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Remissyttrande   
Er ref: Ju2021/00749 
Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) 
 
Finansbolagen har genom remiss beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubr. 
promemoria. Finansbolagen har inga invändningar mot promemorians förslag som syftar till 
att säkerställa en direktivkonform implementering.  
 
När det gäller förslaget som tar sikte på kronofogdemyndighetens betalningsförmedling 
noteras att problemet med medel som kvarstår hos Kronofogdemyndigheten inte är särskilt 
stort. Endast 1,8 MSEK som inte kunnat betalas ut var innestående hos 
Kronofogdemyndigheten i maj 2020. Mot den bakgrunden bör en enklare och mindre 
ingripande lösning en den som föreslås väljas. En enklare lösning skulle vara att 
kronofogdemyndigheten, för de medel som av någon anledning inte kan utbetalas till rätt 
borgenär, innehåller desamma under fordringens preskriptionstid och först därefter fördelar 
medel mellan övriga borgenärer eller utbetalar medlen till gäldenären. Först när denna tid 
gått och utbetalning till gäldenären eller övriga borgenärer inte är möjlig bör medlen tillfalla 
staten.  
 
Genom en enklare lösning undviks en del problem som uppkommer genom förslaget enligt 
vilket borgenären skall uppge sitt organisationsnummer (19 § skuldsaneringslagen och 21 § 
lagen om skuldsanering för företagare). Exempelvis torde vara förekommande att 
nödlidande fordringar mot skuldsanerings gäldenärer har förvärvats av utländska borgenärer 
som saknar svenska organisationsnummer. Vidare behöver t ex svenska ideella föreningar 
inte ha organisationsnummer. Krav på att organisationsnummer ska uppges riskerar, även 
om det bara rör sig om en uppmaning, att få effekten att borgenärer utan svenskt person- 
eller organisationsnummer felaktigt kan få uppfattningen att de inte skulle vara behöriga att 
anmäla fordringar. Som ett annat exempel på sådant som kan undvikas genom en enklare 
lösning kan nämnas att skuldsaneringsbeslutet enligt 44 § skuldsaneringslagen en 
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exekutionstitel. Även om det i 44 § skuldsaneringslagen anges att verkställighet inte får inte 
avse annat än vad som redan skulle ha betalats ut till borgenären enligt beslutet om 
skuldsanering, syftar denna bestämmelse på själva exekutionstiteln och den rätt till betalning 
som borgenären därigenom tillerkänns. En senare förklaring av kronofogdemyndigheten att 
borgenären förlorar rätten till vissa till myndigheten inbetalda medel bör rimligtvis inte 
påverka den rätt som tillkommer borgenären enligt en lagakraftvunnen exekutionstitel. 
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