
  
 

 

 

Information om konkursen  

Om du företräder en juridisk person som försatts i konkurs återfinns nedan de regler som för närvarande 

gäller under konkursen. De gäller i huvudsak för styrelseledamöter och verkställande direktör (VD). 

Konkursbeslutet innebär bl. a att 

• Du är skyldig att medverka i konkursutredningen och lämna information till konkursförvaltaren. 

 

• Du förlorar rätten att råda över den egendom som omfattas av konkursen. Du får inte sätta bolaget i 

skuld eller ingå andra förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Du får heller inte ta bolagets 

tillgångar i anspråk för att betala skulder och inte heller uppbära någon form av betalning. Detta 

betyder bl a att du inte får sälja egendomen eller på annat sätt avyttra den. Vad som här nämnts inne

bär dock inte att du är förhindrad eller befriad från skyldigheten att vårda bolagets egendom till dess 

förvaltaren omhändertagit densamma. 

 

• Bokföringsmaterial och bolagshandlingar, avtal m m avseende bolaget skall utan dröjsmål och i 

befintligt skick överlämnas till konkursförvaltningen. Övrigt ej överlämnat bokföringsmaterial 

avseende bolaget skall bevaras och arkiveras, en skyldighet som åligger styrelsen. 

Konkursförvaltningen arkiverar det material som konkursförvaltningen omhändertagit. 

 

• Du skall avlägga bouppteckningsed inför tingsrätten. Vidare är du skyldig att lämna 

konkursförvaltaren de upplysningar om konkursboet som han begär. Innan du avlagt 

bouppteckningsed är du förbjuden att utan samtycke av tingsrätten resa utomlands (observera att 

reseförbudet gäller även i de nordiska länderna). I fall där utrikesresa blir aktuell, kontakta 

konkursförvaltaren. 

 

• Det finns vissa möjligheter att ingripa med tvångsmedel i form av hämtning eller häktning mot 

ställföreträdare för konkursgäldenär som undandrar sig skyldigheter eller överträder förbud. 

 

• Bolaget har skyldighet att upprätta deklaration för skatt för tid fram till konkursutbrottet även om 

deklarationsskyldigheten inträffar efter konkursdagen och även om någon betalning av skatt ej sker. 

Som företrädare för bolaget är det Ni som skall upprätta bolagets deklarationer. Underlåtenhet att 

deklarera kan leda till personligt ansvar för bolagets ställföreträdare. 

 

• För anställda skall kontrolluppgifter och arbetsgivarintyg upprättas och lämnas in. 

För mer information, tveka inte att kontakta reception@crlaw.se. 


