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K O M M I S S O R I U M

om

bedre muligheder for påbegyndelse af ny virksomhed efter konkurs

1. Efter regeringens opfattelse er det ud fra erhvervs- og samfundsøkono-

miske overvejelser af væsentlig betydning, at Danmark har gode ramme-

vilkår for iværksættere. Med henblik på at sikre at det ikke er unødigt 

svært for iværksættere at påbegynde en virksomhed, blev der derfor i 2013

ved en ændring af selskabslovgivningen mv. bl.a. indført mulighed for 

drift af erhvervsvirksomhed i iværksætterselskabsform. 

Regeringen ønsker herudover at sikre, at iværksættere med sunde forret-

ningsidéer, der imidlertid på grund af f.eks. ugunstige markedsvilkår eller 

manglende driftsfinansiering er gået konkurs, ikke har unødigt svært ved at 

påbegynde ny virksomhed.

2. Konkursloven indeholder i kapitel 29 regler om gældssanering i forbin-

delse med konkurs og rekonstruktionsbehandling. Disse regler finder an-

vendelse, hvis skyldnerens gæld i det væsentlige er erhvervsmæssig.

Reglerne, der blev ændret i henholdsvis 2005 og 2011 på baggrund af 

Konkursrådets betænkning 1449/2004 om gældssanering og betænkning 

1512/2009 om rekonstruktion mv., indebærer bl.a., at personer, der opnår 

gældssanering efter disse regler, som udgangspunkt kun skal afdrage på 

deres gæld i tre år mod normalt fem år. Formålet med de gennemførte re-

gelændringer er, at iværksættere, der kommer under konkursbehandling

mv., kan komme hurtigt på benene igen og opnå gældssanering på lempe-

ligere vilkår end efter de normale gældssaneringsregler.
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Lovgivningen om gældseftergivelse er i en række lande lempeligere end i 

Danmark. Det gælder f.eks. i USA og Storbritannien, hvor en skyldner på 

nærmere vilkår bl.a. kan opnå gældseftergivelse allerede 12 måneder efter 

konkursens indtræden.

3. Som led i regeringens initiativer med henblik på at fremme vækst og be-

skæftigelse i Danmark finder regeringen, at det – bl.a. i lyset af den tid, der 

er gået, siden reglerne om gældssanering i forbindelse med konkurs og re-

konstruktionsbehandling blev indført, samt henset til de foreliggende op-

lysninger om en lempeligere lovgivning i bl.a. USA og Storbritannien – på 

ny bør overvejes, hvordan iværksætteres muligheder for at påbegynde ny 

virksomhed efter konkurs kan forbedres. 

Konkursrådet anmodes på den baggrund om at overveje fordele og ulem-

per ved følgende initiativer:

 Afkortning af den periode, i hvilken skyldner skal afdrage på gæld

 Henstand som et alternativ til gældssanering (f.eks. således, at en 

iværksætter, der ønsker at påbegynde ny virksomhed, først skal af-

drage på tilbageværende gæld, når der opnås indtægter fra ny virk-

somhed)

 Meddelelse af gældssanering før konkursboets afslutning

Konkursrådet kan i den forbindelse overveje, om de nævnte initiativer 

eventuelt kan kombineres, ligesom rådet kan overveje andre initiativer, 

som kan forbedre iværksætteres muligheder for at påbegynde ny virksom-

hed efter konkurs mv.

Konkursrådet anmodes om at inddrage bl.a. de erfaringer, der er indhøstet 

med de gennemførte ændringer af konkurslovens kapitel 29, samt de i 

USA og Storbritannien indhøstede erfaringer med de der gældende regler.

I det omfang Konkursrådet måtte finde, at det ikke er muligt at definere 

gruppen af iværksættere, anmodes rådet – for samtlige de tre initiativer –

om at overveje, om eventuelle lempelser bør omfatte samtlige personer, 

der efter gældende ret kan opnå gældssanering efter konkurslovens kapitel 

29, eller om eventuelle lempelser bør begrænses til en nærmere afgrænset 

gruppe.   
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Konkursrådet anmodes som led i sine overvejelser i øvrigt om at indhente 

synspunkter fra andre berørte myndigheder og organisationer end dem, der 

er repræsenteret i rådet, herunder organisationer, der repræsenterer iværk-

sættersegmentet samt private kreditorinteresser. Det gælder bl.a. Dansk 

Iværksætter Forening, DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Finansrådet 

mv.

4. I det omfang Konkursrådet måtte finde, at der med henblik på at forbed-

re iværksætteres muligheder for at påbegynde ny virksomhed efter konkurs 

mv. kan være grundlag for ændringer af konkurslovgivningen, skal rådet 

komme med forslag til lovbestemmelser. Konkursrådet skal i den forbin-

delse tillige vurdere omfanget af et tabt skatteprovenu ved en gennemfø-

relse af rådets forslag.

Rådet anmodes om at behandle spørgsmålet om en forbedring af iværksæt-

teres muligheder for at påbegynde ny virksomhed efter konkurs mv., når 

rådet har afsluttet behandlingen af kommissoriet om lønmodtagernes rets-

stilling i konkurs mv. og kommissoriet om landbrugsvirksomheders mu-

ligheder for rekonstruktion. Rådet anmodes om at afslutte sine overvejelser 

senest 1. oktober 2015.
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