad vid den aktuella tidpunkten. Detta 
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beror på att varken uppsåt eller grov oaktsamhet till underlåtenhet att betala skatt bör kunna 

påvisas hos företrädaren i ett sådant fall. Dock menar regeringen att det faktum att ingen del 

av ett underskott uppkommit på grund av att oriktiga eller i övrigt felaktiga uppgifter har 

lämnats inte automatiskt medför att företrädaransvar är uteslutet. Regeringen menar också att 

företrädaransvaret även bör kunna utkrävas om ett bolag t.ex. betalat in för mycket skatt av ett 

visst slag och samtidigt betalat in och redovisat för lite av ett annat. Om en företrädare lämnar 

bolaget och bolaget får överskottet återbetalat innan höjningen av det andra skatteslaget sker 

är inte företrädaransvaret för företrädaren som lämnat bolaget uteslutet av formella skäl, bara 

för att det vid tidpunkten då denne lämnade bolaget i och för sig fanns täckning för även en 

full betalning av det andra skatteslaget. Förutsättningarna som ställs upp för företrädaransvar i 

allmänhet måste även vara uppfyllda innan dessa exempel kan bli aktuella.
191

  

 

Betalningsskyldigheten kan göras gällande för all obetald skatt som igår i 

skattekontosystemet. Detta innebär att även den juridiska personens inkomstskatt omfattas av 

företrädaransvaret.
192

 Ett av motiven bakom betalningsskyldigheten är att förhindra att företag 

drivs vidare genom förbrukning av likvida medel som borde ha använts till att betala förfallna 

skatteskulder.
193

 

 

2.3.1.1 Praxis 

Ändringar har gjorts i 12 kap. 6 § SkbL under åren men bestämmelsen är numera baserad på 

den tidigare regleringen som stadgades i 77 a § uppbördslagen (1953:272). Genom 

lagändringen SFS 2003:747 återställdes rättsläget till det som gällde före SkbL:s uppkomst, 

vilket medförde att de subjektiva rekvisiten uppsåt och grov oaktsamhet återinfördes.
194

 Detta 

medför att äldre praxis fortfarande ger vägledning om dagens rättsläge, varför bl.a. äldre 

praxis hänvisas till nedan. 

 

I rättsfallet NJA 1971 s. 296 II ansågs en ställföreträdare ha handlat grovt oaktsamt eftersom 

denne i samband med betalningsinställelse inte vidtagit verksamma åtgärder i syfte att 

genomföra en samlad avveckling av bolagets skulder, med hänsyn tagen till borgenärernas 

intressen. Exempel på verksamma åtgärder är konkurs och betalningsinställelse i syfte att 

inleda ackord.
195

 När åtgärder för en samlad avveckling av företagets skulder har vidtagits 

före förfallodagen föreligger ingen betalningsskyldighet för bolagsföreträdaren mot 

Skatteverket.
196

 Ett dröjsmål på tre veckor med att inställa betalningar har konstaterats utgöra 

oaktsamhet men endast oaktsamhet av normalgraden. Företrädaren ålades alltså inte 

personligt ansvar för bolagets skatteskuld i detta fall.
197

 I vissa fall har grov oaktsamhet inte 

heller ansetts föreligga när dröjsmål med betalning orsakats av personliga omständigheter.
198
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Ett av motiven bakom betalningsskyldigheten är som sagt att förhindra att företag drivs vidare 

genom förbrukning av pengar som skulle ha använts till betalning av förfallna skatteskulder. 

Att fortsätta driften av ett företag genom att upprätta en avbetalningsplan mellan företaget och 

Kronofogdemyndigheten, avseende restförd skatt, har enligt praxis därför inte ansetts utgöra 

grund för att undgå betalningsansvar. Detta eftersom skatten då använts för företagets fortsatta 

drift, istället för att betalas in direkt.
199

 

 

Det faktum att ingen försämring skett av statens möjligheter att få betalt för sin fordran när 

driften av ett bolag fortsatt spelade ingen roll när företrädaren för bolaget inte vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att uppfylla kriteriet om en samlad avveckling av skulderna. På grund 

av det kunde företrädaren inte undgå betalningsansvar.
200

 

 

En styrelseledamot som på grund av arbetsuppgifternas fördelning inte hade insyn i bolagets 

verksamhet blev inte betalningsansvarig för bolagets skatteskulder under tiden hon saknade 

insyn. HD ansåg dock att hon, som styrelseledamot, var ansvarig för den tid som löpt efter det 

att hon fått anledning att misstänka att det inte skulle gå att sköta skatteinbetalningarna.
201

 

 

I NJA 1975 s. 745 friade HD bolagsföreträdarna från personligt ansvar för bolagets 

skatteskulder. Orsaken till detta var att företaget, som hade dålig likviditet, hade kontaktat 

Kronofogdemyndigheten, kommunerna (som var borgensmän) och Arbetsmarknadsstyrelsen, 

vilka var ense om att företaget inte skulle begära sig i konkurs utan fortsätta driften, med 

särskild hänsyn till de anställda. Detta medförde att varken uppsåt eller grov oaktsamhet 

ansågs föreligga. Kronofogdemyndighetens agerande tillmättes betydelse men det gjorde inte 

kommunerna och Arbetsmarknadsstyrelsens handlande.
202 

 

 

Det finns även fall där företrädaren klarat sig undan ansvar för grov oaktsamhet, trots att 

någon samlad skuldavveckling inte skett. Exempel på det är NJA 1977 s. 711 och NJA 1979 

s. 229, där företrädaren hade räknat med att kunna betala skatterna med hjälp av banklån i det 

ena fallet respektive betalning från en leverantör i det andra fallet, men misslyckades med att 

betala skatten.
203

 

 

2.3.1.2 Ändring eller avskaffande av företrädaransvaret i SkbL?  

I SOU 2010:2 föreslås ett avskaffande av skatteåtervinningsförbudet.
204

 Utredaren har som 

framgått ovan dessutom bl.a. fått i uppdrag att analysera effekterna av de återvinningar som 

kan komma medföra ett företrädaransvar enligt SkbL. I SOU:n framgår att företrädaransvaret 

är konkursdrivande. Utredaren vill försöka motverka detta, men menar att ett slopande av 

företrädaransvaret i SkbL inte kan övervägas i utredningen som gjorts. Denne framhäver dock 
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att en speciell uppluckring av reglerna kan övervägas vid fall där återvinning skett. Utredaren 

föreslår därför att ett visst utrymme ska ges till bolagsföreträdarna för att de ska ha en 

möjlighet att göra överväganden i ekonomiska krissituationer. Tiden för vidtagande av 

åtgärder för en samlad avveckling bör enligt denne utsträckas till högst en månad efter 

skattens förfallodag. Syftet med detta är att skapa bättre möjligheter för att en rekonstruktion 

eller en avveckling ska bli lyckad.
205

 

 

Det framgår av de särskilda yttrandena i utredningen att vissa har en annan uppfattning än 

utredaren i fråga om företrädaransvaret i SkbL. Claes Månsson
206

 uttalade bl.a. att 

utredningens hållning är för passiv. Han framhåller att syftet med ett avskaffande av 

skatteåtervinningsförbudet är att åstadkomma lika rätt för borgenärerna när konkurres om 

begränsade tillgångar uppstår. Det ska vara lika för alla, oavsett om det är staten eller en 

annan borgenär som har en fordran hos gäldenären. Månsson menar att det därför inte är 

möjligt att behålla företrädaransvaret som ”i synnerlig grad tillgodoser staten som borgenär 

och snedvrider betalningsviljan hos företag och företagare på obestånd.”
207

 Han påtalar även 

att reglerna är konkursdrivande och att det är den styrande inverkan som reglerna har på 

gäldenären som är det som bör avgöra frågan om ansvaret ska avskaffas kvar eller ej, inte om 

de kommer aktualiseras mer vid ett avskaffande av återvinningsförbudet. Det framgår av 

uttalanden från experter i utredningen att företagsledare och ägare är mycket försiktiga när 

frågor om insolvens och illikviditet aktualiseras. Eftersom reglerna är välkända bland 

gäldenärerna och eftersom företrädaransvaret ”slår igenom vid minsta 

oaktsamhet/vårdslöshet, prioriteras för närvarande alltid skatter och avgifter.”
208

 Månsson 

menar att det saknas stöd för att betalningsmoralen gentemot staten snabbt kommer att avta 

om företrädaransvaret avskaffas. Att detta dock kan komma att ske bör inte hindra det rimliga 

förslaget om att avskaffa företrädaransvaret. Månsson påpekar även att denna ”sämre” 

betalningsmoral är något som de privata borgenärerna alltid levt med. Ett förslag i riktning 

mot ett avskaffande bör, enligt honom, läggas fram, eftersom det inte är acceptabelt att låta en 

så pass styrande lagregel kvarstå, som dessutom cementerar orättvisa och omotiverade 

skillnader mellan borgenärerna när återvinningsförbudet avskaffas.
209

 

 

Ett liknande resonemang förs av Svenskt Näringsliv, representerat av: Marie Holmberg 

Lüning, Anne Wigart, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren.
 210

 De 

menar att en logisk konsekvens av att avskaffa återvinningsförbudet är att också 

företrädaransvaret i SkbL avskaffas, eftersom ansvaret innebär att staten har betydligt bättre 

möjligheter att få betalt för sina fordringar än övriga borgenärer har.
211 

Deras bedömning är 

att den ändring, till en månads tidsfrist, som är föreslagen av utredaren inte alltid hjälper 
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företrädarna. T.ex. anför de att en företrädare/styrelseledamot måste ha ett bestämmande 

inflytande i bolaget för att kunna ansöka om insolvensförfarande, vilket ofta inte är fallet. De 

menar även att Skatteverket ibland lämnar anstånd med skatte- och avgiftsinbetalningar och 

att ett stort antal företag har sökt och fått anstånd enligt en särskild, tillfällig, lag om 

anstånd.
212

  

 

Ibland har företagens ansökan om anstånd kommit in några dagar för sent, men ändå beviljats 

av Skatteverket. När det senare har visat sig att problemen i företaget inte har gått att lösa har 

en konkursansökan lämnats in av bolaget. Skatteverket har då åberopat företrädaransvar, på 

grund av att ansökan om anstånd inkommit några dagar för sent, trots att anstånd hade 

beviljats. Eftersom detta, enligt deras uppfattning är dagens verklighet, menar de att en 

tidsfrist på 30 dagar inte kommer att hjälpa i dessa situationer.
213

 

 

I ett särskilt yttrande kommenterar också Nils-Bertil Morgell
214

 förslaget om en 30 dagars 

frist. Han menar att ett sådant förslag öppnar upp för de oseriösa företagarna att fortsätta 

bedriva sin verksamhet, utan risk för personligt ansvar. Detta menar han medför en risk för att 

de tömmer företaget på medel som borde kommit Skatteverket till handa på förfallodagen.
215

 

Att ändringen kan medföra ett ökat bortfall av skatte- och avgiftsintäkter håller Frank 

Walterson
216

 med om, vilket framgår av hans särskilda yttrande.
217

 Morgell framhåller även 

att ändringen medför en risk för orättvisa konkurrensförhållanden som inte står i proportion 

till syftet med den tänkta bestämmelsen. Om någon ändring ska ske menar Morgell att 

Skatteverket istället ska ges en utökad lagstiftad rätt att bevilja en seriös företagare anstånd 

med betalning, i enlighet med förslaget som tagits fram i SOU 2009:58
218

 av 

Skatteförfarandeutredningen. Förslaget innebär att anstånd ska kunna beviljas om det kan 

anses vara till fördel för det allmänna. Ansvarstidpunkten flyttas i så fall fram i enlighet med 

anståndet. Morgell menar att ett sådant förslag bör underlätta en rekonstruktion av ett företag, 

eftersom bolaget inte blir restfört hos Kronofogdemyndigheten.
219

 Walterson menar dock att 

utredningen inte har påvisat att någon ändring av företrädaransvaret överhuvudtaget bör ske. 

Han menar att inte ens Skatteförfarandeutredningens förslag i dagsläget är motiverat.
220

 

 

Holmberg Lüning, Wigart, Aston Brovall och Gustafsson Lövgren anser å sin sida att det 

finns ett strängt företrädaransvar för bolagets skulder i 25 kap. 13-20 §§ ABL om 

kapitalskydd
221

 och att någon särreglering för skatter inte är nödvändig eftersom ABL:s regler 

kan användas även avseende skatteskulder. I ABL har det dessutom, till skillnad från SkbL, 

gjorts en avvägning mellan aktieägarnas intresse av att ha en tidsfrist på sig att lösa de 
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ekonomiska problemen och borgenärernas intresse av att få betalt. Reglerna om kapitalskydd i 

ABL har som syfte att skydda borgenärerna. När marginalen mellan tillgångar och skulder 

inte finns så måste åtgärder vidtas för att stärka den ekonomiska ställningen i bolaget eller så 

måste en ordnad avveckling av bolaget inledas. Skatteverket behöver, enligt denna reglering, 

endast visa att avvecklingsåtgärderna inte vidtagits senast på förfallodagen, för att personligt 

ansvar ska aktualiseras för företrädarna.
222

 De påpekar även det faktum att ett agerande som 

enligt ABL kan bedömas som riktigt och lämpligt i dagsläget kan bedömas som illojalt 

avseende företrädaransvaret i SkbL, vilket de menar är något som behöver åtgärdas.
223

 

 

2.3.1.3. Kort om skattekontots påverkan på företrädaransvaret 

Skattekontosystemet infördes genom SkbL inkomståret 1998. Alla skattskyldiga har nu därför 

ett eget skattekonto. Ett skattekonto är ett avräkningskonto mellan staten och den 

skattskyldige, som avser de allra flesta skatterna och avgifterna. Debiterad skatt och även de 

skatter och avgifter som, i en deklaration, redovisas av den skattskyldige bokförs löpande. 

Den dag skatten eller avgiften förfaller till betalning bokförs en beräkning av den slutliga 

skatten på kontot.
224

 Skattekontot saknar normal avräkningsordning, vilket medför att en 

inbetalning eller annan kreditering (exempelvis redovisad överskjutande mervärdesskatt
225

) på 

kontot inte avser en viss skatt utan görs mot en totalsumma.
226

  

 

Bestämmelserna i 12 kap. 6 § SkbL, om företrädaransvar, förutsätter att man kan avgöra om 

ett visst skattebelopp var obetalt på förfallodagen och fortfarande är det. I SOU 2010:2 

påpekar utredaren att en betalning som skett i förtid kan innebära problem vid avgörande av 

om en skatteskuld är betald eller inte. Detta beror på skattekontots konstruktion som lägger 

ihop skatteskulderna till en totalsumma, vilket kan medföra bekymmer för gäldenären om 

denne har avsett att betala en viss löpande skatt men inbetalningen avräknas mot en gammal 

skuld. Vissa sådana debiteringar kan avse mycket gamla förhållanden och vara hänförliga till 

ett omprövningsbeslut. Dessa bekymmer är dock inget som, enligt utredaren, kommer 

förändras om återvinningsförbudet avskaffas, eftersom läget redan är på det viset. Utredaren 

framhäver även att en betalning av skatt som skett i förtid skulle vara återvinningsbar, av den 

anledningen att det skett i förtid. Denne menar även att det i praktiken är ovanligt att ett bolag 

som är på väg att gå i konkurs betalar in skatt och allmänna avgifter i förtid.
227

 

 

2.3.2 Personligt ansvar enligt 25 kap. 18 § ABL 

Av 25 kap. 18 § 1 st. ABL framgår att en styrelse som:  

a) underlåtit att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning i 

enlighet med 25 kap. 13-14 §§ ABL,  
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b) underlåtit att sammankalla en första kontrollstämma i enlighet med 25 kap. 15 § ABL, 

eller  

c) underlåtit att ansöka hos TR om att bolaget skall gå i likvidation i enlighet med 25 

kap. 17 § ABL  

svarar solidariskt för de förpliktelser som uppkommit för bolaget under tiden för 

underlåtenheten, alltså för den tid som löpt efter det att styrelsen senast skulle ha vidtagit 

åtgärden fram till dess att åtgärden vidtas.
228

  

 

a) Enligt 25 kap. 13 § ABL ska styrelsen ”genast upprätta och låta bolagets revisor granska en 

kontrollbalansräkning”
229

 när de har skäl att anta att bolagets eget kapital
230

 understiger 

hälften av det registrerade aktiekapitalet, beräknat enligt 14 § eller när det vid verkställighet 

har visat sig att bolagets tillgångar inte täcker utmätningsfordringen fullt ut.
231

 I 14 § finns 

regler kring vad kontrollbalansräkningen ska innehålla. 

 

b) I 25 kap. 15 § stadgas att om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital inte 

uppgår till hälften av det registrerade aktiekapitalet så ska kallelse till en första bolagsstämma 

snarast möjligt utfärdas. Bolagsstämman ska sedan pröva om bolaget ska försättas i 

likvidation. På stämman ska kontrollbalansräkningen och ett yttrande över den från revisorn 

läggas fram.
232

 

 

c) Av 25 kap. 17 § ABL framgår att allmän domstol ska försätta bolaget i likvidation om 

någon andra kontrollstämma inte hålls inom åtta månader från den första kontrollstämman 

eller om kontrollbalansräkningen som lagts fram vid den andra kontrollstämman inte visar att 

det egna kapitalet vid stämmotiden var fullt återställt, och stämman inte beslutat att försätta 

bolaget i likvidation, eller om bolagets revisor ej granskat kontrollbalansräkningen.
233

 Visar 

det sig dock under TR:s handläggning av likvidationsbeslutet att en kontrollbalansräkning 

som visar att bolagets egna kapital är fullt återställts har granskats av revisorn i bolaget så ska 

TR ej fatta ett likvidationsbeslut.
234

 En ansökan om likvidation från bolagets styrelses sida ska 

göras inom två veckor från den andra kontrollbalansräkningen. Frågan om likvidation kan 

även prövas på ansökan av den verkställande direktören, en styrelseledamot, en aktieägare 

eller en revisor i bolaget.
235

 

 

Av prop. 2000/01:150 s. 99 framgår att en styrelse som vidtar en åtgärd vid ett senare tillfälle 

än den kritiska tidpunkten inte ansvarar för de förpliktelser som uppkommer efter den 

vidtagna åtgärden. Det framgår dock också att styrelsen fortfarande har kvar det personliga 

ansvaret gällande de förpliktelser som uppkommit mellan den kritiska tidpunkten och 

åtgärden. Underlåtenhet att kalla till en andra kontrollstämma medför också personligt ansvar 
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när tidsfristen för den andra kontrollstämman löpt ut (ansvaret baseras i detta fall på 25 kap. 

18 § 3 p jämfört med 17 § ABL).
236

  

 

Även en person som handlar på bolagets vägnar och som har vetskap om styrelsens 

underlåtenhet blir solidariskt ansvarig för de förpliktelser som på grund av agerandet 

uppkommer för bolaget, enligt 25 kap. 18 § 2 st. ABL. Ansvaret som framgår av 18 § 1 och 2 

st. ABL gäller dock endast för den som varit försumlig.
237

 Bevisbördan ligger i detta fall på 

den som ansvaret görs gällande mot, som måste visa att någon försummelse ej förelegat. 

Ansvarsbedömningen görs utifrån företrädarens roll i bolaget och dennes tillgång till 

information. Det förhållandet att varje styrelseledamot är skyldig att hålla sig underrättad om 

förhållandena i bolaget, enligt 8 kap. 4 § 2 st., ska utgöra en utgångspunkt för bedömningen. 

Bedömningen ska ske på liknande sätt gällande den verkställande direktören. Vad gäller andra 

befattningshavare är det omständigheterna i det enskilda fallet som i hög grad avgör om de 

varit försumliga eller ej.
238  

 

Ansvar som avser underlåtenhet att upprätta och låta bolagets revisor granska en 

kontrollbalansräkning gäller endast om bolagets egna kapital understeg hälften av det 

registrerade aktiekapitalet (efter en beräkning enligt 14 §) vid uppkomsttidpunkten för 

skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkningen. Det krävs således en faktisk kritisk 

kapitalbrist vid tidpunkten för skyldighetens uppkomst. Ansvaret gäller inte heller om det 

egna kapitalet överstigit denna gräns efter uppkomsttidpunkten för misstanken om 

kapitalbrist, men innan kontrollbalansräkningen senast måste vara upprättad.
239

 En 

bolagsföreträdare kan således undgå personligt betalningsansvar om det egna kapitalet 

återhämtar sig till en nivå över den kritiska gränsen sedan misstanken om kapitalbristen och 

därmed skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning uppkom, om återhämtningen skett 

före den tidpunkt då kontrollbalansräkningen senast skulle vara upprättad. Det är alltså den 

period som löper från det att anledning uppkom att misstänka kritisk kapitalbrist till den 

tidpunkt kontrollbalansräkningen senast skulle ha varit klar som detta återhämtande måste ha 

skett inom. Bevisbördan ligger i detta fall på den som betalningsansvaret görs gällande mot. 

En bolagsföreträdare kan dock inte undgå ansvar för förpliktelser som uppkommer efter 

tidpunkten då kontrollbalansräkningen senast skulle upprättats även om denne visar att det 

egna kapitalet vid tidpunkten för förpliktelsens uppkomst hade återhämtat sig. Detta gäller 

även om det egna kapitalet har blivit fullt återställt vid den tidpunkten. Men 

bolagsföreträdaren kan som sagt undgå fortsatt ansvar genom att vidta de åtgärder som denne 

tidigare underlåtit att företa och som utlöste ansvaret.
240
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2.3.3 Otillbörligt gynnande av borgenär 

2.3.3.1 Innehållet i 11 kap. 4 § BrB 

Regler om brott mot borgenärer finns i 11 kap. Brottsbalken (1962:700), BrB. I 11 kap. 4 § 1 

st. första meningen BrB framgår att den som är på obestånd och som vid tiden för obeståndet 

gynnar en viss borgenär genom att betala en skuld som ej är förfallen, betalar med 

osedvanliga betalningsmedel eller överlämnar en säkerhet till borgenären som inte var 

betingad vid uppkomstiden för skulden eller genom att vidta en annan liknande åtgärd, döms 

för otillbörligt gynnande av borgenär. Detta förutsätter dock att åtgärden medförde en påtaglig 

fara för att en annan borgenärs rätt ska ”förringas avsevärt”. Av 11 kap. 4 § 1 st. andra 

meningen BrB framgår att samma sak gäller även om någon som är på obestånd, med 

otillbörligt syfte, gynnar en borgenär på något annat sätt och detta medför att fara för att en 

annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt uppstår.
241

 

 

En förutsättning för att dömas för ”otillbörligt gynnande av borgenär” är att åtgärden som 

vidtagits av gäldenären medfört att fördelningen, som skulle ha skett av bolagets tillgångar 

om det hade försatts i konkurs, på grund av detta inte blir densamma. En jämförelse av hur 

tillgångarna skulle fördelats om åtgärden inte vidtagits och hur utfallet skulle bli efter att 

åtgärden vidtagits måste således göras.
242

 

 

Om betalningen inte uppfyller kriterierna i 11 kap. 4 § 1 st. första meningen BrB, men 

betalningen ändå medför att fara för att en annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt uppstår, 

krävs, enligt paragrafens andra mening, för en fällande dom att betalningen gjorts med ett 

otillbörligt syfte.
243

 I ett rättsfall från HovR avgjordes frågan huruvida en ensam 

styrelseledamot som betalat en skuld nio dagar innan konkursen, vilket medförde att denne 

fick tillbaka tidigare ställd personlig borgen, kunde dömas till ansvar för otillbörligt gynnande 

av borgenär. Betalningen gjordes trots att det vid tidpunkten för betalningen måste ha varit 

uppenbart för styrelseledamoten att bolaget var på obestånd. Skulden var oprioriterad och det 

fanns prioriterade fordringar. Med hänsyn till att beloppet var stort, i förhållande till bolagets 

tillgångar och skulder, medförde betalningen en påtaglig fara för att andra borgenärers rätt 

skulle förringas avsevärt. Styrelseledamoten hade genom sitt agerande satt den legala 

förmånsrättsordningen ur spel och samtidigt befriats från ett personligt borgensåtagande. När 

förfallodagen inträtt vid betalningen krävs dock att gäldenären i otillbörligt syfte gynnat 

mottagaren genom betalningen. HovR hänvisar till ett rättsfall från HD, där HD uttalat att en 

betalning som gjorts med insikt om att den gynnar viss borgenär på annans bekostnad inte kan 

anses ha skett i otillbörligt syfte enbart på grund av insikten i sig. Det krävs att gäldenären 

haft någon särskild anledning för sitt gynnande för att betalningen ska anses otillbörlig.
244

 

HovR konstaterade att betalning i otillbörligt syfte av en skuld som är förfallen i huvudsak är 

kriminaliserat när det gäller betalning till någon som är närstående till ställföreträdaren eller 
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till honom själv. I det aktuella fallet fanns ingen särskild anledning för betalningen, därför 

ogillades åtalet mot styrelseledamoten.
245

 

 

2.3.3.2 Syftet med 11 kap. 4 § BrB 

I förarbetena (prop. 1975/76:82) till BrB framgår att brottet ”otillbörligt gynnande av 

borgenär”, vilket även kallas mannamån, har ett nära samband med återvinningsreglerna i 

KonkL och att det i viss mån kan sägas ha samma funktion som dem, eftersom reglernas syfte 

är att göra borgenärerna jämspelta. De är tänkta att motverka att en borgenär gynnas på andra 

borgenärers bekostnad. I och med detta kan även gäldenären genom att hänvisa till dessa 

regler får stöd mot borgenärer som utövar otillbörliga påtryckningar gentemot denne.
246

 

 

En handling som inte kan återvinnas kan inte leda till straffansvar enligt 11 kap. 4 § BrB.
247

 

Reglerna om mannamån är dock snävare än reglerna om återvinning i konkurs. Detta beror 

enligt förarbetena på att det ligger ”i sakens natur att brottsförutsättningarna bör vara snävare 

än rekvisiten för återvinning.”
248

 Varje rättshandling som kan återvinnas medför alltså inte 

straffansvar enligt 11 kap. 4 § BrB.
249

  

 

2.3.3.3 Förhållandet mellan 11 kap. 4 § BrB och 12 kap. 6 § SkbL 

I prop. 1975/76:82 s. 87 sägs att för att en skatteinbetalning ska anses avsevärt ha förringat en 

annan borgenärs rätt krävs att staten på grund av betalningen har fått en bättre rätt, ”klättrat 

högre upp i förmånsrättsordningen”, än tidigare.
250 

Staten hade vid tidpunkten för 

propositionen förmånsrätt på sina fordringar. Betalning av skatt medförde troligen därför inte 

särskilt ofta att någon borgenär missgynnades. 

 

I prop. 1975/76:82 s. 91 sägs också att det skulle vara principiellt otillfredsställande om en 

skattebetalning ska kunna leda till straff för den som betalar skatten, men inte till återvinning 

för staten. Detta sägs kunna motverkas genom att ta bort ansvaret för mannamån som avser 

betalning av förfallen skuld med vanliga betalningsmedel.
251

 Något sådant avskaffande har 

dock inte skett.
252

 

 

I prop. 1985/86:30 s. 55 sägs att straffansvaret för brott mot borgenärer, liksom 

återvinningsmöjligheten i princip bör vara oberoende av vem som är borgenär. Att en 

borgenär inte får betalt kanske leder till att denne går i konkurs, vilket måste vara minst lika 

allvarligt ur samhällssynpunkt som att en skatteskuld blir obetald, eftersom borgenärens 

konkurs medför minskade arbetstillfällen (och sociala ersättningsanspråk). Att dessa brott ofta 
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medför ingripande konsekvenser för det allmänna är en annan sak. Det ska beaktas vid 

bestämmandet av straffskalorna för brotten.
253

 

 

I ett rättsfall från 1969 hade en arbetsgivare (som också var verkställande direktör i bolaget) 

låtit bli att betala skatteskulderna för att, enligt vad denne anfört, inte göra sig skyldig till 

otillbörligt gynnande av borgenär. Frågan var om han därför kunde undgå ansvar för 

skyldighet att betala skatt. HD menade att den verkställande direktören fortsatt driften av 

företaget trots att denne borde ha haft anledning att räkna med att det skulle medföra en 

påtaglig risk för att skatten inte skulle kunna betalas. Bolagets ekonomiska ställning 

försämrades ytterligare på grund av den fortsatta driften. Att en betalning av skatt under denna 

tid skulle ha medfört att viss borgenär gynnats medans andra borgenärers rätt avsevärt skulle 

ha försämrats menade HD var korrekt. Men det den verkställande direktören åberopat kunde 

inte medför ansvarsfrihet, eftersom han genom sin position i bolaget var ansvarig för att 

beloppet betalades in. Detta berodde på att denne inte vidtog någon åtgärd för att bolaget 

skulle försättas i konkurs eller för att få till stånd en samlad avveckling av bolagets skulder 

med hänsyn tagen till samtliga borgenärers intressen, innan förfallodagen för skatten 

inträffade.
254

 

 

Eftersom den verkställande direktören lät bli att betala skatt blev brott mot den tidigare SkbL 

aktuellt. Hade denne i detta läge betalat skatten så kan man kanske tro att HD hade dömt 

denne för otillbörligt gynnande av borgenär istället? Jag menar dock att en skattebetalning 

skulle falla in under paragrafens andra mening, som även innefattar ett 

otillbörlighetsrekvisit.
255

 Min uppfattning är att något otillbörligt syfte troligen inte hade 

förelegat om den verkställande direktören hade betalat in skatten, vilket jag baserar på 

hovrättsavgörandet som refererats ovan.
256

 I Hovrättsavgörandet hade en styrelseledamot 

betalat en skuld strax innan konkursen, vilket medförde att denne fick tillbaka tidigare ställd 

personlig borgen. Betalningen gjordes trots att det vid tidpunkten för betalningen måste ha 

varit uppenbart för styrelseledamoten att bolaget var på obestånd. Men det krävs att 

gäldenären haft någon särskild anledning
257

 för sitt gynnande för att betalningen ska anses 

otillbörlig. När det handlar om en förfallen skuld är det i huvudsak betalning till närstående 

eller till sig själv som är kriminaliserat. I det aktuella fallet fanns ingen särskild anledning för 

betalningen, därför ogillades åtalet mot styrelseledamoten.
258

 Denna situation borde, enligt 

min uppfattning, kunna jämföras med en betalning av skatt, eftersom ett uteblivande av en 

sådan betalning skulle medföra personligt ansvar för skatten. Men för att med säkerhet undgå 

ansvar för någotdera skulle den verkställande direktören dock ha varit tvungen att vidta rätt 

åtgärder i rätt tid, för att säkerställa att borgenärerna behandlas lika. 
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2.4 Kort om statens möjlighet till avräkning 

Av 1-2 §§ Lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, AvrL 

framgår att på ett belopp som ska återbetalas eller annars utbetalas till en person eller ett 

företag på grund av bestämmelser i bl.a. Skattebetalningslag (1997:483), SkbL, och 

Mervärdesskattelag (1994:200), ML, ska avräkning ske om staten har en fordran mot denna 

person. Statens fordran på den skattskyldige ska vara registrerad för indrivning i utsöknings- 

och indrivningsdatabasen (enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i 

Kronofogdemyndighetens verksamhet) och ska drivas in i enlighet med bestämmelserna i 

lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Från beloppet räknas så mycket 

som kan gå till betalning av fordringen av, om inte något annat följer av AvrL. I enlighet med 

17 kap. 1 § Utsökningsbalk (1981:774), UB, avses med statens fordran även 

förrättningskostnader i målet. Det är endast det eventuella överskottet som kvarstår efter det 

att avräkningen gjorts som får betalas ut.
259

  

 

AvrL infördes 1985 i syfte att utvidga statens möjlighet att ta i anspråk återbetalningar av 

skatter och avgifter för betalning av fordringar som staten har på den 

återbetalningsberättigade.
260

 Avräkning ska ske även om gäldenären är försatt i konkurs och 

ska således inte förväxlas med det allmänna kvittningsförfarandet. Det har dessutom delvis 

andra rättsverkningar än kvittning.
261

  

 

Skatteverket har i ett ställningstagande uttalat att den omständigheten att 

Kronofogdemyndigheten kan vidta avräkning enligt AvrL om motfordran är överlämnad för 

indrivning, inte kan anses medföra att Skatteverket, innan fordran är överlämnad, är 

förhindrad att företa kvittning i enlighet med 5 kap. 15 § KonkL. Skatteverket framhåller även 

att det är Kronofogdemyndigheten som, enligt AvrL, prövar frågor om avräkning av statliga 

fordringar mot återbetalning av skatt och avgifter, samt påpekar att det inte är tänkt att AvrL i 

övrigt ska inverka på statens kvittningsrätt.
262

 Verket hänvisar till doktrinen, där Lindskog
263

 

anför detsamma.  

 

I de fall AvrL är tillämplig har avräkning företräde framför kvittningsreglerna i KonkL.
264
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2.5 Kort om utsökning i mål där staten är borgenär 

I allmänna mål, vilket är mål där huvudsakligen stat eller kommun är borgenär,
265

 kan 

verkställighet av utsökning ske om ett beslut i frågan har meddelats av Skatteverket. 

Verkställighet kan ske utan att en dom om betalningsskyldighet meddelats och utan att ett 

beslut om skatt och avgifter har vunnit laga kraft, alltså även om det skulle vara så att den 

skattskyldige överklagat skattebeslutet. Kronofogden kan därmed enklare verkställa statens 

fordringsanspråk i jämförelse med övriga fordringsägares anspråk.
266

 (Se mer om utsökning 

och verkställning därav i UB.)  
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3. Diskussion 
 

 

3.1 Likabehandlingsprincipen 

Som anförts ovan framgår av 18 § FRL att ett konkursförfarande baseras på 

likabehandlingsprincipen. För att kunna upprätthålla likabehandlingsprincipen har som ovan 

nämnts införts regler om bl.a. återvinning till ett konkursbo.
267

 Eftersom det finns en del 

regler som gäller staten och som verkar peka åt ett annat håll än lika rätt till utdelning i 

konkurs mellan oprioriterade borgenärer kommer de att diskuteras nedan.  

 

3.1.1 Skatteåtervinningsförbudet 

I detta avsnitt kommer en diskussion att föras kring innebörden av skatteåtervinningsförbudet 

i 4 kap. 1 § KonkL, samt om regleringen bör avskaffas. 

 

Grunden för en ickeordinär betalning som skett senare än tre månader innan konkursen och 

som gjorts i förtid eller som medfört att gäldenärens ekonomiska ställning avsevärt försämrats 

är att betalningen ska gå åter.
268

 Återvinning är ett av de medel som används för att 

upprätthålla likabehandling av borgenärerna. Betalning av vissa skatter och avgifter är dock 

undantagna återvinning enligt 4 kap. 1 § KonkL. En betalning som gjorts med ett stort belopp, 

i förhållande till gäldenärens tillgångar och skulder, senare än tre månader innan konkursen 

ska gå åter, om inte betalningen kan anses ordinär eller om den avsett skatt. Detta medför att 

staten i det här avseendet har en fördel framför övriga oprioriterade borgenärer. Ett exempel: 

En gäldenär inser att skulderna inte kan betalas i tid och att det t.ex. finns en personlig borgen 

för en av skulderna. Om det är en leverantörsskuld, som för borgenären normalt innebär en 

oprioriterad fordran i konkurs, och gäldenären betalar skulden efter förfallodagen, men innan 

konkursutbrottet och detta avsevärt försämrar gäldenärens ekonomiska ställning kommer 

denna betalning troligen att gå åter, eftersom den inte bör betraktas som ordinär. (Detta 

förutsatt att det inte är en upparbetad sedvana dem emellan att betalning normalt sker strax 

efter förfallodagen.) Hade istället gäldenären betalat en skatteskuld hade återvinning inte 

blivit aktuellt, eftersom det finns ett återvinningsförbud för skatter som är förfallna till 

betalning. I dessa fall medför således denna regel en fördel för staten framför andra 

borgenärer. 

 

Vid införandet av förbudet hänvisades till att statens ställning som skatteborgenär var utsatt 

och att skatteförmånsrätten medförde att återvinning blev jämförelsevis begränsad, eftersom 

återvunna skattebetalningar på grund av skatteförmånsrätten normalt ändå skulle ha tillfallit 

staten i form av utdelning.
269

 Skatteförmånsrätten är dock avskaffad, så frågan är om 

återvinningsförbudet ska finnas kvar? Utredaren i SOU 2010:2 förespråkade ett avskaffande 
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av återvinningsförbudet. Denne menade att skatter efter ett avskaffande av 

återvinningsförbudet oftast skulle vara fredade från återvinning. Han menade även att 

personligt ansvar enligt SkbL troligen inte heller skulle aktualiseras speciellt mycket oftare än 

i dagsläget om återvinningsförbudet avskaffades. Med beaktande av detta verkar det som att 

ett avskaffande av återvinningsförbudet inte kommer att medföra någon större skillnad mot 

hur det ser ut idag. Eftersom ett konkursförfarande ska baseras på likabehandlingsprincipen 

och ett avskaffande av förbudet, åtminstone rent objektivt sett, skulle vara ett steg i en sådan 

riktning så är det, enligt min uppfattning, lämpligt att en sådan åtgärd vidtas. Att det skulle 

vara ett steg i riktning mot likabehandling av borgenärer stöds av utredarens uttalanden om att 

statens nuvarande position bidrar till att det verkställs oriktiga betalningar ur 

prioritetshänseende.
270

 Dessutom anförde utredaren att återvinningsförbudet motverkar syftet 

med skatteförmånsrättens avskaffande, eftersom staten i nuläget har en omotiverat gynnsam 

position som konkursborgenär,
271

 vilket jag håller med om. 

 

Jag håller också med om att skatten i många fall bör betraktas som en vanlig löpande utgift 

och därmed inte skulle bli föremål för återvinning om återvinningsförbudet avskaffats. Men 

frågan är om det bör göras någon skillnad på skattebetalningar och andra betalningar av 

skulder? Kanske kan ett argument för att skatten ska betraktas som ordinär vara att de flesta 

betalar sin skatt i tid och att det endast i undantagsfall sker för sent? Men så borde väl även 

kunna vara fallet gällande leverantörsskulder? Visserligen är skatten något som, för det mesta, 

ska betalas varje månad. Jag vill dock påstå att många bolag även har andra borgenärer som 

normalt betalas månatligen. Att en skatteskuld som betalats för sent inte ska bli föremål för 

återvinning medan en leverantörsskuld som betalats för sent troligen kommer att bli det ställer 

jag mig därför frågande till. Om det nu blir som utredaren tror så kvarstår frågan om målet om 

likabehandling kan uppnås genom att avskaffa återvinningsförbudet, eftersom det inte verkar 

bli någon skillnad i praktiken. 

 

Jag vill påstå att fördelen för staten kvarstår även om skatteåtervinningsförbudet avskaffas så 

länge det personliga ansvaret för skatter finns kvar, varför det i praktiken inte kommer att bli 

någon större skillnad mot idag om bara återvinningsförbudet avskaffas. Min motivering följer 

nedan i kapitel 3.1.3 om personligt ansvar för bolagets skulder. 
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3.1.2 Kvittning av statens regressfordran på utbetald lönegaranti 

Frågan kring statens eventuella rätt att kvitta sin regressfordran på utbetald lönegaranti mot ett 

överskott på konkursgäldenärens skattekonto kommer att diskuteras i detta avsnitt.  

 

Grunden för att en fordran ska få användas till kvittning är, precis som för alla andra 

fordringar, att fordringen förelåg innan beslutet om konkurs meddelades.
272

 En fråga som 

uppstår i samband med denna reglering är därför när en fordran anses uppkommen, eftersom 

det är det som kommer att avgöra vilka fordringar som får tas upp till kvittning i en konkurs. 

Någon klar regel om exakt när en fordran uppstår finns inte
273

 och det verkar bedömas lite 

olika från fall till fall. Vid anställningsförhållanden anses den väsentliga grunden för 

fordringsanspråket vara anställningsavtalets ingående.
274

 Frågan är hur bedömningen av 

statens regressfordran på utbetald lönegaranti görs enligt 5 kap. 17 § KonkL. När ska denna 

fordran anses ha uppkommit? I Göta Hovrätts dom 2011-03-14, som redogjorts för ovan,
275

 

menade HovR, som fastställt TR:s dom, att den väsentliga grunden för en regressfordran på 

lönegaranti är anställningsförhållandet och att fordringsanspråket i enlighet med 5 kap. 15 och 

17 §§ förelåg innan konkursbeslutet meddelades om anställningen förelåg innan denna 

tidpunkt. Rätten hänvisar även till 28 § LGL som stadgar att staten inträder i arbetstagarens 

rätt mot konkursgäldenären.
276

 När det finns ett ömsesidigt fordringsförhållande mellan två 

personer och den ena parten kommit i konkurs innebär en rätt till kvittning för den andra 

parten ”en omedelbar privilegiering i förhållande till övriga fordringsägare.”
277

 Borgenären 

får således full betalning (eller så långt det räcker) ur en viss egendom, alltså boets fordran på 

denne part.
278

 Enligt HovR ska staten ha en sådan fördel gällande regressfordran på utbetald 

lönegaranti. 

 

HD har dock meddelat prövningstillstånd i frågan, vilket tyder på att HD antingen vill 

klargöra det än så länge osäkra rättsläget genom att fastställa HovR:s dom, eller genom att 

ändra den. 

 

Det som kommer att avgöra om staten har en rätt att kvitta sin regressfordran på utbetald 

lönegaranti är, som sagt, när fordringen anses ha uppkommit. Som konkursboet framhållit 

baseras statens regressfordran på lönegarantilagen, som för dess tillämplighet kräver att det 

föreligger en konkurs och att förvaltaren fattat beslut om lönegaranti. Enligt det ovan anförda 

hänvisas ofta till att den väsentliga grunden för fordringsanspråket ska föreligga för att 

fordringen ska få göras gällande i en konkurs, vilket även gäller regressfordringar.
279

 HD har 

emellertid uttalat att den väsentliga grunden inte ska ses som en styrande rättsprincip och att 

hänsyn ska tas till syftet med de tillämpliga reglerna.
280

 Den väsentliga grunden ska förstås 
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som ”ett sätt att legitimera eller bekräfta en slutsats som vilar på de överväganden som det 

särskilda fallet föranleder.”
281

 Dessa uttalanden kan mycket väl styrka konkursboets 

resonemang i och med att det är tal om lönegarantilagen, vars tillämplighet kräver att vissa 

förutsättningar föreligger. Konkurs måste föreligga och beslut om lönegaranti måste fattas för 

att lagen ska träda i kraft. Att denna reglering skulle medföra att staten har ett latent anspråk 

på utbetald lönegaranti tycks inte falla in under lagens syfte, framförallt inte med hänsyn till 

att staten träder in i arbetstagarens rätt, enligt 28 § LGL, utan att förmånsrätten för 

löneanspråket övertas. Detta medför att staten inte har samma fördel som en löntagare. Kan 

det ändå vara så att staten ska få den fördel som en kvittningsrätt innebär?  

 

Enligt min uppfattning bör hänsyn tas till att statens regressfordran på arbetsgivaren inte 

omfattar arbetstagarens förmånsrätt enligt 12 och 13 §§ FRL, vilket tyder på att det finns en 

tanke om att staten inte ska ha en förmånlig ställning i detta fall. Av 28 § LGL framgår 

emellertid att utdelning i konkurs som avser en arbetstagares fordran tillfaller staten, om 

lönegaranti betalats ut.
282

 Men en lönefordran som staten övertar kan utgöras av prioriterade 

eller oprioriterade fordringar, vilket innebär att om arbetstagaren har haft rätt att välja och valt 

att ersätta oprioriterade fordringar med lönegarantin så kan inte staten åberopa försteg, 

eftersom arbetstagarens kvarvarande fordringar är förmånsberättigade.
283

 Detta medför att en 

arbetstagare, som ej fått full ersättning för lön genom lönegarantin får en bättre ställning än 

staten eftersom 12 och 13 §§ FRL gäller för arbetstagarens kvarvarande fordran men inte för 

statens regressfordran, som regleras med stöd av 7 § LGL. Även andra borgenärer som har 

förvärvat en lönefordran kan åberopa förmånsrätt och har således också bättre rätt än staten.
284

 

Att staten i detta fall har ett sämre läge kanske kan motivera en kvittningsrätt som 

kompensation för att staten inte övertar den förmånsrättsliga ställning som den ursprungliga 

fordran har? Jag menar att så inte bör kunna vara fallet, eftersom förmånsrätten avskaffats i 

syfte att öka utdelningen i konkurs till de oprioriterade borgenärerna.
285

 Syftet med reglerna är 

trots allt något som, enligt HD, också ska beaktas vid bedömningen av en fordrans 

uppkomst.
286

 Hagelberg förespråkar också ett användande av ändamålet med regeln vid 

avgörandet av en fordrans uppkomst, eftersom det ger större utrymme att beakta 

omständigheterna i det enskilda fallet.
287

  

 

Fördelarna med ett ändamålsresonemang kring när en fordran ska anses uppkommen menar 

jag är att utfallet borde kunna bli mer rättvist. Att stirra sig blind på när avtalet ingicks, i detta 

fall anställningsavtalet, vars uteblivande hade medfört att situationen aldrig uppstått, känns 

väl långtgående. Om syftet med reglerna som ska tillämpas beaktas så borde utfallet många 

gånger stämma bättre överens med regelns avsedda innebörd. I nuläget verkar det vara en 

kombination av avtalets tillkomst och syftet med reglerna som används vid avgörandet av när 

en fordran ska anses uppkommen. Idag är rättsläget osäkert för de som påverkas av 
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bedömningen av en fordrans uppkomst, vilket bl.a. Heidbrink påpekat.
288

 Att helt gå över till 

en ändamålstolkning skulle troligen inte förbättra den situationen. Men i det nu aktuella fallet, 

om statens regressfordran på utbetald lönegaranti menar jag ändå att ett ändamålsresonemang, 

i enlighet med HD:s uttalande i NJA 2009 s. 291, är att föredra. 

 

Till fördel för Skatteverkets resonemang finns bl.a. uttalanden om att samtliga omständigheter 

som fordringen grundar sig på inte måste ha inträffat före konkursbeslutet.
289

 Även det faktum 

att det utan ett anställningsavtal aldrig hade blivit tal om någon lönegaranti talar för 

Skatteverkets ståndpunkt. Det känns emellertid väl långtgående att gå tillbaka till 

anställningsavtalet. Påpekas bör dock att avtalet ofta verkar utgöra den väsentliga grunden för 

en fordrans uppkomst.
290

 Exempelvis har ett skadeståndsanspråk som utlöst av en leasetagares 

konkurs ansetts uppkommet redan vid leasingavtalets ingående, eftersom avtalet, enligt HD, 

utgjorde grunden för fordringsanspråket.
291

  

 

Heidbrink menar att det i kommersiella sammanhang behövs en klar regel kring när en 

fordran ska anses uppkommit. Att avtalet ska läggas till grund för en fordrings uppkomst 

innebär dock vissa oklarheter som, enligt Heidbrink behöver redas ut. Av exemplet som han 

tar i sin artikel framgår att han tycker att det vore konstigt att basera ett löneanspråk från år 

1995 på anställningsavtalet som ingicks år 1979 eftersom ett sådant anspråk enligt 

preskriptionsregler bör ha preskriberats redan år 1989.
292

 Även påståendet att ett 

anställningsavtal ska ligga till grund för en regressfordran på utbetald lönegaranti bör av 

samma anledning, enligt min uppfattning, vara en problematik som bör lösas för att en regel 

om att avtalet ensamt ska kunna utgöra grunden för fordringsanspråket ska kunna bli 

accepterat. Heidbrink framhåller även att ett resonemang kring när en fordran bör anses ha 

blivit aktiv bör kunna ligga till grund för när en fordran anses uppkommen. En regressfordran 

på lönegaranti bör enligt ett sådant resonemang inte ha blivit aktiv förrän konkursen är ett 

faktum och beslut om lönegaranti fattats. 

 

Till skillnad från Hagelberg tycker inte Heidbrink att omständigheterna i det enskilda fallet 

ska avgöra när en fordran ska anses uppkommen, eftersom det medför att rättsläget blir 

osäkert. Bådas resonemang bör emellertid anses kunna stödja ett resultat bestående i att 

statens regressfordran på utbetald lönegaranti inte bör anses uppkommen innan ett 

konkursbeslut meddelats: Hagelberg, för att syftet med avskaffandet av statens förmånsrätt 

vid förvärvade lönefordringar var att öka utdelningen till de oprioriterade borgenärerna, och 

Heidbrink, för att ett resonemang om när en fordran blivit aktiv inte går att ifrågasätta lika 

mycket som ett avtalsresonemang.
293
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5 kap. 17 § KonkL avser regressfordringar och ger uttryck för en allmän princip avseende 

fordringar som grundas på avtal.
294

 Frågan om när överlåtelsen ägde rum ska bedömas enligt 

allmänna civilrättsliga regler. Ett exempel på en allmän civilrättslig princip är att en 

regressfordran som uppstått på grund av infriad borgen ska anses ha förvärvats när 

borgensåtagandet gjordes.
295

 Jag menar att det faktum att statens ansvar för lönegaranti kan 

ses som ett legalt borgensansvar inte nödvändigtvis talar för att en regressfordran skulle kunna 

vara latent. Att staten enligt lag ska betala lönegaranti under förutsättning att beslut om det 

fattas i en konkurs bör inte med automatik medföra att staten får en latent regressfordran så 

fort någon träffar ett anställningsavtal med en arbetsgivare. Det faktum att det främsta motivet 

till att statens förmånsrätt för regressfordran avskaffades var, som sagt, att det skulle medföra 

en ökad utdelning för oprioriterade borgenärer.
296

 Detta är något som talar emot 

kvittningsrätten. Att staten skulle ha rätt att kvitta denna fordran mot skattekontot borde 

motverka syftet med avskaffandet av förmånsrätten. Visserligen kan kvittning endast ske om 

det finns pengar på konkursgäldenärens skattekonto, vilket inte alltid är fallet. 

 

Sammanfattningsvis: för att lönegaranti ska bli aktuellt krävs att konkurs föreligger och att ett 

beslut om lönegaranti fattats. Att staten har ett legalt borgensåtagande i syfte att säkerställa 

arbetstagarens rätt bör inte med automatik medföra att staten i sin tur har en latent regressrätt 

på eventuell framtida utbetalning av lönegaranti hos alla företagare, hela tiden, så fort de 

ingått ett anställningsavtal. Syftet med att avskaffa statens förmånsrätt för sin regressfordran 

var att det skulle leda till mer utdelning till de oprioriterade borgenärerna. Detta syfte kan inte 

anses bli uppfyllt om staten trots att de saknar förmånsrätt ändå får en fördel i förhållande till 

andra borgenärer, genom möjligheten att kvitta sin regressfordran mot ett överskott på 

gäldenärens skattekonto. Men utan ett anställningsavtal hade det aldrig blivit tal om någon 

lönegaranti och som framgått ovan behöver inte samtliga omständigheter som fordringen 

grundar sig på ha inträffat före konkursbeslutet. Men vad väger då tyngst när dessa saker 

ställs mot varandra? Rättsläget är som sagt oklart, men efter att ha vägt dessa fakta mot 

varandra tycker iallafall jag att konkursboets resonemang känns mer tilltalande, framförallt 

med hänsyn till syftet bakom avskaffandet av statens förmånsrätt för sin regressfordran. 

 

Frågan är nu om HD kommer att gå på samma linje som HovR. I så fall kommer 

anställningsförhållandena utgöra den väsentliga grunden för statens regressfordran på utbetald 

lönegaranti. Detta medför att om anställningen förelåg innan konkursbeslutet meddelades så 

har staten rätt att kvitta en fordran på lönegaranti mot ett överskott på konkursgäldenärens 

skattekonto. Fastslås det så har staten även här en fördel framför övriga oprioriterade 

borgenärer, eftersom en rätt till kvittning ger ”en omedelbar privilegiering i förhållande till 

övriga fordringsägare.”
297

 Kvittningsrätt är dock något som tillkommer alla borgenärer vars 

fordringsanspråk faller in i 5 kap. 15 § KonkL. Kvittningsrätten i sig är därmed lika för alla. 

Men frågan är, ska den sträcka sig så här långt? 
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3.1.3 Företrädarens personliga ansvar för bolagets skulder 

I detta avsnitt kommer frågan om innebörden av företrädaransvaret i 12 kap. 6 § SkbL att 

diskuteras. Även frågan om regleringen i 12 kap. 6 § SkbL behövs eller om det räcker med 

företrädaransvaret som stadgas i 25 kap. 18 § ABL kommer att analyseras i detta avsnitt. 

Något som också tas upp till diskussion är hur företrädaransvaret i SkbL förhåller sig till 

brottet ”otillbörligt gynnande av borgenär”, som återfinns i 11 kap. 4 § BrB. 

 

3.1.3.1 Företrädaransvaret i 12 kap. 6 § SkbL 

Företrädaransvaret för skatter läggs normalt på en eller flera personer i den juridiska 

personens företagsledning
298

 och kan göras gällande för all obetald skatt som igår i 

skattekontosystemet.
299

 I samband med betalningsinställelse måste verksamma åtgärder vidtas 

i syfte att genomföra en samlad avveckling av bolagets skulder, med hänsyn tagen till 

borgenärernas intressen.
300

 Konstateras kan att det faktum att ingen försämring skett av 

statens möjligheter att få betalt för sin fordran när driften av bolaget fortsatt spelar ingen roll 

när företrädaren inte vidtagit de åtgärder som krävs för att undgå betalningsansvar.
301

 När 

sådana åtgärder har vidtagits före förfallodagen föreligger ingen betalningsskyldighet.
302

  

 

Det är staten (genom Skatteverket) som måste visa att uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger 

hos företrädaren för att ansvar enligt 12 kap. 6 § SkbL ska bli aktuellt.
303

 För att uppsåt ska 

anses styrkt räcker det dock ofta att Skatteverket har visat att det fanns pengar på företagets 

konto när skatten förföll till betalning eller att det fanns pengar nära inpå detta datum och att 

skatten trots detta inte betalts.
304

 Detta förutsätter emellertid att inte företrädaren har haft 

anledning att räkna med att skatten skulle ha kunna betalats i rätt tid.
305

 För grov oaktsamhet 

räcker det att Skatteverket kan visa att denne ”med hänsyn till uppdragets närmare art och 

omfattning – fortsatt verksamheten trots att han insett eller bort inse att det inte skulle finnas 

pengar till skattebetalningen på förfallodagen.”
306

 Allt detta sammantaget medför att min 

slutsats blir att om skatten inte betalts så blir man oftast personligen ansvarig för 

skatteskulden. Finns det pengar eller har det funnits pengar så blir man personligen ansvarig 

för bolagets skatteskuld. Har företrädarna valt att fortsätta driva företaget för att försöka rädda 

bolaget och de borde ha insett att de kanske inte skulle kunna betala skatten när det blev dags, 

så blir företrädaransvaret aktuellt. Detta borde ha en avskräckande inverkan på gäldenären. 

Det framgår även bl.a. i de särskilda yttrandena i SOU 2010:2
307

 att gäldenären ofta betalar 
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sina skatteskulder för att undgå personligt ansvar. Framhållas bör dock att det framgår av 

rättsfallet NJA 1969 s. 326, som refererades ovan,
308

  att om gäldenären vidtar rätt åtgärder i 

rätt tid, och således tar hänsyn till samtliga borgenärers intressen så blir inte personligt ansvar 

för skatt aktuellt. Det är först när verksamheten drivits vidare utan att rätt åtgärder vidtagits i 

rätt tid som detta ”straff” kan bli aktuellt. Ett problem är att det troligen är en del företagare 

som gärna vill att bolaget ska hållas vid liv och kanske blundar för fakta eller medvetet tar 

risker, vilka är tänkta att medföra att bolaget kan räddas. Om företaget på grund av detta går i 

konkurs, så kommer dessa personer att drabbas av personligt ansvar för företagets skatteskuld. 

Men det finns även många företrädare för de juridiska personerna som vill ha ryggen fri och 

istället för att ta en risk och försöka rädda företaget och därmed arbetstillfällen osv. så finns 

det en stor risk att de föredrar att försätta företaget i konkurs och att betala skatten innan de 

gör det. Detta medför att det personliga ansvaret är konkursdrivande och även 

handlingsstyrande. Det personliga ansvaret medför därför ofta att skatt betalas in, vilket i 

många fall troligen innebär att andra oprioriterade borgenärer missgynnas i och med att en 

betalning av förfallen skatteskuld i dagsläget inte kan återvinnas. Jag vill därför påstå att även 

om skatteåtervinningsförbudet avskaffas så kvarstår fördelen för staten, så länge det 

personliga ansvaret för skatter finns kvar. Skattebetalningar prioriteras och det kommer inte 

att ändras även om återvinningsförbudet avskaffas. Så länge skattebetalningar görs oftare än 

betalning till övriga borgenärer så vill jag påstå att utfallet inte blir lika, borgenärerna 

emellan. Ett exempel: I detta exempel förutsätter jag att det blir en utdelning till de 

oprioriterade borgenärerna i konkursen. En företagare som ser att bolaget börjar gå dåligt 

betalar bolagets skatteskulder strax före konkursbeslutet. En sådan betalning medför att en 

viss del av tillgångarna i bolaget tillfaller staten, som är en oprioriterad borgenär och som inte 

har mer rätt till betalning än andra oprioriterade borgenärer. Resterande tillgångar stannar 

kvar i bolaget. Det är den kvarvarande delen som (efter kostnader och annat, se KonkL och 

FRL) kommer att bli föremål för utdelning och den delen är, på grund av skattebetalningen 

som gjorts, mindre än den kunde ha varit. I detta fall får staten 100 procent av sin fordran 

betald, medan de övriga oprioriterade borgenärerna troligen får en mindre andel än 100 

procent av sina fordringar betalda. Hade skatten inte betalts hade även dessa pengar ingått 

som utdelningsbara medel och alla de oprioriterade borgenärerna hade fått lika mycket betalt, 

i form av utdelning i konkursen, i proportion till deras fordringsanspråk.  

 

Av det ovan anförda framgår att det personliga ansvaret för skatter medför att staten gynnas 

framför andra borgenärer, eftersom betalning av skatteskulder prioriteras. Frågan är om det 

personliga ansvaret för skatter bör avskaffas som ett steg mot lika behandling av 

borgenärerna? Jag menar att så är fallet. (Mer om detta nedan i kapitel 3.1.3.2 och 3.1.4.) 

 

3.1.3.2 En jämförelse av ABL:s och SkbL:s regler om personligt ansvar 

Till skillnad från 12 kap. 6 § SkbL som reglerar en bolagsföreträdares personliga ansvar för 

skatteskulder så reglerar ABL en företrädares personliga ansvar för bolagets alla skulder. Om 

allt skötts korrekt enligt ABL, kontrollbalansräkningar och kontrollstämmor hålls i rätt tid och 

ordning och bolaget trätt i likvidation om de misslyckats med att höja det egna kapitalet till 
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rätt nivå, blir det alltså inte aktuellt med personligt ansvar enligt ABL. Men hur var det nu 

med företrädaransvaret för skatten? 

 

Reglerna om kapitalskydd i ABL har som syfte att skydda borgenärerna. När marginalen 

mellan tillgångar och skulder inte finns så måste åtgärder vidtas för att stärka den ekonomiska 

ställningen i bolaget eller så måste en ordnad avveckling av bolaget inledas. Om vi leker med 

tanken att ett bolag har följt reglerna i ABL och upprättat en första kontrollbalansräkning, 

hållit en första kontrollstämma osv. och stämman därefter beslutat att försöka få bolaget på 

fötterna igen och det visar sig vid den andra kontrollstämman att aktiekapitalet inte är 

återställt och att bolaget måste träda i likvidation, så har de följt reglerna i ABL. Detta innebär 

att något företrädaransvar enligt ABL:s regler inte kommer bli aktuellt. Om bolaget, mot 

slutet av de åtta månaderna de har på sig att återställa aktiekapitalet, inte har betalat skatten på 

grund av kapitalbrist är det dock inte helt otroligt att företrädaransvaret enligt 12 kap. 6 § 

SkbL kan bli aktuellt. Orsaker till att SkbL:s regler kan bli tillämpliga är att det kanske har 

funnits pengar strax innan förfallodagen av skatten eller för att det kanske fanns pengar på 

förfallodagen eller för att företrädarna insett eller bort inse att det inte skulle finnas pengar till 

skattebetalningen på förfallodagen om driften av bolaget fortsatt.  

 

Om företrädarna inte har haft en tanke på att betala skatten när de har haft pengar utan följt 

ABL:s regler och fokuserat på att upprätta en andra kontrollbalansräkning och därmed fått 

bekräftat att bolaget inte går att rädda och därefter likviderat bolaget, kan man tycka att de har 

gjort rätt. Men att de följt ABL:s regler till punkt och pricka har ingen betydelse för 

företrädaransvaret i SkbL. Det kan som sagt fortfarande bli aktuellt. Har det funnits pengar 

och skatten inte har betalts finns uppsåt, det är den bedömningen som görs. Att Skatteverket 

troligen inte skulle ha bäst rätt till pengarna i en konkurs i förhållande till andra borgenärer är 

inget som beaktas vid bedömningen av om personligt ansvar enligt 12 kap. 6 § SkbL blir 

aktuellt. Det som avgör om uppsåt finns är att det har funnits pengar och att 

skatteinbetalningen inte gjorts. 

 

Om det nu inte fanns likvida medel i nära anslutning till förfallodagen för skatteskulden eller 

på förfallodagen så är det, enligt min uppfattning, inte helt orimligt att förutsätta att det utan 

större svårigheter går att visa att företrädarna haft anledning att misstänka att skatteskulden 

inte skulle kunna komma att betalas om verksamheten fortsatt drivas efter att ha följt ABL:s 

regler och upprättat en första kontrollbalansräkning som har visat att det egna kapitalet 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten. Att jag påstår detta beror 

på att det borde gå att påvisa att företrädarna i en sådan situation bör ha haft anledning att 

misstänka att skatten inte skulle kunna betalas framöver. Denna slutsats kan såklart inte alltid 

dras, eftersom det kan vara så att ett företag har likvida medel att betala skatt med och därför 

inte har anledning att befara att skatten ej kommer att kunna betalas, även om det egna 

kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Men om likvida medel ej finns 

att tillgå så bör det, enligt min mening, kunna vara en rimlig slutsats att ett bolags 

ställföreträdare som gjort en kontrollbalansräkning och fått bekräftat att det egna kapitalet inte 

uppgår till halva aktiekapitalet bör ha anledning att misstänka att det kan uppstå problem med 

betalningarna framöver. Men företrädaransvaret kan kanske bli aktuellt redan för tiden strax 
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innan kontrollbalansräkningen upprättades, eftersom det var innan den upprättades som 

företrädarna hade anledning att misstänka att en sådan behövde upprättas.  

 

En fråga jag ställt mig är om ABL:s regler om personligt ansvar kan vara en fördel för övriga 

oprioriterade borgenärer som kan motsvara den fördel som företrädaransvaret i SkbL ger 

staten. Jag menar att det framgår av det ovan avförda att så ej är fallet. Reglerna i SkbL om 

företrädaransvar är betydligt strängare för en bolagsföreträdare än de som återfinns i ABL. 

Visst finns möjligheten för övriga oprioriterade borgenärer att åberopa personligt ansvar 

enligt ABL, men statens möjligheter är som sagt betydligt större än de övriga oprioriterade 

borgenärernas och är, enligt min uppfattning, troligen betydligt mer avskräckande än ABL:s 

regler. Att ABL:s regler är mildare beror till viss del på att de utgör en avvägning mellan 

aktieägarnas intresse av att ha en tidsfrist på sig att lösa de ekonomiska problemen i bolaget 

och av borgenärernas intresse av att få betalt. Att en tidsfrist kan medföra att oseriösa 

företagsledare skulle kunna driva verksamheten vidare och därmed kanske till och med helt 

tömma bolaget på tillgångar är något som anförts i de särskilda yttrandena.
309

 Denna risk är 

dock något som övriga oprioriterade borgenärer får leva med, i och med att det finns en 

tidsfrist i ABL. Fördelen med en tidsfrist är dock att alla de seriösa bolagsföreträdarna ges en 

möjlighet att rädda bolaget och därmed även arbetstillfällen.  

 

Det framhölls av ett av de särskilda yttrandena i SOU 2010:2 att någon särreglering för skatter 

inte är nödvändig eftersom ABL:s regler är tillämpliga på alla skulder.
310

 Jag är beredd att 

hålla med om detta. Ska alla oprioriterade borgenärer behandlas lika, så är det rimligt att 

ifrågasätta varför staten ska ha en fördel, i form av en särreglering, framför andra 

oprioriterade borgenärer. Ett alternativ till att ta bort 12 kap. 6 § SkbL skulle kunna vara att ge 

de övriga oprioriterade borgenärerna samma möjlighet som staten att hålla företrädarna 

personligen ansvariga för företagets skulder. Jag tror dock att det skulle påverka näringslivet 

negativt att en företrädare för ett bolag kan hållas personligen ansvarig för alla skulder enligt 

de förutsättningar som uppställs i 12 kap. 6 § SkbL, eftersom denna reglering enligt min 

uppfattning är mycket sträng (se diskussionen i kapitel 3.1.3.1 ovan). En sådan ordning skulle 

kunna medföra att bolagsföreträdarna t.ex. skulle kunna hållas ansvariga, för alla de skulder 

som skulle ha betalats vid en tidpunkt då det fanns likvida medel i bolaget och som då inte 

betalts, eftersom de ”valt att inte betala skulderna”.
311

 En trolig följd skulle dessutom t.ex. 

kunna bli att företrädarna försätter företag i konkurs allt för tidigt. Om företag försätts i 

konkurs i onödan blir en ytterligare följd att intäkterna (i form av bl.a. skatt och 

arbetsgivaravgifter) för staten minskar och att kostnader för arbetslöshet ökar. En möjlig 

konsekvens skulle även kunna vara att företagare, på grund av risken för personligt ansvar, 

inte vågar anställa, investera, expandera osv. Det finns även en risk för att färre personer 

startar företag eller att företagen, på grund av de stränga reglerna i Sverige, flyttar utomlands. 

Allt detta skulle ha en negativ påverkan på näringslivet och därmed också på statskassan. 

                                                 
309

 Se SOU 2010:2 och ovan i kapitel 2.3.1.2. 
310

 SOU 2010:2, s. 496. 
311

 Se Skatteverket, Handledning för företrädaransvar 2009, SKV 443 utgåva 4, ISBN 978-91-38-32512-4, s. 

37. Hämtat den 2/12 2011 på: 

http://www.Skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f85800032340/44304.pdf 



51 

 

Skillnaden på ett aktiebolag och övriga bolagsformer skulle dessutom minska, eftersom risken 

för personligt ansvar för bolagets skulder i ett aktiebolag skulle öka. Alternativet att ge de 

övriga borgenärerna samma möjlighet som staten är, enligt min uppfattning, inte ett alternativ. 

För att upprätthålla likabehandlingsprincipen bör därför statens fördel i 12 kap. 6 § avskaffas.  

 

3.1.3.3 En jämförelse av 12 kap. 6 § SkbL och 11 kap 4 § BrB 

I kapitel 2.3.3.3 redogörs för rättsfallet NJA 1969 s. 326, där HD anförde att en betalning av 

en förfallen skatteskuld hade gynnat staten framför andra borgenärer. Enligt min mening låter 

det, vid en första anblick, som att den verkställande direktören i fråga kunde ha blivit dömd 

för otillbörligt gynnande av borgenär om denne hade betalat skatten. Men för att kunna fälla 

den verkställande direktören till ansvar för otillbörligt gynnande av borgenär krävs att 

betalningen hade gjort med ett otillbörligt syfte.
312

 Min uppfattning är att något otillbörligt 

syfte troligen inte hade förelegat om företrädaren hade betalat in skatten, vilket jag baserar på 

hovrättsavgörandet som refererats ovan.
313

 I hovrättsavgörandet hade en styrelseledamot 

betalat en skuld strax innan konkursen, vilket medförde att denne fick tillbaka tidigare ställd 

personlig borgen.
314

 I rättsfallet NJA 1980 s. 94 har HD bedömt ett en betalning som gjorts 

trots att det vid tidpunkten för betalningen måste ha varit uppenbart för styrelseledamoten att 

bolaget var på obestånd, inte ansågs utgöra otillbörligt gynnande av borgenär. Detta berodde 

på att det krävs att gäldenären haft någon särskild anledning för sitt gynnande för att 

betalningen ska anses otillbörlig. När det handlar om en förfallen skuld är det i huvudsak 

betalning till närstående eller till sig själv som är kriminaliserat. I hovrättsavgörandet ansågs 

det inte finnas någon särskild anledning för betalningen. Därför ogillades åtalet mot 

styrelseledamoten.
315

 Denna situation bedömdes alltså inte vara otillbörlig och situationen 

borde, enligt min uppfattning, kunna jämföras med en betalning av skatt, eftersom ett 

uteblivande av en sådan betalning skulle medföra personligt ansvar för skatteskulden. En 

slutsats bör därför kunna dras om att en skattebetalning troligen inte kommer att omfattas av 

straffansvaret för otillbörligt gynnande av borgenär, så länge skatteskulden är förfallen till 

betalning. Min uppfattning är således att 11 kap. 4 § BrB inte skulle bli aktuell om en skatt 

betalats eftersom det skulle brista i otillbörlighetshänseende.  

 

En betalning av skatt när bolaget är på obestånd medför alltså att staten gynnas framför andra 

borgenärer, men man döms inte för det. Låter man däremot bli att betala skatten så kan vi se 

resultatet i rättsfallet NJA 1969 s. 326, där den verkställande direktören blev personligen 

ansvarig för bolagets skatteskulder.
316
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3.1.4 Generella kommentarer om (o)likabehandling av oprioriterade borgenärer 

Staten har, utöver de regler som gäller för alla oprioriterade borgenärer, vissa specialregler 

som påverkar statens möjligheter att i konkurssammanhang få betalt för utestående fordringar. 

I och med det kan konstateras att det i dagsläget inte är lika mellan de oprioriterade 

borgenärerna. Frågan är då vad detta beror på. Det kanske är rimligt att staten har fördelar 

framför övriga oprioriterade borgenärer? Att staten inte kan välja sina kredittagare är något 

som framförts som ett skäl för statens prioriterade ställning. Det har dock inte ansetts utgöra 

en tillräckligt stark grund för att behålla den tidigare skatteförmånsrätten. I det fallet ansåg 

regeringen dock att det fanns andra saker som uppvägde det faktum att staten inte själv kan 

välja sina kredittagare, nämligen företrädaransvaret i SkbL. Påpekas bör dock att staten ofta 

har lättare, generellt sett, att driva in fordringar och att staten troligen oftast har mer resurser 

än en enskild borgenär för sådana förfaranden. Jag vill påstå att statens för- och nackdelar tar 

ut varandra och att någon särreglering till fördel för staten därför inte behövs. För att uppnå 

jämlikhet mellan borgenärerna, i enlighet med 18 § FRL och likabehandlingsprincipen som 

konkursförfarandet bygger på, bör därför enligt min uppfattning både återvinningsförbudet i 

KonkL och företrädaransvaret i SkbL avskaffas. Men blir det verkligen lika för alla 

borgenärer i så fall?  

 

Om företrädaransvaret avskaffas, i syfte att uppnå jämlikhet mellan borgenärerna kommer det 

troligen påverka vilka skulder som gäldenären väljer att betala. Skatten kommer kanske inte 

längre att vara det mest självklara alternativet att prioritera. Ett troligt resultat av ett 

avskaffande av företrädaransvaret är därför att skattebetalningarna i obeståndssituationer 

kommer att minska. Att gäldenären inte skulle prioritera skattebetalningar skulle medföra att 

staten skulle få samma ställning som de övriga oprioriterade borgenärer, som redan befinner 

sig i en situation där deras fordringar inte prioriteras av gäldenären. Detta skulle alltså 

innebära att statens situation skulle bli jämställd med de övriga oprioriterade borgenärernas. 

Om företrädaransvaret i SkbL skulle avskaffas skulle staten, precis som övriga oprioriterade 

borgenärer, vara tvungen att åberopa personligt ansvar enligt ABL. I dessa avseenden bör 

likhet mellan de oprioriterade borgenärerna därmed vara uppnådd, vilket överensstämmer 

med likabehandlingsprincipen som ett konkursförfarande baseras på. 
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4. Slutsats 
 

 

Likabehandlingsprincipen innebär att borgenärerna ska ta del av utdelningen i proportion till 

fordringarnas storlek. Efter arbetet med denna uppsats kan jag dock konstatera att det inte är 

lika mellan borgenärerna.  

 

Skatteåtervinningsförbudet medför att en skatt som har förfallit till betalning och som har 

blivit betald inte kan återvinnas. Den tidigare skatteförmånsrätten verkar ligga till grund för 

skatteåtervinningsförbudet. Skatteåtervinningsförbudet är dock avskaffat och det finns nu ett 

förslag om att även avskaffa återvinningsförbudet.
317 

Utredaren som lade fram förslaget menar 

emellertid att ett avskaffande inte kommer att medföra att skatt kommer återvinnas i någon 

direkt större omfattning än tidigare, eftersom skattebetalningar oftast bör anses vara ordinära. 

Motivet till att avskaffa återvinningsförbudet är att uppnå likhet mellan borgenärerna. Av den 

anledningen bör, enligt min uppfattning, återvinningsförbudet avskaffas.  

 

Frågan är om staten kommer att få rätt att kvitta sin regressfordran på utbetald lönegaranti? 

HD kan komma att fastställa att staten har en kvittningsrätt för sin regressfordran på utbetald 

lönegaranti. Min uppfattning är dock att ett fastställande av HovR:s dom borde strida mot 

syftet med att avskaffa statens förmånsrätt för just denna typ av fordran. Syftet var ju att öka 

utdelningen för de oprioriterade borgenärerna i en konkurs. Om staten skulle ha rätt att kvitta 

sin regressfordran på utbetald lönegaranti mot ett överskott på konkursgäldenärens 

skattekonto så menar jag att avsikten med avskaffandet av förmånsrätten skulle förbises. Att 

utsträcka statens kvittningsrätt till att omfatta en regressfordran på utbetald lönegaranti anser 

jag rimmar illa med den, enligt mig, mest logiska synen på en fordrans uppkomst, vilken är att 

beakta syftet bakom den tillämpliga regeln. Det återstår dock att se vad HD kommer fram till i 

denna fråga. 

 

Jag menar även att företrädaransvaret för skatter bör avskaffas, eftersom statens fördel annars 

kommer att kvarstå. Reglerna om företrädaransvar i 12 kap. 6 § SkbL medför att skatt i större 

omfattning än övriga fordringar betalas innan konkursbeslutet meddelas, eftersom 

bolagsföreträdare vill undvika personligt ansvar för bolagets skatteskulder. Detta innebär att 

staten har en fördel framför övriga borgenärer. Jag ser ingen anledning att tro att 

skattebetalningarna kommer att prioriteras i mindre utsträckning om återvinningsförbudet 

avskaffas. Att skatten prioriteras medför att de övriga oprioriterade borgenärerna troligen inte 

kommer att få lika stor procentuell utdelning för sina fordringar som staten, eftersom staten i 

och med skattebetalningen fått sin fordran betald till 100 procent(om det varit möjligt). 

 

Skulle både skatteåtervinningsförbudet och företrädaransvaret avskaffas, i syfte att uppnå 

jämlikhet mellan borgenärerna, så kommer det troligen att påverka vilka skulder som 

gäldenären väljer att betala. Skatten kommer kanske inte längre att vara det mest självklara 
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alternativet, vilket skulle medföra att syftet (likabehandlingsprincipen) med dessa åtgärder 

skulle uppnås. Staten skulle därmed, precis som övriga oprioriterade borgenärer, vara tvungen 

att åberopa personligt ansvar enligt ABL. I det avseendet bör likhet därmed vara uppnådd.  

 

Utöver 12 kap. 6 § SkbL om en bolagsföreträdares personliga ansvar för bolagets 

skatteskulder finns en reglering avseende ”otillbörligt gynnande av borgenär”, i 11 kap. 4 § 

BrB. Min uppfattning är att den som betalar sin skatt, och därmed gynnar staten framför andra 

borgenärer inte skulle fällas till ansvar för otillbörligt gynnande av borgenär, eftersom det 

troligen inte bedöms som otillbörligt. En företrädare som har betalat skatt behöver alltså inte 

vara orolig för att bli dömd för brott enligt 11 kap. 4 § BrB. 

 

Frågan återstår dock: Bör staten och de övriga borgenärerna ha en lika rätt i en konkurs? 

 

Eftersom konkursförfarandet baseras på likabehandlingsprincipen så bör 

likabehandlingsprincipen upprätthållas. Jag menar att staten även utan särregleringar kommer 

att ha fördelar framför de andra oprioriterade borgenärerna, eftersom staten ofta har lättare att 

driva in fordringar och troligen oftast har mer resurser än en enskild borgenär för sådana 

förfaranden. Staten har dock även vissa nackdelar i förhållande till andra borgenärer i och 

med att den bl.a. inte kan välja sina kredittagare. Dessa för- respektive nackdelar tar dock, 

enligt min uppfattning, ut varandra, vilket medför att om både skatteåtervinningsförbudet och 

företrädaransvaret i SkbL avskaffas kommer staten att kunna jämställas med övriga 

oprioriterade borgenärer och likhet mellan de oprioriterade borgenärerna kommer därmed att 

bli ett faktum.  
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Bilaga 1 
 

 

Årsredovisningslag (1995:1554), 5 kap. 14 §: 

 

”Ett aktiebolags eget kapital skall delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller 

ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp aktiekapital, uppskrivningsfond, 

reservfond och kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp 

fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. 

Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.  

   Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning skall specificeras. Vid 

förvärv av egna aktier skall fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet. Vid 

överlåtelse av egna aktier skall fritt eget kapital ökas med inkomsten från överlåtelsen. 

   Vid aktiekapitalet skall antalet aktier anges. Består aktiekapitalet av aktier av olika slag, 

skall motsvarande uppgift lämnas för varje aktieslag.” 


