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Personligt betalningsansvar enligt aktiebolagslagen
FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter över Justitiedepartementets promemoria med
frågor angående personligt betalningsansvar enligt aktiebolagslagen. FAR får med anledning
av detta anföra följande.
FAR kommer endast att beröra vissa av de frågor som framgår av den promemoria som har
skickats ut. Anledningen är att FAR inte anser att samtliga frågor berör de intressen FAR
företräder.
FAR är positiv till att det tas ett initiativ till en översyn av de tidsfrister i aktiebolagslagen
som gäller för personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare. Reglerna om personligt
betalningsansvar är relativt komplexa och kostsamma för den enskilde företagaren att
upprätthålla. FAR bedömer att en tillfällig översyn av reglerna i det rådande läget kan leda till
att den enskilde kan undvika förödande ekonomiska konsekvenser samt att risken för ökade
samhällskostnader minskar. FAR kan dock se att en tillfällig förändring bl.a. kan medföra
missbruk av aktiebolagsformen t.ex. genom ekonomisk brottslighet eller finansiell osäkerhet
hos leverantörer till företaget. FAR anser emellertid att fördelarna väger över och föreslår
därför att tidsfristen om åtta månader efter den första kontrollstämman (25 kap. 16 §) bör
förlängas under en begränsad period. Genom att förlänga den tidsfristen ges företagen en
möjlighet att få ekonomin i balans och därmed undvika likvidation eller att driva
verksamheten vidare med fullständigt personligt betalningsansvar. FAR anser att en
förlängning om fyra till sex månader är lämplig. Det vore olyckligt om tidsfristen blir för kort
så att företagen inte hinner återhämta sig varför FAR föreslår, för det fall att regeringen väljer
att införa en mer begränsad tidsförlängning, att en möjlighet till en extra tidsfrist bör ges om
företagen kan visa att de är på väg att återhämta kapitalet.
FAR anser inte att tidsfristen i 25 kap. 13 § som stadgar att bolaget i vissa situationer genast
ska upprätta en kontrollbalansräkning ska justeras. Detta skulle enligt FAR medföra att hela
syftet med kontrollbalansräkningen faller. Det är viktigt att bolagsföreträdare fortsätter att ha
kontroll över bolagets ekonomi varför denna tidsfrist bör vara oförändrad.

Som FAR har anfört tidigare, bl.a. i samband med sänkningen av aktiekapitalet från 50 000 kr
till 25 000 kr, anser FAR att borgenärsskyddet bör stärkas genom tydligare och mer
ändamålsenliga regler om ansvar för ett bolags likviditetsutveckling och risken för obestånd.
FAR vill därför uppmuntra departementet att prioritera en översyn av de bolagsrättsliga
borgenärsskyddsreglerna i en snar framtid.
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