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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om konkurs- och företagssaneringsregistret samt vissa
lagar som har samband med den
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att det stiftas en lag revidering av konkurslagstiftningen. Proposiom konkurs- och företagssaneringsregistret. tionen behandlas som bäst av riksdagen. EnLagen skall ersätta förordningen om kon- ligt lagförslaget i denna proposition skall
koncentreras
till
kurs- och företagssaneringsregistret. I försla- anmälningsförfarandet
get ingår bestämmelser bl.a. om registrets Rättsregistercentralen, till vilken boförvaltaändamål och registerföringen, införande och ren alltid skall sända anmälan om att konkuravförande av registeruppgifter, uppgifternas sen har avslutats. Då behövs inte längre sepaoffentlighet samt skadeståndsansvar. Be- rata anmälningar till andra registermyndighestämmelserna om registrets innehåll samt ter. Av denna anledning föreslås även justerförvaring och utlämnande av uppgifter mot- ingar av flera andra lagar.
Propositionen hänför sig till propositionen
svarar huvudsakligen bestämmelserna i
nämnda förordning. Innehållet i bestämmel- om revidering av konkurslagstiftningen och
serna har justerats till att motsvara de änd- de föreslagna lagarna avses träda i kraft samringar som föreslås i konkursförfarandet en- tidigt som konkurslagen träder i kraft.
ligt regeringens proposition med förslag till
—————

239313

2

RP 153/2003 rd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ........................................................1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING...............................................................................................2
ALLMÄN MOTIVERING.......................................................................................................4
1. Nuläge ...........................................................................................................................4
1.1.
Lagstiftning och praxis...................................................................................4
1.2.
Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i utlandet ..................4
2. Bedömning av nuläget och de viktigaste förslagen ...................................................5
3. Propositionens verkningar..........................................................................................6
4. Beredningen av propositionen ....................................................................................7
5. Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll ...........................7
DETALJMOTIVERING..........................................................................................................8
1. Lagförslagen.................................................................................................................8
1.1.
Lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret ....................................8
1.2.
Lagen om företagssanering..........................................................................12
1.3.
Handelsregisterlagen ....................................................................................12
1.4.
Lagen om aktiebolag.....................................................................................12
13 kap. Likvidation, upplösning, avregistrering och sanering ..........................12
1.5.
Lagen om öppna bolag och kommanditbolag ............................................13
5 kap.
Likvidation av öppna bolag .....................................................................13
1.6.
Lagen om andelslag ......................................................................................13
19 kap. Likvidation, upplösning, avregistrering, sanering och konkurs ..........13
1.7.
Lagen om bostadsrättsföreningar ...............................................................13
1.8.
Sparbankslagen.............................................................................................13
1.9.
Lagen om försäkringskassor........................................................................13
1.10. Lagen om försäkringsföreningar.................................................................13
13 kap. Likvidation och upplösning .....................................................................13
1.11. Lagen om försäkringsbolag .........................................................................13
15 kap. Likvidation och upplösning .....................................................................13
1.12. Lagen om stiftelser........................................................................................14
1.13. Lagen om pensionsstiftelser .........................................................................14
2. Närmare bestämmelser .............................................................................................14
3. Ikraftträdande............................................................................................................14
4. Lagstiftningsordning .................................................................................................14
LAGFÖRSLAGEN.................................................................................................................15
om konkurs- och företagssaneringsregistret............................................................15
om ändring av 100 a § lagen om företagssanering ..................................................18
om ändring av 19 § handelsregisterlagen .................................................................18
om ändring av 13 kap. 19 § lagen om aktiebolag.....................................................19
om ändring av 5 kap. 8 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag ................20

RP 153/2003 rd

3

om ändring av 19 kap. 31 § lagen om andelslag ......................................................20
om ändring av 75 § lagen om bostadsrättsföreningar.............................................21
om ändring av 120 § sparbankslagen .......................................................................21
om ändring av 129 § lagen om försäkringskassor ...................................................22
om ändring av 13 kap. 21 § lagen om försäkringsföreningar.................................22
om ändring 15 kap. 21 § lagen om försäkringsbolag...............................................23
om ändring av 22 § lagen om stiftelser .....................................................................23
om ändring av 98 § lagen om pensionsstiftelser.......................................................24
BILAGA...................................................................................................................................25
PARALLELLTEXTER..........................................................................................................25
om ändring av 100 a § lagen om företagssanering ..................................................25
om ändring av 19 § handelsregisterlagen .................................................................26
om ändring av 13 kap. 19 § lagen om aktiebolag.....................................................27
om ändring av 5 kap. 8 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag ................28
om ändring av 19 kap. 31 § lagen om andelslag ......................................................29
om ändring av 75 § lagen om bostadsrättsföreningar.............................................30
om ändring av 120 § sparbankslagen .......................................................................31
om ändring av 129 § lagen om försäkringskassor ...................................................32
om ändring av 13 kap. 21 § lagen om försäkringsföreningar.................................33
om ändring av 15 kap. 21 § lagen om försäkringsbolag..........................................34
om ändring av 22 § lagen om stiftelser .....................................................................35
om ändring av 98 § lagen om pensionsstiftelser.......................................................36

4

RP 153/2003 rd

ALLMÄN MOTIVERING
1 . N u lä g e
1.1.

Lagstiftning och praxis

För behandlingen av konkurs- och företagssaneringsärenden har alltsedan december
1994 funnits ett konkurs- och företagssaneringsregister. Före nämnda tidpunkt var det
möjligt att få uppgifter om konkurser och företagssaneringar ur vissa andra register, bl.a.
ur handelsregistret. Detta garanterade dock
inte en tillräckligt snabb tillgång till uppgifter. Borgenärer och andra intressegrupper
behöver utan dröjsmål få reda på att ett insolvensförfarande har blivit anhängigt och att
ett sådant har inletts samt om de olika skedena i förfarandet.
Om konkurs- och företagssaneringsregistret bestäms i 115 § (1027/1993) konkursstadgan (31/1868) samt i den förordning
(958/1994) som har utfärdats med stöd av
100 a § lagen om företagssanering (47/1993).
Registret förs av Rättsregistercentralen.
Uppgifterna förs in i registret av den domstol
som behandlar ärendet. Registret är offentligt. I förordningen ingår bestämmelser enligt
vilka uppgifter kan lämnas ut ur registret.
Uppgifter kan även med hjälp av teknisk anslutning lämnas ut till myndigheter, dem som
bedriver kreditupplysningsverksamhet samt
även till andra för ett godtagbart ändamål.
I konkurs- och företagssaneringsregistret
finns nu (i september 2003) ca 17 000 dokument. Under de senaste åren har registret årligen utökats med ca 3 700 dokument. Ca
4 400 användarsignum har beviljats. Drygt
300 myndigheter som inte hör till justitieministeriets förvaltningsområde har beviljats
tillstånd att använda registret och på basis av
dessa tillstånd har beviljats över 1 400 användarsignum. Registret kostade 2002 ca
60 000 euro och gav 90 000 euro i inkomst.
Rättsregistercentralen för också ett separat
register över ärenden som gäller skuldsanering för privatpersoner (87 § lagen om skuldsanering för privatpersoner, 57/1993).
Uppgifter om insolvensförfaranden har sedan gammalt förts in i andra register. I han-

delsregistret antecknas när en konkurs eller
ett företagssaneringsförfarande har inletts
och avslutats. En anteckning om att konkurs
eller företagssanering har inletts införs också
bl.a. i lagfarts- och inteckningsregistret, fartygsregistret eller fartygsbyggnadsregistret,
luftfartygsregistret,
företagsinteckningsregistret, fordonsregistret och värdeandelsregistret. I dessa register kan också på utredarens yrkande föras in uppgifter om att ett insolvensförfarande har inletts i någon annan
medlemsstat som hör till Europeiska unionen
(lag om offentliggörande och registrering av
insolvensförfarande som inletts i en annan
medlemsstat
i
Europeiska
unionen,
581/2002).
Uppgifter om insolvensförfaranden förs
också in i andra register än register som förs
av en myndighet. Kreditupplysningsregistren
har en viktig ställning vid beviljande av krediter och köp på kredit. Ett kreditupplysningsregister av riksomfattande betydelse är
det register som förs av Suomen Asiakastieto
Oy. Bestämmelser om vad ett kreditupplysningsregister får innehålla finns för närvarande endast för fysiska personers del. Enligt
20 § personuppgiftslagen (523/1999) får den
som bedriver kreditupplysningsverksamhet i
ett kreditupplysningsregister registrera information om en sådan försummelse att betala eller prestera något som har lett till att
konkursansökan har lämnats in. Justitieministeriet bereder en revidering av kreditupplysningslagstiftningen. Målsättningen för reformen är en sådan lagstiftning om kreditupplysningar som även omfattar kreditupplysningar om företagare och sammanslutningar.
1.2.

Den internationella utvecklingen och
lagstiftningen i utlandet

Konkursregister och andra register över insolvensförfaranden är vanliga också i andra
länder.
I Sverige för patent- och registerverket ett
register över fysiska personers och dödsbons
konkurser. Uppgifterna om fysiska personer
och dödsbon avförs ur registret fem år från
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utgången av det kalenderår när konkursen
avslutades. Bestämmelser om registrering av
juridiska personers konkurser finns i handelsregisterlagen, aktiebolagslagen och lagen om
ekonomiska föreningar.
I Norge bestäms om konkursregistret i
konkurslagen. Konkursregistret kan också
innehålla uppgifter om bolagets ledning och
ägare.
I Frankrike innehåller handelsregistret, som
är offentligt, uppgifter om anhängiga insolvensförfaranden samt beslut som har fattats i
dessa. Privatpersoners konkurser antecknas i
ett särskilt register. Uppgifterna sparas i fem
års tid.
I Belgien publiceras uppgifter om konkurser och saneringar med hjälp av internet.
Uppgifterna om att förfarandet har inletts,
om att ett saneringsprogram har godkänts eller förkastats samt om befrielse från skuldansvar är offentliga för alla. Uppgifter om detaljerna, såsom saneringsprogrammets innehåll, är tillgängliga endast för parterna och
domstolarna. Uppgifterna avförs inte ur registret.
Tyskland har ett internetbaserat insolvenspubliceringssystem, som är offentligt för alla.
Tills vidare har systemet tagits i bruk endast i
en delstat, men man håller på att göra systemet riksomfattande. Uppgifterna sparas så
länge som insolvensförfarandet varar.
I Storbritannien förs uppgifter om bolags
saneringsförfaranden och konkurser in i bolagsregistret, som är offentligt och vars uppgifter finns tillgängliga även på handelsregistermyndighetens nätsidor. Uppgifterna om
fysiska personers skuldsaneringar och konkurser antecknas i ett särskilt register. Om en
gäldenär beviljas befrielse från skuldansvar,
avförs uppgifterna tre år efter att skuldansvaret upphörde. Enligt en lag som träder i kraft
2004 skall uppgifterna dock avföras ur registret redan tre månader efter att skuldansvaret
har upphört.
2 . B e d ö mn in g a v n u lä g e t o c h d e
v i ktig a s t e f ö r s la g e n

Vilka uppgifter som skall registreras i konkurs- och företagssaneringsregistret, hur
länge uppgifterna skall förvaras samt hur
uppgifterna kan utlämnas bestäms för närva-
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rande i en förordning. Bestämmelserna om
skydd av personuppgifter i 10 § 1 mom.
grundlagen förutsätter att frågor som är viktiga med tanke på skyddet för personuppgifter regleras i lag. Frågor som det i anslutning
till registreringen är viktigt att reglera med
tanke på skyddet för personuppgifter är ändamålet med registreringen av uppgifterna,
innehållet i de personuppgifter som registreras, vilket ändamål dessa uppgifter får användas till, inklusive hur de får utlämnas,
samt hur länge uppgifterna skall förvaras i
personregistret och den registrerades rättsskydd. Kravet att bestämmelserna skall utfärdas genom lag gäller också möjligheten att
lämna ut personuppgifter med hjälp av en
teknisk anslutning (GrUV 12/2002 rd.).
Den lag om konkurs- och företagssaneringsregistret som föreslås är avsedd att ersätta den gällande förordningen om konkursoch företagssaneringsregistret. Bestämmelserna om registrets datainnehåll samt förvaring och utlämnande av uppgifter motsvarar
huvudsakligen bestämmelserna i förordningen, eftersom registret i praktiken har fyllt sin
uppgift mycket väl. Avsikten är att i registret
såsom hittills skall införas alla viktiga uppgifter om de olika skeden som en konkursoch företagssaneringsansökan genomgår under domstolsbehandlingen. Dessutom föreslås att i registret skall antecknas att den slutredovisning som avslutar konkursförfarandet
har godkänts samt att den slutredogörelse har
lämnats som skall ges när ett företags saneringsprogram avslutas.
Lagförslaget innebär att bestämmelserna
om registrets datainnehåll justeras med anledning av de ändringar i konkursförfarandet
som föreslås i regeringens proposition med
förslag till revidering av konkurslagstiftningen (RP 26/2003 rd), som nu behandlas av
riksdagen. Dessutom försöker man se till att
registeruppgifterna bättre än hittills hålls tillgängliga tills konkursen eller företagssaneringen faktiskt avslutas. För närvarande kan
uppgifterna om en konkurs avföras ur registret fastän slutredovisningen inte ännu har
godkänts och konkursen ännu pågår som exekutivt förfarande. Å andra sidan har det
också förekommit att uppgifterna har sparats
i registret onödigt länge efter att slutredovisningen i en konkurs redan har godkänts. Det-
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samma gäller registeruppgifterna om företagssanering. Om saneringsförfarandet har
avslutats med att ett saneringsprogram har
fastställts, har uppgifterna sparats i registret
tio år från att programmet fastställdes, oberoende av programmets längd.
I propositionen föreslås att uppgiften om en
ansökan som inte leder till att gäldenären försätts i konkurs skall förvaras en kortare tid i
registret än vad som nu är fallet. I dessa situationer är det motiverat att förutsätta att uppgifterna avförs så snart som möjligt, så att
registeranteckningen inte vållar gäldenären
skada eller att skadan åtminstone kan minimeras. Detta gäller särskilt när en konkursansökan har avslagits. Enligt gällande bestämmelser utplånas uppgifterna ur registret sex
månader efter att konkursansökan har avslagits eller avvisats utan prövning eller avskrivits. Enligt lagförslaget skall denna tid förkortas till tre månader. På motsvarande sätt
föreslås att tiden för avförande av uppgifter
skall förkortas även vid företagssanering, när
en ansökan om företagssanering har avslagits. Tiden räknas från det att avgörandet
vann laga kraft. För närvarande avför Rättsregistercentralen dessa uppgifter manuellt.
En kortare tid än tre månader kan inte i praktiken genomföras utan en väsentlig ändring
av domstolarnas system för behandling av
domstolsärenden. En sådan ändring har inte
ansetts ändamålsenlig i detta sammanhang.
Det gäller också att märka att det i allmänhet
även ligger i gäldenärens intresse att uppgiften om att en konkursansökan har avslagits
hålls länge, eftersom uppgiften om ansökan
kan ha fått t.o.m. stor spridning innan den
avslås. Därför är det viktigt att uppgiften om
att ansökan har avslagits finns tillgänglig i
registret ännu någon tid efter att ansökan har
avgjorts. Av kostnadsskäl och med hänsyn
till att systemet skall vara klart och tydligt
har man dessutom i förslaget velat undvika
att föreskriva alltför många olika tider efter
vilka uppgifterna skall avföras ur registret.
En bidragande omständighet har också varit
att Rättsregistercentralen måste avföra uppgifterna manuellt.
Många lagar har bestämmelser om en boförvaltares skyldighet att för registrering anmäla att konkursen har avslutats. I denna
proposition föreslås att man skall avstå från

dessa separata anmälningar till olika register.
I regeringens proposition med förslag till
konkurslag föreslås att boförvaltaren skall
underrätta Rättsregistercentralen om att slutredovisningen har godkänts. I förslaget till
lag om konkurs- och företagssaneringsregister i denna proposition föreslås i sin tur att
Rättsregistercentralen skall sända uppgiften
om att slutredovisningen har godkänts till registermyndigheten för anteckning i registret.
Enligt lagförslaget skall handelsregistermyndigheten via detta register få uppgift om att
slutredovisningen har godkänts. Uppgifterna
skall levereras avgiftsfritt. Övriga registeransvariga myndigheter i vilkas register motsvarande uppgift skall antecknas skall få ett särskilt meddelande om saken av Rättsregistercentralen. Arrangemanget minskar det dubbla arbetet hos myndigheterna samtidigt som
det bidrar till att anmälningsplikten fullgörs,
varför det främjar de offentliga registrens tillförlitlighet.
Eftersom konkurs- och företagssaneringsregistret även kommer att innehålla uppgifter
om fysiska personer, har man vid beredningen av propositionen beaktat bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets direktiv om
skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter 95/46/EG (direktivet om personuppgifter).
3 . P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

Propositionens ekonomiska verkningar är
små. Rättsregistercentralen skall avgiftsfritt
sända uppgifterna om att en konkurs har avslutats till registermyndigheten för registrering. Den registeransvarige är i allmänhet Patent- och registerstyrelsen. Om konkursgäldenären är en försäkringskassa eller en pensionsstiftelse, skall motsvarande uppgift sändas till Försäkringsinspektionen. Det är
mycket sällsynt att en försäkringskassa eller
pensionsstiftelse försätts i konkurs.
Handelsregistermyndighetens arbete underlättas av att det enligt lagförslaget alltid är
Rättsregistercentralen som skall sända myndigheten uppgifterna om godkända slutredovisningar. Arrangemanget vållar inte heller
Rättsregistercentralen mycket arbete, eftersom uppgifterna i praktiken levereras med
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hjälp av en teknisk anslutning. Anläggningskostnaderna för denna dataöverföring uppskattas till 1 000 euro och den kontinuerliga
kostnaden för den datakörning genom vilken
uppgifterna överförs uppskattas till högst
200 euro i veckan.
Hos Patent- och registerstyrelsen uppstår
ingen arbetsinbesparing, därför att Rättsregistercentralens och Patent- och registerstyrelsens informationssystem tills vidare inte
går ihop på ett sådant sätt att uppgifterna direkt kunde föras in som anteckningar i Patent- och registerstyrelsen.
Enligt lagförslaget skall även uppgiften om
att slutredogörelsen har givits i en företagssanering av respektive domstol föras in i
konkurs- och företagssaneringsregistret. Detta kan skötas med en mycket liten arbetsinsats.
4 . B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har beretts av en arbetsgrupp
i vilken har ingått representanter för justitieministeriet, Rättsregistercentralen, dataombudsmannens byrå samt Patent- och registerstyrelsen. Arbetsgruppen har hört representanter för skattestyrelsen, Finlands Advokatförbund, Suomen Asiakastieto Oy och Bankföreningen i Finland rf.
Sammanlagt 19 myndigheter och organisationer har givit utlåtanden över arbetsgruppens förslag. I utlåtandena ställde man sig
positivt till förslaget och ansåg att de föreslagna ändringarna skulle göra registret ännu
användbarare än tidigare. Flera ansåg det
vara en viktig ändring att uppgiften om att
slutredovisningen i en konkurs har godkänts
skall antecknas i registret. Finansministeriet
samt Patent- och registerstyrelsen ansåg det
vara en klar förbättring att anmälan om att en
konkurs har avslutats härefter alltid skall göras till Rättsregistercentralen, dit dessa anmälningar koncentreras. Arrangemanget
minskar överlappningen av arbete hos myndigheterna. Finansministeriet påpekade att
förslaget förutsätter att myndigheternas informationssystem fungerar ihop. Förslaget
behandlar inte frågan om myndigheterna har
denna beredskap att fungera ihop, inte heller
de kostnader som det kan medföra att skapa
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en sådan beredskap. Arbetsministeriet ansåg
det vara ett missförhållande att utlämnandet
och distributionen av registeruppgifterna i
elektronisk form har ordnats på kommersiell
basis. Eftersom det är frågan om ett offentligt
register, borde systemet enligt ministeriets
åsikt vara avgiftsfritt eller åtminstone grunda
sig på en fast årsavgift.
Handels- och industriministeriet ansåg att
det från näringspolitisk synpunkt var viktigt
att registret inte medför negativa effekter för
företagarna och föreslog att det skulle undersökas om förvaringstiderna för uppgifterna
kunde förkortas. Helsingfors hovrätt och Finlands Advokatförbund föreslog en kortare
förvaringstid för uppgifterna när gäldenären
inte försätts i konkurs. Enligt Advokatförbundets åsikt borde förvaringstiden likaså
vara kortare när en ansökan om företagssanering har avslagits. Dataombudsmannen påpekade att förslaget inte innehåller en tillräcklig
motivering till varför uppgiften om en konkurs skall avföras ur registret tre år efter att
konkursen har förfallit. I utlåtandena föreslogs också vissa tekniska justeringar av lagförslagen.
Propositionen baserar sig på arbetsgruppens förslag. En viktig ändring har dock
gjorts genom att i propositionen föreslås en
kortare tid för avförandet av uppgifterna ur
registret när gäldenären inte har försatts i
konkurs eller när en ansökan om företagssanering har förkastats. I övrigt har utlåtandena
främst föranlett tekniska justeringar av lagförslagen.
5 . A n d r a o ms t ä n d ig h e t e r s o m in v e r ka t p å p r o p o s it io n e n s in n e h å ll

En proposition med förslag till revidering
av konkurslagstiftningen är under behandling
i riksdagen. I nämnda proposition ingår ett
förslag till ändring av 19 § handelsregisterlagen (129/1979), som i reviderad form har tagits in i denna proposition.
En regeringsproposition med förslag till lag
om ändring av lagen om försäkringsbolag
och vissa lagar som har samband med den
(RP 149/2003 rd) har avlåtits till riksdagen
den 21 november 2003. I propositionen före-
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slås ändringar i samma bestämmelser i lagen
om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar som i denna proposition.

Ändringarna i bestämmelserna måste sammanjämkas vid riksdagsbehandlingen.

DETALJMOTIVERING
1.
1.1.

L a g f ö r s la g e n
Lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret

1 §. Registrets ändamål och hur registret
förs. Konkurs- och företagssaneringsregistrets ändamål är att säkerställa att aktuella
uppgifter om konkurs- och företagssaneringsärenden finns tillgängliga. Genom registret får domstolarna sådana uppgifter om
konkurs- eller företagssaneringsärenden som
kan behövas för behandlingen av det aktuella
ärendet. En domstol som får en ansökan om
företagssanering behöver t.ex. i allmänhet
försäkra sig om att gäldenären inte har ett
konkursärende anhängigt vid någon annan
domstol. Såsom tidigare skall registret även
betjäna andra myndigheter. Dessutom behöver kreditgivare och andra borgenärer samt
utomstående registret. När t.ex. en affär sker
på kredit är det i allmänhet viktigt för säljaren att få kännedom om att en konkursansökan har anhängiggjorts mot köparen.
Konkurs- och företagssaneringsregistret
förs av Rättsregistercentralen.
2 §. Hur uppgifterna förs in i registret. Enligt paragrafen skall i allmänhet den domstol
som behandlar ärendet föra in uppgifterna. I
praktiken överförs uppgifterna automatiskt
till registret ur domstolens system för hantering av domstolsärenden. Justitieministeriet
skall meddela närmare föreskrifter om hur
uppgifterna införs.
Anteckningen om att slutredovisningen har
godkänts i en konkurs skall föras in i registret
av Rättsregistercentralen. En bestämmelse
om detta ingår i 4 §.
3 §. Uppgifter om en konkursansökan. I paragrafen bestäms vilka uppgifter en domstol
skall föra in i registret med anledning av att
en konkursansökan har blivit anhängig. I registret skall föras in motsvarande uppgifter
om ansökan som hittills. Förutom uppgifter

om domstolen och behandlingen av ärendet
(1 punkten) skall i registret också föras in
uppgifter om gäldenären (2 punkten) och sökanden (3 punkten). Enligt 8 § skall dessa
uppgifter föras in redan samma dag som ansökan blir anhängig.
4 §. Övriga uppgifter om konkursärenden
som skall föras in i registret. I 1 mom. ges en
förteckning över de uppgifter som domstolen
skall föra in i registret om beslut som har fattas med anledning av en konkursansökan
samt om konkursförfarandet, om gäldenären
försätts i konkurs. Uppgiften att gäldenären
har försatts i konkurs skall antecknas i registret samma dag som beslutet fattas (8 §).
I samband med att en domstol försätter en
gäldenär i konkurs förordnar domstolen i
allmänhet en boförvaltare. Boförvaltarens
namn och kontaktuppgifter skall antecknas i
registret. Om en tillfällig boförvaltare utses
när konkursen börjar, skall även detta antecknas i registret. När den ordinarie boförvaltaren förordnas, skall uppgiften om detta
antecknas i registret ofördröjligen efter att
beslutet har fattats.
I 2 mom. bestäms vilka uppgifter om konkursbevakningen som domstolen skall föra in
i registret. Enligt den nya konkurslagen bestämmer boförvaltaren konkursbevakningen
och skall underrätta domstolen om bevakningen, så att domstolen kan föra in uppgifterna i registret (12 kap. 5 § 2 mom. förslaget
till konkurslag).
Enligt 3 mom. skall uppgiften att slutredovisningen i en konkurs har godkänts föras in i
registret. Slutredovisningen godkänns när
domstolsförfarandet i konkursen har avslutats
och det är inte behövligt att särskilt underrätta domstolen om saken. Enligt konkurslagen
skall boförvaltaren sända uppgiften till Rättsregistercentralen, som enligt vad som föreslås i momentet skall anteckna detta i registret.
Flera olika lagar har bestämmelser om bo-
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förvaltarens skyldighet att göra en anmälan
till en registermyndighet om att slutredovisningen har godkänts. I propositionen föreslås
att dessa lagar skall ändras så att av dem
framgår att anmälan skall göras till Rättsregistercentralen.
5 §. Uppgifter om en ansökan som gäller
ett företagssaneringsärende. I paragrafen föreskrivs vilka uppgifter domstolen skall föra
in i registret när en ansökan som gäller ett företagssaneringsärende har blivit anhängig. I
registret skall, såsom hittills, föras in motsvarande uppgifter som de som förs in om en
konkursansökan. Enligt 8 § skall uppgifterna
föras in i registret redan samma dag som ansökan blir anhängig.
6 §. Övriga uppgifter om företagssaneringsärenden som skall föras in i registret. I
paragrafens 1 mom. ges en förteckning över
de uppgifter om behandlingen av ett företagssaneringsärende som domstolen skall
föra in i registret.
I 2 mom. finns bestämmelser om vilka
uppgifter som skall föras in i registret när företagssaneringen inleds. De beslut som avses
i momentets 1—5 punkter fattas i samband
med att saneringsförfarandet inleds (71 § lagen om företagssanering). I ett senare skede
av behandlingen av ärendet bestäms de dagar
som skall sättas ut enligt punkterna 6 och
7 och borgenärsdelegationen tillsätts (72 §
1 mom., 74 § 1 mom. och 76 § 3 mom. lagen
om företagssanering).
Enligt lagen om företagssanering kan en
övervakare utses för övervakningen av saneringsprogrammet (61 § 1 mom. lagen om företagssanering). Om en övervakare utses,
skall enligt 3 mom. uppgifter om övervakarens namn och kontaktuppgifter föras in i registret.
7 §. Avförande av uppgifter ur registret. I
paragrafen bestäms när uppgifterna skall avföras ur registret. Bestämmelsen i 1 mom.
gäller uppgifter om ett konkursärende. Om
gäldenären inte försätts i konkurs eller om
konkursen läggs ner, skall uppgifterna avföras ur registret så snabbt som möjligt, dock
inte förrän beslutet har vunnit laga kraft. Enligt gällande bestämmelser avförs uppgifterna ur registret sex månader efter att ett lagakraftvunnet beslut har fattats genom vilket
konkursansökan förkastades eller avvisades
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utan prövning eller ärendet avskrevs. Enligt
bestämmelsen i 1 mom. förkortas denna tid
med hälften, dvs. till tre månader. Även när
domstolen har bestämt att konkursen skall
läggas ned (7 kap. 13 § förslaget till konkurslag), skall uppgifterna avföras ur registret tre
månader efter att beslutet meddelades. Denna
tid har behandlats i den allmänna motiveringen.
Om domstolen bestämmer att konkursen
skall förfalla (10 kap. 1 § förslaget till konkurslag), skall uppgifterna enligt 2 punkten
avföras tre år efter att beslutet fattades. Tiden
är densamma som enligt gällande bestämmelser. En konkurs förordnas att förfalla om
konkursboet inte har tillräckligt med medel
för att slutföra konkursförfarandet. Konkursen förfaller dock inte om någon av borgenärerna övertar ansvaret för konkurskostnaderna eller konkursen fortsätter såsom ett sådant
offentligt förfarande som avses i 11 kap. förslaget till konkurslag. En konkurs som förfaller jämställs med en s.k. fullödig konkurs,
varför det är motiverat att den tid inom vilken uppgifterna skall avföras är lika lång
oberoende om förfarandet har fortsatts med
konkursboets medel, på en borgenärs bekostnad eller som offentlig utredning eller om
förfarandet har förfallit.
Om konkursen fortsätter efter borgenärsförhöret, avförs uppgifterna enligt gällande
bestämmelser ur registret 10 år efter att konkursdomen meddelades, dvs. konkursförfarandet i domstolen avslutades. Enligt denna
bestämmelse är tidpunkten när tiden börjar
löpa entydig och eftersom tiden är lång förvaras uppgiften om konkursen i allmänhet så
länge att slutredovisningen har godkänts.
Konkursförfarandet pågår tills slutredovisningen har godkänts. Med tanke på detta har
det ansetts motiverat att förvaringstiderna
räknas först från det att slutredovisningen har
godkänts och inte från det att domstolsförfarandet har avslutats. Det saknar betydelse om
slutredovisningen godkänns i ett vanligt konkursförfarande eller av konkursombudsmannen, när offentlig utredning görs. Ibland kan
en konkurs räcka längre än tio år från det att
utdelningsförteckningen fastställdes. Genom
att räkna tiden från det att slutredovisningen
godkändes kan man säkerställa att uppgifterna om de pågående konkurserna alltid finns i
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registret. Enligt 3 punkten skall uppgifterna
avföras ur registret tre år efter att slutredovisningen har godkänts. Efter att dessa tider
har gått ut kan man dock få uppgifter om
konkursen av boförvaltaren, domstolen eller
handelsregistermyndigheten.
Utredningen av ett konkursbo tar i allmänhet 2—3 år i anspråk. Om boet har mycket
egendom eller egendom som är svår att realisera eller harlångvariga rättegångar anhängiga, kan slutredovisningen bli godkänd t.o.m.
betydligt senare än så. Lagförslaget i denna
proposition ändrar läget såtillvida, att uppgifterna kommer att förvaras i registret en kortare tid än hittills, om konkursen kan avslutas
inom en tid som kan anses sedvanlig. Om
slutredovisningen godkänns senare än sju år
efter att utdelningsförteckningen har fastställts, kommer uppgifterna att förvaras en
längre tid i registret än vad som nu är fallet.
Enligt 2 mom. skall uppgifterna om en fysisk persons konkursärende dock avföras ur
registret senast fem år efter att konkursen har
börjat. Bestämmelsen motsvarar 4 § 3 mom.
förordningen om konkurs- och företagssaneringsregistret. Om förvaringstiden med stöd
av bestämmelsen i 1 mom. skulle gå ut tidigare, skall den tid för avförande av uppgifter
iakttas som föreskrivs i 1 mom. Följaktligen
förvarar registret uppgifterna om en fysisk
person högst fem år efter att konkursen började, även om slutredovisningen vid det laget
ännu inte har godkänts eller mindre än tre år
har förflutit från godkännandet. Godkänns
slutredovisningen inom en kortare tid än två
år efter att konkursen började, förvarar registret uppgifterna en kortare tid än fem år.
I 3 mom. bestäms om avförande av uppgifter som gäller ett företagssaneringsärende.
Den tid som avses i 1 punkten skall enligt
förslaget förkortas till tre månader. Bestämmelsen gäller när en ansökan om företagssanering har avslagits eller avvisats utan prövning eller avskrivits. Den tid som avses i
2 punkten motsvarar den nuvarande tiden.
När ett saneringsprogram fastställs under saneringen, enligt gällande bestämmelser avförs uppgifterna tio år efter att programmet
har fastställts. Enligt förslaget skall uppgifterna avföras sex månader efter att övervakaren eller utredaren har givit domstolen en
slutredogörelse som avses i 62 § 2 mom. la-

gen om företagssanering. Ändringen motiveras på samma sätt som i fråga om konkurs.
Därför skall uppgiften även vid företagssanering förvaras så länge som programmet pågår.
Om domstolen bestämmer att ett saneringsprogram skall förfalla, skall uppgifterna
enligt 4 punkten avföras tre år efter att programmet har förfallit. Förslaget motsvarar
nuläget.
8 §. Anteckningarnas brådskande beskaffenhet. Registret kan inte motsvara sitt syfte
om inte uppgifterna i registret är aktuella.
Därför skall registeranteckningarna enligt
denna paragraf göras utan dröjsmål.
I konkursärenden är uppgiften att en konkursansökan har blivit anhängig samt att gäldenären har försatts i konkurs särskilt brådskande. I företagssaneringsärenden är det på
motsvarande sätt särskilt viktigt för borgenärerna att registret tillhandahåller uppgifter
om att ansökan har blivit anhängig samt att
förfarandet har inletts eller upphört. En uppgift som i brådskande ordning skall införas i
registret är också att ett temporärt förbud har
utfärdats eller upphört. Dessa uppgifter borde
föras in i registret samma dag som ansökan
har mottagits eller beslutet har fattats. Detsamma förutsätter också de gällande bestämmelserna.
9 §. Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter. I paragrafen bestäms om
uppgifternas offentlighet och utlämnande av
uppgifter. För fysiska personer tillämpas dessa bestämmelser i stället för bestämmelserna
i personuppgiftslagen.
Enligt 1 mom. skall uppgifter som har förts
in i registret vara offentliga, vilket är viktigt
med tanke på registrets användningsändamål.
Var och en skall ha rätt att få utdrag och
uppgifter ur registret. Beställaren eller frågeställaren behöver inte anföra något särskilt
skäl. Uppgifter ur registret lämnas av Rättsregistercentralen. Även på denna punkt motsvarar förslaget nuläget.
Rättsregistercentralen skall utan hinder av
16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) få lämna ut
uppgifter i elektronisk form för ett godtagbart
ändamål. Huruvida ändamålet är godtagbart
bedöms utgående från registrets ändamål
(1 §). Om det ändamål för vilket uppgifterna
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begärs t.ex. strider mot god sed, kan uppgifterna inte lämnas ut.
Enligt 2 mom. skall Rättsregistercentralen
leverera behövliga uppgifter ur registret till
registermyndigheter som är skyldiga att i sina
register föra in uppgifter som finns i konkurs- och företagssaneringsregistret. En sådan uppgift är att slutredovisningen i en konkurs har godkänts. Även andra uppgifter,
bl.a. uppgiften att en konkurs har inletts skall
föras in i handelsregistret och vissa andra register. Nu levererar domstolarna dessa uppgifter till respektive register, men i lagförslaget beaktas att det senare skall bli möjligt att
förmedla uppgifterna via konkurs- och företagssaneringsregistret.
10 §. Avgifter. Enligt paragrafen skall för
uppgifter som lämnas ur konkurs- och företagssaneringsregistret uppbäras avgifter till
staten med iakttagande av vad som bestäms i
lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992). Eftersom det inte är frågan om
en offentligrättslig prestation, bestäms avgiften enligt 7 § i nämnda lag. Uppgifter som
handelsregistermyndigheten samt andra
myndigheter skall föra in sina register skall
de dock få avgiftsfritt.
11 §. Rättande av fel. I paragrafen bestäms
hur ett fel i registret rättas. Om felet gäller en
fysisk person, är den registeransvarige enligt
29 § personuppgiftslagen skyldig att rätta de
felaktiga uppgifterna. Enligt denna paragraf i
lagförslaget skall skyldigheten gälla också
andra gäldenärer än fysiska personer.
Enligt 1 mom. skall Rättsregistercentralen
utan oskäligt dröjsmål på eget initiativ eller
på yrkande rätta en felaktig uppgift i registret. En uppgift kan t.ex. vara obehövlig,
bristfällig eller föråldrad. Rättsregistercentralen skall upplysa den till vilken centralen har
lämnat ut uppgiften om rättelsen, såvida detta
inte är omöjligt eller förorsakar oskäligt besvär. Om Rättsregistercentralen lämnar ut
uppgifter elektroniskt t.ex. för kreditövervakning, skall centralen se till att mottagaren
blir informerad om att en felaktig uppgift har
rättats. En uppgift som har lämnats t.ex. per
telefon kan vara omöjlig att rätta. Även annars kan det vålla oskäligt besvär att ta reda
på vem som har fått informationen eller att få
dessa personers kontaktuppgifter, varför det
inte i dessa fall skall krävas att mottagaren
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informeras om att felet har rättats.
Om en domstol som behandlar eller har
behandlat ett konkurs- eller företagssaneringsärende får veta att en uppgift i registret
är felaktig, skall domstolen enligt 2 mom.
utan dröjsmål rätta anteckningen eller underrätta Rättsregistercentralen om felet. Domstolen skall alltså rätta felet fastän behandlingen av ärendet har upphört. Om domstolen
inte längre själv kan rätta uppgiften, skall den
underrätta Rättsregistercentralen om felet, så
att det kan rättas. På motsvarande sätt skall
domstolen gå till väga om en uppgift som har
förts in i registret förändras. En typisk sådan
situation uppstår t.ex. när domstolen befriar
en boförvaltare eller utredare från hans eller
hennes uppdrag.
12 §. Skadeståndsansvar. Målsättningen är
att den som får en uppgift ur konkurs- och
företagssaneringsregistret skall kunna lita på
att uppgiften är korrekt. För att skydda detta
förtroende skall den som har vållats skada av
en felaktig eller bristfällig uppgift i registret
enligt paragrafen ha rätt till ersättning av staten. Staten skall vara skadeståndsskyldig
även om ingen kan visas ha gjort sig skyldig
till ett fel eller en försummelse som avses i
3 kap. 2 § skadeståndslagen (412/1974).
Om den skadelidande är någon annan än
gäldenären, ersätts skadan dock endast under
förutsättning att den skadelidande inte visste
och inte heller borde ha vetat att uppgiften i
registret var felaktig. Följaktligen förutsätts
motiverad god tro t.ex. av en borgenär. Om
den som har sålt något på kredit till en gäldenär borde ha vetat att en konkursansökan är
anhängig för gäldenärens vidkommande, kan
han inte få något skadestånd även om uppgiften inte har varit införd i registret.
Om en gäldenär lider skada av en felaktig
uppgift, t.ex. för att den omständigheten att
en konkursansökan har avskrivits inte utan
dröjsmål har noterats i registret, skall gäldenären ha rätt till skadestånd även om han är
medveten om att registeranteckningen är felaktig. En annan sak är att gäldenärens skyldighet att begränsa skadan kan förutsätta att
han eller hon underrättar domstolen eller
Rättsregistercentralen om felet.
I övrigt gäller beträffande ersättning av en
skada som avses i denna paragraf vad som
bestäms i skadeståndslagen.
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13 §. Närmare bestämmelser. Enligt paragrafen kan justitieministeriet meddela närmare bestämmelser om uppgifternas innehåll
och införandet av uppgifterna i registret.
14 §. Ikraftträdande. I 1 mom. ingår en bestämmelse om när lagen skall träda i kraft.
Lagen är avsedd att träda i kraft samtidigt
som konkurslagen.
Genom bestämmelsen i 2 mom. upphävs
den gällande förordningen om konkurs- och
företagssaneringsregistret.
Enligt 3 mom. skall lagens bestämmelser
om införandet av uppgifter tillämpas om det
beslut eller den åtgärd som förorsakar anteckningen i registret fattas eller vidtas efter
att denna lag har trätt i kraft. Bestämmelserna
i 3 och 5 § skall följaktligen tillämpas om
konkurs- eller företagssaneringsansökan
lämnas till domstolen efter att denna lag har
trätt i kraft. På motsvarande sätt skall bestämmelserna om de anteckningar som gäller
slutredovisningen i en konkurs eller slutredogörelsen i en företagssanering tillämpas
fastän konkursen eller företagssaneringen har
inletts innan lagen har trätt i kraft, om slutredovisningen godkänns eller slutredogörelsen
ges till domstolen efter att lagen har trätt i
kraft.
Har en konkursdom meddelats eller ett saneringsprogram fastställts innan lagen har
trätt i kraft, skall enligt 4 mom. uppgifterna
avföras ur registret senast tio år efter att konkursdomen meddelades eller saneringsprogrammet fastställdes. Bestämmelsen behövs
därför att registret innehåller uppgifter om
gäldenärer i vilkas konkurs slutredovisningen
har godkänts eller i vilkas företagssanering
slutredogörelsen har givits till domstolen redan innan lagen har trätt i kraft.
Enligt 5 mom. skall bestämmelserna om
skadeståndsskyldighet i lagens 12 § tillämpas
om skadan har förorsakats efter att lagen har
trätt i kraft.

1.3.

Handelsregisterlagen

19 §. I lagförslaget föreslås att denna paragraf skall ändras. Bestämmelsen i 1 mom. justeras till att motsvara de uttryck som används i förslaget till konkurslag. Vidare föreslås att i momentet skall tas in en bestämmelse om att de uppgifter som en domstol skall
lämna om konkursförfarandet skall få sändas
genom konkurs- och företagssaneringsregistrets förmedling, enligt vad som bestäms genom förordning av justitieministeriet. Senare
kan man utan att ändra lagen övergå till ett
system där uppgifter ur konkurs- och företassaneringsregistret sänds elektroniskt till
Patent- och registerstyrelsen. Tills vidare är
detta omöjligt, eftersom informationssystemen inte fungerar ihop.
Enligt 2 mom. skall boförvaltaren göra en
anmälan om slutredovisningen till registermyndigheten för anteckning i registret. Enligt
lagförslaget skall denna anmälan sändas till
Rättsregistercentralen, varifrån den skall
förmedlas vidare till Patent- och registerstyrelsen för anteckning i handelsregistret. Boförvaltaren skall inte behöva sända något särskilt meddelande om slutredovisningen till de
övriga registermyndigheterna. Orsakerna till
ändringsförslaget behandlas i den allmänna
motiveringen. Ändringen påverkar naturligtvis inte boförvaltarens ansvar när det gäller
att fullgöra anmälningsskyldigheten.
Enligt förslaget till konkurslag kan konkursen avslutas med slutredovisning även när
beslut har fattats om att konkursförfarandet
skall fortsätta som offentlig utredning. Enligt
lagförslaget gäller samma bestämmelser för
en offentlig utredare som för en boförvaltare,
varför motsvarande uppgift om att konkursen
har avslutats kan lämnas också av den offentliga utredaren.
1.4.

Lagen om aktiebolag

13 kap.
1.2.

Lagen om företagssanering

100 a §. Företagssaneringsregister. Eftersom i propositionen föreslås att det skall stiftas en särskild lag om konkurs- och företagssaneringsregistret, skall lagen om företagssanering endast hänvisa till nämnda lag.

Likvidation, upplösning, avregistrering och sanering

19 §. Enligt paragrafens 2 mom. anses ett
aktiebolag upplöst när konkursförvaltningen
har avgivit slutredovisning, om överskott då
inte längre finns i bolaget. Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål göra anmälan om
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upplösningen för registrering. Enligt lagförslaget skall boförvaltaren göra denna anmälan till Rättsregistercentralen. Även annars
har bestämmelsens ordalydelse justerats på
samma sätt som ordalydelsen i handelsregisterlagen, med beaktande av de ändringsbehov
som förslaget till konkurslag föranleder.
1.5.

Lagen om öppna bolag och kommanditbolag

5 kap.

Likvidation av öppna bolag

8 §. Bolagets konkurs. I paragrafen bestäms
hur ett öppet bolag upplöses med anledning
av konkurs. Om någon egendom inte återstår
efter konkursen, har bolaget upplösts när
konkursförvaltningen har avgivit slutredovisning. Konkursförvaltningen skall utan
dröjsmål anmäla upplösningen av bolaget för
registrering. Enligt lagförslaget skall boförvaltaren göra denna anmälan till Rättsregistercentralen. Enligt 7 kap. 2 § 1 mom. lagen
om öppna bolag och kommanditbolag tillämpas bestämmelsen också i ett kommanditbolags konkurs.
1.6.

Lagen om andelslag

19 kap.

Likvidation, upplösning, avregistrering, sanering och konkurs

justeringar som i de föregående lagarna.
1.8.

Sparbankslagen

120 §. Paragrafens 2 mom. gäller registrering av slutredovisningen i en konkurs. Även
denna bestämmelse behöver ändras på ovan
nämnt sätt därför att det föreslås att boförvaltaren skall göra anmälan till Rättsregistercentralen om att slutredovisningen har godkänts.
1.9.

Lagen om försäkringskassor

129 §. Paragrafens 4 mom. gäller upplösning av en försäkringskassa när dess konkurs
avslutas. Återstår ingen egendom då konkursen avslutas, anses kassan upplöst när konkursförvaltningen har avgivit sin slutredovisning. Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen till Försäkringsinspektionen för anteckning i försäkringskasseregistret. Enligt lagförslaget i propositionen skall denna anmälan sändas till
Rättsregistercentralen. Social- och hälsovårdsministeriet ersätts i detta moment av
Försäkringsinspektionen, som numera för register över pensionsstiftelser och försäkringskassor.
1.10. Lagen om försäkringsföreningar

13 kap.
31 §. Enligt paragrafens 2 mom. är andelslaget upplöst så snart konkursförvaltningen
avgett slutredovisning, om tillgångar inte
finns när konkursen avslutas. Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål göra anmälan
om upplösningen för registrering. Enligt lagförslaget skall boförvaltaren göra denna anmälan till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften vidare för registrering.
1.7.

Lagen om bostadsrättsföreningar

75 §. Konkurs. Enligt paragrafens 4 mom.,
har föreningen upplösts när konkursförvaltaren har avgivit slutredovisning, om ingen
egendom återstår när konkursen avslutas.
Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål för
registrering göra anmälan om föreningens
upplösning. I bestämmelsen föreslås samma

Likvidation och upplösning

21 §. Bestämmelsen i paragrafens 4 mom.
gäller upplösning av en försäkringsförening
till följd av konkurs. Om någon egendom inte
återstår då konkursen avslutas, anses föreningen upplöst när konkursförvaltningen har
avgivit sin slutredovisning. Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål göra registeranmälan om upplösningen för registrering. Enligt lagförslaget skall denna anmälan göras
av boförvaltaren och sändas till Rättsregistercentralen.
1.11. Lagen om försäkringsbolag

15 kap.

Likvidation och upplösning

21 §. Paragrafens 4 mom. gäller upplösning
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av ett försäkringsbolag till följd av konkurs.
Om överskott inte finns då konkursen avslutas, anses bolaget upplöst när konkursförvaltningen avgivit slutredovisning. Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen för registrering. Enligt
lagförslaget skall denna anmälan göras av
boförvaltaren och sändas till Rättsregistercentralen.
1.12. Lagen om stiftelser

22 §. Paragrafens 3 mom. gäller anmälningar som skall göras med anledning av att
en stiftelse upplöses till följd av konkurs. Enligt momentet anses stiftelsen upplöst när
konkursförvaltningen har avgivit slutredovisning, om ingen egendom finns kvar när
konkursen avslutas. Konkursförvaltningen
skall utan dröjsmål för registrering hos patent- och registerstyrelsen anmäla att stiftelsen har upplösts. Enligt lagförslaget skall
denna anmälan göras till Rättsregistercentralen.

2.

N ä r ma r e b e s t ä mme l s e r

Enligt förslaget till lag om konkurs- och företagssaneringsregistret skall justitieministeriet meddela närmare föreskrifter om införandet av uppgifterna i registret (2 §). I praktiken skall föreskrifterna gälla domstolarna
och till sin karaktär närmast vara tekniska.
Genom förordning skall justitieministeriet
också få meddela närmare föreskrifter om innehållet i de uppgifter som skall antecknas i
registret (13 §).
Till handelsregisterlagen (19 § 1 mom.) fogas enligt förslaget en bestämmelse enligt
vilken justitieministeriet senare, då informationssystem fungerar ihop, kan bestämma att
vissa uppgifter om konkursen som skall antecknas i handelsregistret kommer dit via
konkurs- och företagssaneringsregistret. För
närvarande sänds uppgifterna om till exempel inledandet av en konkurs till handelsregister av den domstol som meddelat beslutet.
3.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagarna avses träda i kraft samtidigt som
den konkurslag som nu behandlas av riksdagen.
1.13. Lagen om pensionsstiftelser
4.

98 §. Paragrafens 4 mom. gäller anmälningar som skall göras med anledning av att
en pensionsstiftelse upplöses till följd av
konkurs. Enligt momentet skall pensionsstiftelsen anses upplöst när konkursförvaltningen har avgivit sin slutredovisning, om ingen
egendom återstår då konkursen avslutas. Enligt förslaget skall boförvaltaren göra anmälan om upplösningen till Rättsregistercentralen, som skall förmedla den till Försäkringsinspektionen.

L a g s t if tn in g s o r d n in g

I propositionen föreslås att bestämmelser
om konkurs- och företagssaneringsregistret
skall utfärdas på det sätt som fastställs i 10 §
1 mom. grundlagen, dvs. genom lag i stället
för genom förordning. Regeringen anser att
lag nummer 1 kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av det som anförs ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om konkurs- och företagssaneringsregistret

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Registrets ändamål och hur registret förs
Rättsregistercentralen för ett gemensamt
register över konkurs- och företagssaneringsärenden. Registrets ändamål är att säkerställa
att aktuella uppgifter om konkurs- och företagssaneringsärenden finns tillgängliga för
domstolarnas och myndigheternas verksamhet, bevakning av borgenärernas intressen
samt tryggandet av utomståendes intressen
och rättigheter.
2§
Införande av uppgifter
En domstol som behandlar ett konkurs- eller företagssaneringsärende skall föra in uppgifterna i registret enligt vad som bestäms i
denna lag. Närmare bestämmelser om införande av uppgifter utfärdas genom förordningen av justitieministeriet.
3§
Uppgifter om en konkursansökan
När en konkursansökan har blivit anhängig,
skall domstolen i registret föra in uppgifter
om
1) domstolen och dess kontaktuppgifter
samt ärendets diarienummer och datum när
ärendet blev anhängigt,

2) gäldenärens nuvarande och tidigare
namn eller firma och hemort samt gäldenärens kontaktuppgifter, personbeteckning eller
företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning,
3) vem som har gjort konkursansökan och
dennes kontaktuppgifter (processadress).
4§
Övriga uppgifter om konkursärenden som
skall föras in i registret
Angående behandlingen av ett konkursärende skall domstolen i registret föra in
uppgifter om
1) datum och klockslag när beslutet att försätta gäldenären i konkurs har fattats,
2) boförvaltarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget
mellan boförvaltarna,
3) att ansökan har avslagits eller att ansökan har avvisats utan prövning samt att ärendet har avskrivits eller överförts eller återförvisats till en annan domstol,
4) att konkursen har lagts ned eller förfallit,
5) att konkursen har fortsatt som offentlig
utredning och att förvaltningen av konkursboet har återförts på borgenärerna,
6) att utdelningsförteckningen har fastställts,
7) att ändring har sökts i ett beslut som avses i 1—4 eller 6 punkten.
När boförvaltaren har meddelat domstolen
att bevakningsdagen har satts ut, skall dom-
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stolen i registret föra in uppgifter om bevakningsdagen samt namnet på den boförvaltare
som tar emot bevakningsskrifterna samt dennes kontaktuppgifter.
Rättsregistercentralen skall på förvaltarens
anmälan i registret föra in uppgifter om att
slutredovisningen har godkänts. Om gäldenären är en juridisk person, skall i registret också föras in en uppgift om huruvida gäldenären har egendom när konkursen upphör.
5§
Uppgifter om en ansökan som gäller ett företagssaneringsärende
När en ansökan som gäller ett företagssaneringsärende har blivit anhängig, skall domstolen i registret föra in uppgifter om
1) domstolen och dess kontaktuppgifter
samt ärendets diarienummer och datum när
ärendet blev anhängigt,
2) gäldenärens nuvarande och tidigare
namn eller firma och hemort samt gäldenärens kontaktuppgifter, personbeteckning eller
företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning,
3) vem som har gjort konkursansökan och
dennes kontaktuppgifter (processadress).

7) att en skuldreglering har förfallit,
8) att saneringsprogrammet har förfallit,
9) att slutredogörelse har givits,
10 att ändring har sökts i ett beslut som avses i 2—8 punkten.
När ett företagssaneringsförfarande har inletts, skall domstolen i registret föra in följande uppgifter:
1) utredarnas namn och kontaktuppgifter
samt beslut om fördelning av uppdraget mellan utredarna,
2) dagen när borgenärerna senast skall
meddela utredaren sina yrkanden,
3) dagen när förslaget till saneringsprogram
senast skall göras upp,
4) begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt,
5) dagen när invändningar mot fordringarna senast skall framställas,
6) dagen när uttalanden om programförslaget senast skall framställas,
7) dagen när rösterna om förslaget till saneringsprogram senast skall ges,
8) tillsättandet av en borgenärsdelegation.
När domstolen har fastställt saneringsprogrammet, skall i registret föras in uppgifter
om övervakarens namn och dennes kontaktuppgifter, om en övervakare har utsetts.
7§

6§
Avförande av uppgifter ur registret
Övriga uppgifter om företagssaneringsärenden som skall föras in i registret
Angående behandlingen av ett företagssaneringsärende skall domstolen i registret föra
in uppgifter om
1) ett temporärt förbud som har meddelats
innan förfarandet har inletts samt att förbudet
har upphört,
2) datum och klockslag när beslutet om inledande av ett företagssaneringsförfarande
har fattats,
3) att ansökan har avslagits eller att ansökan har avvisats utan prövning eller att ärendet har avskrivits eller överförts till en annan
domstol,
4) att förfarandet har upphört,
5) att ett saneringsprogram har fastställts,
6) att saneringsprogrammet har ändrats,

Uppgifterna om ett konkursärende avförs
ur registret
1) tre månader efter det att konkursansökan
har avslagits eller ansökan har avvisats utan
prövning eller avskrivits eller konkursen har
bestämts att läggas ned,
2) tre år efter det att konkursen har bestämts att förfalla, eller
3) tre år efter det att slutredovisningen har
godkänts.
Uppgifterna om en fysisk persons konkursärende avförs dock ur registret senast fem år
efter det att konkursen inleddes.
Uppgifterna om ett företagssaneringsärende
avförs ur registret
1) tre månader efter det att ansökan om företagssanering har avslagits eller ansökan har
avvisats utan prövning eller avskrivits,
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2) tre år efter det att saneringsförfarandet
har upphört av någon annan orsak än att ett
saneringsprogram har fastställts,
3) sex månader efter det att slutredogörelsen har givits, eller
4) tre år efter det att saneringsprogrammet
har förfallit.

lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992). Uppgifter som tillställs en myndighet för att införas i ett register lämnas
dock ut avgiftsfritt.
11 §
Rättande av fel

8§
Anteckningarnas brådskande beskaffenhet
Uppgifterna skall föras in i registret utan
dröjsmål. Anteckningar om att en konkursansökan har blivit anhängig och om ett beslut
om försättande i konkurs samt anteckningar
om att en ansökan om företagssanering har
blivit anhängig och att ett beslut har fattats
om att ett saneringsförfarande inleds eller
upphör samt anteckningar om ett temporärt
förbud och dess upphörande skall föras in
samma dag då ansökan har tagits emot eller
beslutet har fattats.

Rättsregistercentralen skall utan onödigt
dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande
rätta en felaktig uppgift i registret. Rättsregistercentralen skall upplysa den till vilken
centralen har lämnat den felaktiga uppgiften
om rättelsen, såvida detta inte är omöjligt eller förorsakar oskäligt besvär.
Om en domstol som behandlar eller har
behandlat ett konkurs- eller företagssaneringsärende får veta att en uppgift i registret
är felaktig, skall domstolen utan dröjsmål rätta anteckningen eller underrätta Rättsregistercentralen om saken. På motsvarande sätt
skall domstolen gå till väga, om en uppgift i
registret förändras.

9§
12 §
Uppgifternas offentlighet och utlämnande av
uppgifter
Uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret är offentliga. Var och en har
rätt att få uppgifter och utdrag ur registret.
Utan hinder av 16 § 3 mom. lagen om offentlighet
i
myndigheternas
verksamhet
(621/1999) får uppgifter lämnas ut i elektronisk form för ett godtagbart ändamål.
Rättsregistercentralen skall leverera behövliga uppgifter ur registret till handelsregistermyndigheterna och även till andra myndigheter som behöver uppgifterna för att föra
in dem i sina register. Uppgifterna kan lämnas ut i elektronisk form.

Skadeståndsansvar
Staten skall ersätta skada som orsakas av
en felaktig uppgift i registret, även om det
inte föreligger något sådant fel eller någon
sådan försummelse som avses i 3 kap. 2 §
skadeståndslagen (412/1974). Om den skadelidande är någon annan än gäldenären, ersätts
skadan dock endast om den skadelidande inte
visste och inte heller borde ha vetat att uppgiften var felaktig. I övrigt gäller beträffande
ersättning av skador som avses i denna paragraf vad som bestäms i skadeståndslagen.
13 §

10 §
Närmare bestämmelser
Avgifter
För uppgifter som lämnas ur konkurs- och
företagssaneringsregistret tas avgifter ut till
staten med iakttagande av vad som bestäms i

Närmare bestämmelser om uppgifternas
innehåll och införandet av anteckningar kan
utfärdas genom förordning av justitieministeriet.
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tas eller vidtas efter det att denna lag har trätt
i kraft.
Har en konkursdom meddelats eller ett saIkraftträdande
neringsprogram fastställts före denna lags
ikraftträdande, skall uppgifterna avföras ur
Denna lag träder i kraft den
200 .
Genom denna lag upphävs förordningen registret senast tio år efter det att konkursden 4 november 1994 om konkurs- och före- domen meddelades eller saneringsprogrammet fastställdes.
tagssaneringsregistret (958/1994).
Bestämmelserna i denna lags 12 § tillämBestämmelserna i denna lag om införande
av uppgifter skall tillämpas, om det beslut el- pas, om skadan har orsakats efter lagens
ler den åtgärd som orsakar anteckningen fat- ikraftträdande.
—————
14 §

2.
Lag
om ändring av 100 a § lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) 100 a §, sådan den lyder i
lag 794/1998, som följer:
Denna lag träder i kraft den

100 a §

200 .

Företagssaneringsregister
I fråga om registret över ärenden som gäller saneringsförfarande bestäms särskilt.
———
—————

3.
Lag
om ändring av 19 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 19 § som följer:
19 §
Har en i handelsregistret antecknad näringsidkares gäldenärer meddelats offentlig

stämning eller har näringsidkaren försatts i
konkurs eller har beslut fattats om att konkursen skall läggas ned eller förfalla, eller
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har konkursbeslutet upphävts, skall domsto- konkurs, skall boförvaltaren utan dröjsmål
len utan dröjsmål tillställa registermyndighe- göra anmälan om slutredovisningen till
ten meddelande om detta för anteckning i re- Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgifgistret. Uppgifterna kan lämnas genom kon- ten till registermyndigheten för anteckning i
kurs- och företagssaneringsregistrets förmed- registret. Anmälan skall undertecknas av
ling enligt vad som bestäms genom förord- minst en boförvaltare.
———
ning av justitieministeriet.
Denna lag träder i kraft den
200 .
När slutredovisningen har godkänts i en
—————

4.
Lag
om ändring av 13 kap. 19 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 13 kap. 19 § 2 mom. som
följer:
slutas, skall bolaget anses upplöst när slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan
Likvidation, upplösning, avregistrering och
om upplösningen till Rättsregistercentralen,
sanering
som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.
19 §
———
——————————————
Denna lag träder i kraft den
200 .
Om överskott inte finns då konkursen av—————
13 kap.
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5.
Lag
om ändring av 5 kap. 8 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den den 29 april 1988 om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988)
5 kap. 8 § som följer:
sätt som föreskrivs i detta kapitel. Om någon
egendom inte återstår efter konkursen, har
bolaget upplösts när slutredovisningen har
godkänts i konkursen. Boförvaltaren skall
utan dröjsmål anmäla upplösningen av bolaget till Rättsregistercentralen, som förmedlar
uppgiften till registermyndigheten för registrering.
———

5 kap.
Likvidation av öppna bolag

8§
Bolagets konkurs

Har ett öppet bolags egendom överlämnats
till konkurs och återstår egendom efter konDenna lag träder i kraft den
kursens slut, skall bolaget likvideras på det
—————

200 .

6.
Lag
om ändring av 19 kap. 31 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 19 kap. 31 § 2 mom. som
följer:
19 kap.
Likvidation, upplösning, avregistrering, sanering och konkurs

31 §
Konkurs

slutas, är andelslaget upplöst så snart slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan
om upplösningen till Rättsregistercentralen,
som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.
——————————————
———

——————————————
Denna lag träder i kraft den
Om tillgångar inte finns när konkursen av—————

200 .
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7.
Lag
om ändring av 75 § lagen om bostadsrättsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 november 1994 om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 75 § 4 mom.
som följer:
visningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål för registrering
göra anmälan om föreningens upplösning till
Konkurs
Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.
——————————————
———
Återstår ingen egendom när konkursen avDenna lag träder i kraft den
200 .
slutas, har föreningen upplösts när slutredo—————
75 §

8.
Lag
om ändring av 120 § sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 120 § 2 mom. sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) som följer:
120 §
mål göra anmälan om upplösningen till
——————————————
Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgifOm det efter att konkursen avslutats inte ten till registermyndigheten för registrering.
återstår några tillgångar, skall sparbanken an- — — — — — — — — — — — — — —
ses upplöst då slutredovisningen i konkursen
———
har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsDenna lag träder i kraft den
200 .
—————
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9.
Lag
om ändring av 129 § lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 129 § 4 mom. som
följer:
som förmedlar uppgiften till Försäkringsin129 §
spektionen för registrering i försäkringskas——————————————
Återstår ingen egendom då konkursen av- seregistret. Anmälan skall undertecknas av
slutas, skall kassan anses upplöst när slutre- minst en boförvaltare.
dovisningen i konkursen har godkänts. Bo- — — — — — — — — — — — — — —
———
förvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan
Denna lag träder i kraft den
200 .
om upplösningen till Rättsregistercentralen,
—————

10.
Lag
om ändring av 13 kap. 21 § lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 13 kap. 21 §
4 mom. som följer:
13 kap.
Likvidation och upplösning

godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål
göra anmälan till Rättsregistercentralen, som
förmedlar uppgiften till registermyndigheten
för registrering.
——————————————
———

21 §
Om någon egendom inte återstår då konkursen avslutas, skall föreningen anses uppDenna lag träder i kraft den
löst när slutredovisningen i konkursen har
—————

200 .
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11.
Lag
om ändring 15 kap. 21 § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försäkringsbolag 15 kap. 21 § 4 mom. lagen om försäkringsbolag
(1062/1979) som följer:
dovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan
om upplösningen till Rättsregistercentralen,
Likvidation och upplösning
som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.
21 §
——————————————
——————————————
———
Om överskott inte finns då konkursen avDenna lag träder i kraft den
200 .
slutas, skall bolaget anses upplöst när slutre—————
15 kap.

12.
Lag
om ändring av 22 § lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930) 22 § 3 mom., sådant det lyder i lag
1172/1994, som följer:
dom kvar när konkursen avslutas, anses stif22 §
telsen upplöst när slutredovisningen i kon——————————————
När domstolen har fattat ett beslut som kursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan
nämns i 18 § 3 mom. eller en stiftelses egen- dröjsmål göra anmälan om upplösningen av
dom har avträtts till konkurs, en konkurs har stiftelsen till Rättsregistercentralen, som
inställts, ett beslut om försättande i konkurs förmedlar uppgiften till Patent- och registerhar upphävts eller en konkurs har förfallit på styrelsen för registrering.
———
grund av brist på tillgångar, skall domstolen
likaså anmäla saken hos Patent- och registerDenna lag träder i kraft den
200 .
styrelsen för registrering. Finns ingen egen—————
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13.
Lag
om ändring av 98 § lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 98 § 4 mom. som
följer:
registercentralen, som förmedlar uppgiften
98 §
till Försäkringsinspektionen för anteckning i
——————————————
Återstår ingen egendom då konkursen av- registret över pensionsstiftelser. Anmälan
slutats, skall pensionsstiftelsen anses upplöst skall undertecknas av minst en boförvaltare.
när slutredovisningen har godkänts i konkur- — — — — — — — — — — — — — —
———
sen. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra
Denna lag träder i kraft den
200 .
anmälan om upplösningen till Rätts—————
Helsingfors den 28 november 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Bilaga
Parallelltexter

2.
Lag
om ändring av 100 a § lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) 100 a §, sådan den lyder i
lag 794/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
100 a §

100 a §

Företagssaneringsregister

Företagssaneringsregister

För uppdatering av registeruppgifter om
gäldenärer, för domstolarna, för verkställighet, kreditövervakning samt statistikföring
och undersökningar skall rättsregistercentralen så som närmare bestäms genom förordning föra ett register över ärenden som gäller saneringförfarande. Var och en har rätt att
få utdrag om uppgifter som förts in i registret. Om lämnande av uppgifter med hjälp av
teknisk anslutning bestäms genom förordning.

I fråga om registret över ärenden som
gäller saneringsförfarande bestäms särskilt.

———
Denna lag träder i kraft den
———

200 .
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3.
Lag
om ändring av 19 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 19 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §
Har i handelsregistret antecknad näringsidkares gäldenärer meddelats offentlig
stämning eller har näringsidkaren avträtt sin
egendom till konkurs eller har beslut fattats
om att näringsidkarens egendom skall avträdas till konkurs eller har domstol förordnat,
att konkurs skall avskrivas på grund av gäldenärens ringa tillgångar, eller har konkursbeslutet upphävts, skall domstolen eller dess
ordförande utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande härom för anteckning i registret.
Då konkursförvaltningen avgivit slutredovisning, skall den utan dröjsmål göra anmälan om slutredovisningen till registermyndigheten för anteckning i registret. Anmälan
skall undertecknas av minst en medlem i
konkursförvaltningen.

19 §
Har en i handelsregistret antecknad näringsidkares gäldenärer meddelats offentlig
stämning eller har näringsidkaren försatts i
konkurs eller har beslut fattats om att konkursen skall läggas ned eller förfalla, eller
har konkursbeslutet upphävts, skall domstolen utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande om detta för anteckning i
registret. Uppgifterna kan lämnas genom
konkurs- och företagssaneringsregistrets
förmedling enligt vad som bestäms genom
förordning av justitieministerier.
När slutredovisningen har godkänts i en
konkurs, skall boförvaltaren utan dröjsmål
göra anmälan om slutredovisningen till
Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för anteckning i registret. Anmälan skall undertecknas
av minst en boförvaltare.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———
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4.
Lag
om ändring av 13 kap. 19 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 13 kap. 19 § 2 mom. som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
13 kap.
Likvidation, upplösning, avregistrering och sanering

——————————————
Om överskott icke finns då konkursen avslutas, skall bolaget anses upplöst när konkursförvaltningen avgivit slutredovisning.
Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål
göra anmälan om upplösningen för registrering.

19 §
——————————————
Om överskott inte finns då konkursen avslutas, skall bolaget anses upplöst när slutredovisningen i konkursen har godkänts.
Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
———

200 .
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5.
Lag
om ändring av 5 kap. 8 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den den 29 april 1988 om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988)
5 kap. 8 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
5 kap

5 kap.

Likvidation av öppna bolag

Likvidation av öppna bolag

8§

8§

Bolagets konkurs

Bolagets konkurs

Har ett öppet bolags egendom överlämnats
till konkurs och återstår egendom efter konkursens slut, skall bolaget likvideras på det
sätt som stadgas i detta kapitel. Om någon
egendom inte återstår efter konkursen, har
bolaget upplösts när konkursförvaltningen
har avgivit slutredovisning. Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål anmäla upplösningen av bolaget för registrering.

Har ett öppet bolags egendom överlämnats
till konkurs och återstår egendom efter konkursens slut, skall bolaget likvideras på det
sätt som föreskrivs i detta kapitel. Om någon
egendom inte återstår efter konkursen, har
bolaget upplösts när slutredovisningen har
godkänts i konkursen. Boförvaltaren skall
utan dröjsmål anmäla upplösningen av bolaget till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för
registrering.
———
Denna lag träder i kraft den 200 .
———
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6.
Lag
om ändring av 19 kap. 31 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 19 kap. 31 § 2 mom. som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
19 kap.

Likvidation, upplösning, avregistrering, sanering och konkurs

31 §
Konkurs
——————————————
Om tillgångar inte finns när konkursen avslutas, är andelslaget upplöst så snart konkursförvaltningen avgett slutredovisning.
Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål
göra anmälan om upplösningen för registrering.
——————————————

——————————————
Om tillgångar inte finns när konkursen avslutas, är andelslaget upplöst så snart slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———
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7.
Lag
om ändring av 75 § lagen om bostadsrättsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 november 1994 om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 75 § 4 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
75 §
Konkurs

——————————————
Återstår ingen egendom när konkursen avslutas, har föreningen upplösts när konkursförvaltaren har avgivit slutredovisning.
Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål
för registrering göra anmälan om föreningens upplösning.

——————————————
Återstår ingen egendom när konkursen avslutas, har föreningen upplösts när slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål för registrering
göra anmälan om föreningens upplösning
till Rättsregistercentralen, som förmedlar
uppgiften till registermyndigheten för registrering.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———
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8.
Lag
om ändring av 120 § sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 120 § 2 mom. sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

120 §
——————————————
——————————————
Om det efter att konkursen avslutats inte
Om det efter att konkursen avslutats inte
återstår några tillgångar, skall sparbanken
återstår några tillgångar, skall sparbanken
anses upplöst då slutredovisningen i konkuranses upplöst då konkursförvaltningen har
sen har godkänts. Boförvaltaren skall utan
avgivit slutredovisning. Konkursförvaltnindröjsmål göra anmälan om upplösningen till
gen skall utan dröjsmål göra en registreRättsregistercentralen, som förmedlar uppringsanmälan om upplösningen.
giften till registermyndigheten för registrering.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———
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9.
Lag
om ändring av 129 § lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 129 § 4 mom. som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

129 §
——————————————
——————————————
Återstår ingen egendom då konkursen avÅterstår ingen egendom då konkursen avslutas, skall kassan anses upplöst när slutreslutas, skall kassan anses upplöst när kondovisningen i konkursen har godkänts. Bokursförvaltningen har avgivit sin slutredoförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmävisning. Konkursförvaltningen skall utan
lan om upplösningen till Rättsregistercendröjsmål göra anmälan om upplösningen till
tralen, som förmedlar uppgiften till Försäksocial- och hälsovårdsministeriet för anringsinspektionen för registrering i försäkteckning i försäkringskasseregistret. Anmäringskasseregistret. Anmälan skall underlan skall undertecknas av minst en medlem
tecknas av minst en boförvaltare.
av konkursförvaltningen.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———
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10.
Lag
om ändring av 13 kap. 21 § lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 13 kap. 21 §
4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
13 kap

13 kap.

Likvidation och upplösning

Likvidation och upplösning

21 §
——————————————
Om någon egendom inte återstår då konkursen avslutas, skall föreningen anses upplöst när konkursförvaltningen avgivit sin
slutredovisning. Konkursförvaltningen skall
utan dröjsmål göra registeranmälan om upplösningen för registrering.

21 §
——————————————
Om någon egendom inte återstår då konkursen avslutas, skall föreningen anses upplöst när slutredovisningen i konkursen har
godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål
göra anmälan till Rättsregistercentralen,
som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———

——————————————
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11.
Lag
om ändring av 15 kap. 21 § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försäkringsbolag 15 kap. 21 § 4 mom. lagen om försäkringsbolag
(1062/1979) som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
15 kap.
Likvidation och upplösning

21 §
——————————————
Om överskott icke finns då konkursen avslutas, skall bolaget anses upplöst när konkursförvaltningen avgivit slutredovisning.
Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål
göra anmälan om upplösningen för registrering.
——————————————

——————————————
Om överskott inte finns då konkursen avslutas, skall bolaget anses upplöst när slutredovisningen i konkursen har godkänts.
Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———
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12.
Lag
om ändring av 22 § lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930) 22 § 3 mom., sådant det lyder i lag
1172/1994, som följer:
Gällande lydelse
——————————————
När domstolen har fattat ett beslut som
nämns i 18 § 3 mom. eller en stiftelses
egendom har avträtts till konkurs, en konkurs har inställts, ett beslut om försättande i
konkurs har upphävts eller en konkurs har
förfallit på grund av brist på tillgångar, skall
domstolen likaså anmäla saken hos patentoch registerstyrelsen för registrering. Finns
ingen egendom kvar när konkursen avslutas,
anses stiftelsen upplöst när konkursförvaltningen har avgivit slutredovisning. Konkursförvaltningen skall för registrering hos
patent- och registerstyrelsen utan dröjsmål
anmäla att stiftelsen har upplösts.

Föreslagen lydelse
22 §
——————————————
När domstolen har fattat ett beslut som
nämns i 18 § 3 mom. eller en stiftelses
egendom har avträtts till konkurs, en konkurs har inställts, ett beslut om försättande i
konkurs har upphävts eller en konkurs har
förfallit på grund av brist på tillgångar, skall
domstolen likaså anmäla saken hos Patentoch registerstyrelsen för registrering. Finns
ingen egendom kvar när konkursen avslutas,
anses stiftelsen upplöst när slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren
skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen av stiftelsen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till Patentoch registerstyrelsen för registrering.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———
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13.
Lag
om ändring av 98 § lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 98 § 4 mom. som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

98 §
——————————————
Återstår ingen egendom då konkursen avslutats, skall pensionsstiftelsen anses upplöst när slutredovisningen har godkänts i
konkursen. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen till
Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till Försäkringsinspektionen för anteckning i registret över pensionsstiftelser.
Anmälan skall undertecknas av minst en boförvaltare.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———
——————————————
Återstår ingen egendom då konkursen avslutats, skall pensionsstiftelsen anses upplöst när konkursförvaltningen har avgivit sin
slutredovisning. Konkursförvaltningen skall
utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen till social- och hälsovårdsministeriet för
anteckning i registret över pensionsstiftelser.
Anmälan skall undertecknas av minst en
medlem av konkursförvaltningen.

