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Riksbanken ställer sig positiv till inriktningen på EU-kommissionens förslag till harmoniserade regler 
om rekonstruktion av företag, regler om en andra chans för företagare samt åtgärder för att göra 
insolvensförfaranden och skuldsaneringsförfaranden mer effektiva. Tydliga, harmoniserade och 
förutsägbara regler underlättar såväl för företag som för de som investerar i dessa företag, vilket 
kan förenkla gränsöverskridande finansiering. Intentionen att minska ackumuleringen av så kallade 
nödlidande lån hos bankerna ser Riksbanken också som positiv.  
 
Som ett led i Kapitalmarknadsunionen (CMU) har Kommissionen föreslagit ett antal åtgärder i syfte 
att öka gränsöverskridande investeringar inom EU samt att underlätta finansieringen för företag för 
att i sin tur generera bättre tillväxt och skapa arbetstillfällen. Nationella insolvensförfarandena har 
lyfts fram som ett hinder för investeringar. Kommissionens förslag till ett EU-direktiv om 

insolvensfrågor innehåller förslag till harmoniserade regler för rekonstruktion av företag respektive 
för skuldsanering för företagare i kombination med åtgärder som effektiviserar insolvens- och 
skuldsaneringsförfaranden. Riksbanken stödjer syftet med Kapitalmarknadsunionen och anser att 
starka kapitalmarknader är viktigt för den finansiella stabiliteten. Riksbanken vill dock framhålla att 
arbete inom Kapitalmarknadsunionen är ett komplement till det arbete som syftar till att bygga en 
motståndskraftig banksektor.  
 
Tydliga, harmoniserade och förutsägbara insolvensregler samt väl avvägda regler om skuldsanering 
underlättar finansieringen för företag och de som investerar i dessa företag och bidrar till mer 
jämlika konkurrensförhållanden. Detta gynnar i sin tur samhällsekonomin. Riksbanken välkomnar 
dessutom intentionen att minska ackumuleringen av så kallade nödlidande lån (non-performing 

loans) på bankernas balansräkningar.  
 
Det är dock viktigt att direktivförslaget utmynnar i regler som är tillräckligt flexibla så att de kan 
fungera väl tillsammans med svensk rätt i övrigt. Svenska företag som är verksamma i andra 
medlemsländer kan dock komma att beröras av utländska insolvensförfarande, till exempel om en 
leverantör i ett annat land ansöker om företagsrekonstruktion. Det är därför viktigt att reglerna 
inte bara är flexibla utan att de också ställer tillräckliga krav på medlemsstaternas lagstiftning.  
Riksbanken delar uppfattningen att seriösa företagare som inte kan betala sina skulder bör kunna 
ges en andra chans genom skuldsanering. En mer effektiv hantering av djupt skuldsatta företagare 
kan leda till en ökad produktivitet och större välfärdsvinster i samhället. Att befrielse från 
betalningsansvar kan ske efter tre år stämmer överens med 36 § lagen (2016:676) om 

skuldsanering av företagare, vilket underlättar implementeringen av det framtida direktivet i 



 

 

 
 

    2 [2] 
 

Sverige. Riksbanken vill dock framhålla att det är angeläget att säkerställa att 
direktivförhandlingarna inte leder till regler som innebär att låntagare som har hamnat på 
obestånd lättvindigt kan få sina skulder avskrivna. Balansgången mellan att möjliggöra 
skuldsanering för företagare och att se till att incitamenten till överdrivet risktagande inte förstärks 
är inte enkel. Ett regelverk som ger fel incitament kan bidra till att risktagande hos företag ökar, 
vilket kan leda till att sårbarheterna i det finansiella systemet ökar. Mot denna bakgrund, samt för 
att undvika problem i banksektorn och de negativa konsekvenser som dessa problem kan få för 
kreditgivningen, bör företagare även i fortsättningen kunna befrias från betalningsansvaret tidigast 

efter tre år.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av biträdande avdelningschef Olof Sandstedt efter föredragning av 
Elin Andén. 
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