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Justitiedepartementet 

Remissvar - Europeiska kommissionens förslag 
till direktiv om harmonisering av vissa delar av 
insolvensrätten 
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten 
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande. Tillväxtverket har i uppdrag 
att förenkla för företag, med målsättningen att företagens kostnader till följd av regler 
och myndighetskontakter ska minska och att regler ska vara lätta att förstå och följa. 
Enkla processer som skapar bättre förutsättningar för företagande är viktigt för 
företagens konkurrenskraft. Tillväxtverkets roll är att driva och utveckla 
förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner, och 
näringsliv. 

Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter. 

Sammanfattning 
Tillväxtverket välkomnar målsättningen att harmonisera insolvensordningar för 
att underlätta för gränsöverskridande investeringar och utveckla 
kapitalmarknadsunionen 

Tillväxtverket ser positivt på förslaget att införa ett förenklat 
insolvensförfarande för mikroföretag 

en harmonisering av regelverk, som bidrar till ett effektivt insolvensförfarande 
och en förutsägbarhet, kan leda till bättre förutsättningar för företagande 

Tillväxtverket anser att regeringen bör överväga en konsekvensutredning över 
vilka effekter det föreslagna direktivet får för företag och borgenärer som verkar 
i Sverige 

Tillväxtverkets synpunkter 
Tillväxtverkets grunduppfattning är att initiativet med Förslag till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrättenpå lång sikt 
sannolikt är positiv för förutsättningarna för företagande och återvinning av kapital. 
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Tillväxtverket anser att förslaget till direktiv innehåller viktiga aspekter kring att öka 
förutsägbarheten för borgenärer och ökar tilliten till marknaden. En harmonisering av 
vissa delar av insolvensrätten inom EU kan resultera i kortare insolvensförfaranden 
och öka möjligheterna till återvinning av kapital. Det kan minska riskerna för 
investerare och borgenärer förknippade med kapitalförsörjning och på lång sikt öka 
sannolikheten för att borgenärer vill och kan låna ut. 

Effektiva och harmoniserade insolvensförfaranden kan göra regelverken enklare att 
förstå för företag, borgenärer, och investerare som påverkas av insolvensregler inom 
Sverige och inom EU. Tillväxtverket anser att det är angeläget att utgå ifrån företagens 
förutsättningar och behov vid framtagandet av lösningar för att minska företagens 
upplevelse av regler som ett tillväxthinder. Det är av vikt att regler utformas, tolkas, 
och tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, med företagen i fokus. En 
harmonisering bör inte bli mer långtgående och detaljerad än nödvändigt, och ett 
införande av nya regler bör inte innebära högre instegskrav för att starta företag eller 
tröskeleffekter för företag att växa. 

Tillväxtverket är positiv till ett förenklat konkursförfarande för mikroföretag, men ser 
behov av en konsekvensutredning av hur ett särskilt konkursförfarande för 
mikroföretag kommer att påverka svenska företag. Mikroföretags förutsättningar bör 
beaktas genom hela processen i behandlingen av det föreslagna direktivet. 

Slutligen menar Tillväxtverket att det är svårt att göra en komplett analys av 
konsekvenserna av förslaget, eftersom de studier som ligger till grund för direktivet 
ser till konsekvenser för EU som helhet. Tillväxtverket föreslår att regeringen 
överväger att genomföra en konsekvensutredning över vilka effekter det föreslagna 
direktivet kan få på det befintliga svenska regelverket och förutsättningarna för 
svenska företag. Tillväxtverket kan vara delaktig vid en eventuell 
konsekvensutredning. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tim Brooks. 
Handläggare Olov Oskarsson har varit föredragande. I handläggningen av ärendet har 
även handläggare Linnea Östlund och Maria Doré deltagit. 

Tim Brooks 
Olov Oskarsson 
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