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REMISSVAR

Remissvar till Betänkandet F-skuldsanering – en möjlighet
för nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44), ert
diarienummer: Ju2014/4135/L2
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Tillväxtverket verkar för förbättrad kapitalförsörjning, så att entreprenörskap främjas
och företag startas, växer och utvecklas. Tillväxtverket arbetar även för att det ska vara
enkelt att bli och vara företagare.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket välkomnar utredningen och dess förslag. Förslagen är ett led i en
anpassning till ett allmänt utbrett internationellt synsätt på hur fysiska personer som
driver eller har drivit på obestånd bör hanteras. Bland annat har EU under en rad av
år verkat för att förmå medlemsstaterna att överge den traditionella skuldbeläggande
synen på personligt obestånd i syfte att hjälpa entreprenörer till en andra chans. Som
utredningen påpekar är förslaget en del i att främja flera typer av entreprenörskap
genom att minska de ekonomiska riskerna med att hamna på obestånd. Tillväxtverket
anser även att förslaget kommer påverka den allmänna synen på misslyckande och
göra det mer socialt acceptabelt att hamna på obestånd på grund av företagande.
Förslagen är förhållandevis restriktivt utformade och Tillväxtverket anser att om
systemet med F-skuldsanering fungerar väl finns det utrymme för ytterligare lättnader
i regelverket. En sådan lättnad kan vara att möjliggöra F-skuldsanering vid fler än ett
tillfälle. Tillväxtverket anser det rimligt att en person kan erhålla F-skuldsanering fler
gånger än en, i vart fall om en rimlig tid förflutit mellan gångerna. Det är också
önskvärt att utvecklingen av praxis leder till ytterligare lättnader. Enligt
Tillväxtverkets uppfattning är det vidare önskvärt att borgenärerna i ökad omfattning
får ta ansvar för överskuldsättning. I detta sammanhang borde även reglerna för
vilken egendom som kan undantas från utmätning och konkurs ses över.
Avgörande för om förslaget ska bli framgångsrikt är tillämpningen av hur man ser på
vilka som är seriösa företagare. Utredningen föreslår avgränsningar som ansluter till
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det regelverk som hanterar erhållande av F-skattsedel och ställföreträdaransvar för
skatter. Detta är bra ur ett förenklingsperspektiv eftersom utredningen inte inför helt
nya bedömningar utan använder sig huvudsakligen av etablerade och, åtminstone för
de som ska göra bedömningarna, kända gränsdragningar. Tillväxtverket anser i likhet
med utredningen att bedömningen av seriositet hos företagaren ska göras för hela den
tid som företaget har ägts av företagaren. Hänsyn bör tas till hur företagaren agerat
under hela perioden som företagare. Om denne under en begränsad period, på väg
mot obestånd, underlåter att betala skatter och avgifter, borde detta inte behöva
betraktas som oseriöst.
Utredningen innehåller heltäckande, välgrundade och välavvägda förslag inom ett
område som tidigare har varit kontroversiellt. Ett exempel på att utredningen föreslår
välgrundade förslag är avsaknaden av särskilda yttranden. Utredningen har även
utförligt redogjort för konsekvenserna av förslagen. I den beräkning som görs av
samhällskostnaderna för att inte ha system med fungerande F-skuldsanering lutar sig
utredningen på beräkningar gjorda av Konsumentverket. Tillväxtverket anser att
beräkningarna grundar sig på alltför pessimistiska antaganden i vilken omfattning
överskuldsatta förertagare återkommer till arbetslivet. Därigenom överskattas
sannolikt samhällskostnaderna för överskuldsatta företagare.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Ärendet har
föredragits av Wilhelm von Seth. I handläggningen har Karin Hallerby, Göran
Lättman, Michael Heuman, Eva Rosenthal och Fredrik Olofsson deltagit.
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