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Kronofogdemyndigheten (KFM) har i ärendet hämtat in yttrande från västra 
indrivningsavdelningen. 

Sammanfattning 

KFM tillstyrker förslaget. KFM har därutöver följande synpunkter. 

KFM noterar att promemorian inte tar upp något om arkivfrågor, t.ex. lagring och gallring. Vidare 
noterar KFM att promemorian inte heller behandlar frågan om utlämnande av uppgifter som 
lämnas på medium för automatiserad behandling. Enligt KFM bör även dessa frågor beaktas när 
förslagen genomförs. 

Begreppet elektroniskt dokument bör bytas ut då det i flera författningar används för att beskriva 
elektroniskt underskrivna handlingar. 

KFM anser att det måste tydliggöras att det är innehavaren av en enskild firma (personen) och inte 
"hela objektet" (personen och firman) som ska avregistreras i handelsregistret. Anledningen är att 
det i 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud (NL) inte anges att det är förbjudet att inneha en 
enskild firma. 

Vidare anser KFM att företrädare för registrerade trossamfund inte kan bli föremål för 
avregistrering, då det inte är förbjudet att företräda denna associationsform enligt 6 § NL. 

KFM föreslår att även bolagsmän och komplementärer ska avregistreras om de har fått 
näringsförbud. 

KFM föreslår också att en registrerad revisor i handelsregistret ska avregistreras om denne fått 
näringsförbud. Därutöver anser KFM att ytterligare bestämmelser i fråga om handelsbolag bör 
införas(se avsnitt 3.9). 

3.8  Registermyndighetens dokumenthantering och behandling av personuppgifter 

Begreppet elektroniskt dokument förekommer i författningar inom bl.a. KFM:s och Skatteverkets 
respektive verksamhetsområden. Begreppet definieras i författning som "... en upptagning vars 
innehåll och utställare kan verifieras genom tekniskt förfarande" (se t.ex.2 a§ 
indrivningsförordningen [1993:1229]). Vad som avses är en elektronisk handling som försetts med 
en elektronisk underskrift. I promemorian (se s. 61, 70 och 94) används samma begrepp för att 
beskriva en elektronisk handling, vilken som helst, oavsett om den har försetts med elektronisk 
underskrift eller inte. För att undvika förvirring och skapa enhetlighet föreslår KFM att begreppet 
ersätts med elektronisk handling. 

Av promemorian framgår inte om det finns behov av att föra in bestämmelser om utlämnande av 
uppgifter som lämnas på medium för automatiserad behandling. En sådan bestämmelse har 
emellertid förts in i aktiebolagsförordningen (se 2 kap.17 a§ aktiebolagsförordningen [2005:559]). 
Om motsvarande - eller liknande - bestämmelse behöver föras in även i 
handelsregisterförordningen (1974:188), stiftelseförordningen (1995:1280) m.fl. kan det beaktas i 
lagrådsremissen. KFM vill i detta sammanhang betona vikten av att KFM kan ta del av handlingar 
och uppgifter i elektronisk form. För närvarande måste KFM ringa till handläggaren på Bolagsverket 
för att kontrollera om det finns inneliggande ändringsanmälningar rörande t.ex. företrädare för ett 
handelsbolag som ännu inte lett till registrering. Att en sådan kontroll sker är nödvändigt i flera 
olika situationer t.ex. när en betalningsuppmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen ska delges och 
inför en konkursförhandling.  



3.9  Registreringsåtgärder i handelsregistret vid näringsförbud 

KFM tillstyrker att registreringsåtgärder ska vidtas om enskilda näringsidkare eller företrädare för 
juridiska personer, som ska registreras i handelsregistret, har fått näringsförbud. Om ett förbud 
inte leder till avregistrering eller anteckning i handelsregistret kan det få till följd att seriösa 
näringsidkare som vill undvika att ingå avtal med personer som är underkastade förbud gör detta 
utan vetskap om förbudet. Vidare försvåras KFM:s arbete. KFM, som har till uppgift att utöva tillsyn 
över meddelade näringsförbud, tar alltid reda på om den som fått förbud förekommer i 
handelsregistret. Om detta visar sig vara fallet och det är en otillåten funktion uppmanas personen 
att omedelbart avregistrera sig hos Bolagsverket. KFM möts emellertid i vissa fall av olika 
invändningar från den som har meddelats näringsförbud. Om personen inte avregistrerar sig måste 
KFM ta ställning till om detta ska anmälas till åklagaren. För den som har näringsförbud är det 
straffbart att driva näringsverksamhet eller att vara bolagsman och komplementär m.m. (se 6 § 
och 24 § NL). 

Härtill kommer att ett av skälen till att näringsförbudsregistret flyttades från Riksskatteverket 
(RSV) till Patent- och registreringsverket (PRV) var att en bättre samordning mellan olika 
företagsregister och näringsförbudsregistret skulle kunna uppnås, se prop. 1993/94:171 s.9 f . I 
anslutning till denna reform slopades den skyldighet som RSV haft att fortlöpande underrätta bl.a. 
aktiebolags-, förenings- och handelsregistret om de uppgifter som förs in i näringsförbudsregistret, 
se den tidigare lydelsen av 8 § förordningen (1986:441) om underrättelser angående 
näringsförbud m.m. Innan ansvaret för handelsregistret överfördes till PRV (Det skedde successivt 
under åren 1993-1994.) hade länsstyrelserna som rutin att skriva till de personer som fått 
näringsförbud och att därefter avregistrera vederbörande som bolagsman m.m. Länsstyrelserna 
tillämpade ungefär samma rutiner som tidigare använts i fråga om aktiebolag. Innan PRV blev 
huvudman för näringsförbudsregistret den 1 juli 1994 och fick rätt att automatiskt avregistrera 
styrelseledamöter m.fl. som fått näringsförbud skickade PRV brev till bolaget och erinrade om att 
ställföreträdaren inte längre är behörig på grund av att näringsförbud har meddelats. Om 
avregistrering inte begärts i föreskriven tid har PRV haft som rutin att ändå avregistrera honom 
eller henne ur aktiebolagsregistret, se prop. 1993/94:171 s. 7. 

KFM har emellertid vissa synpunkter på utformningen av de regler som föreslås i15 a§ 
handelsregisterlagen (1974:157). Dessutom finns det ett behov av ytterligare bestämmelser i fråga 
om handelsbolag och kommanditbolag. Vidare behöver det i fråga om dessa företagsformer belysas 
i förarbetena vad som i olika avseenden kan bli effekten av ett näringsförbud.  

Enskilda näringsidkare 

KFM anser att det måste klargöras att Bolagsverket har möjlighet att avregistrera enbart 
innehavaren av firman (personen) om denne har fått näringsförbud. Anledningen är att det inte är 
förbjudet för den som är underkastad näringsförbud att vara innehavare av en enskild firma, se 6 § 
NL. Om "hela objektet" (både personen och firman) ska tas bort skulle det kunna inträffa att en 
identisk eller liknande firma (en förväxlingsbar firma) registreras under den tid näringsförbudet 
pågår. Vidare måste det klarläggas vad som ska gälla i fråga om firmaskyddet om förbudet 
upphävs (jfr prop. 1993/94:196 s. 210). Till detta kommer att en firma får överlåtas i samband 
med överlåtelse av näringsverksamhet, se 13 och 14 §§ firmalagen (1974:156). 

När näringsförbud har meddelats är det näringsidkaren själv som måste avveckla sin 
näringsverksamhet under förutsättning att han eller hon inte är försatt i konkurs.  

Firmatecknare 

KFM tillstyrker att firmatecknare inklusive prokurister omedelbart ska strykas ur handelsregistret 
när ett näringsförbud för en sådan person börjar gälla. Vad gäller handelsbolag och 
kommanditbolag är det i regel bolagsmän eller komplementärer som tecknar bolagets firma, men 
det förekommer också att särskilda firmatecknare utses. Om bolagsmän och komplementärer, 
såsom föreslås i promemorian, inte ska strykas ur registret behöver det tydliggöras att det endast 
är särskilda firmatecknare som ska avregistreras.  



Revisorer 

Sedan den 1 januari 2007 gäller att enskilda näringsidkare och handelsbolag i de fall de är skyldiga 
att ha en kvalificerad revisor ska anmäla detta för registrering i handelsregistret, se 4 § första 
stycket punkt 6 och andra stycket punkt 9 handelsregisterlagen. Det finns därför ett behov av 
bestämmelser också i handelsregisterlagen om att den som har näringsförbud inte får vara revisor, 
jfr 9 kap. 10 § och 27 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) samt 8 kap. 3 § lagen (1987:667) om 
ekonomiska föreningar.  

Registrerade trossamfund 

Genom lagen (1998:1593) om trossamfund infördes en ny associationsform i Sverige. Då ett 
registrerat trossamfund inte är en näringsdrivande ideell förening (jfr prop. 1997/98:116 s. 31) är 
det inte fråga om en sådan företagsform som räknas upp i 6 § NL. Av den anledningen kan 
företrädare för ett registrerat trossamfund som har fått näringsförbud inte avregistreras i 
handelsregistret.  

Handelsbolag 

Ett handelsbolag ska i princip likvideras om det finns en viktig grund för bolagets upplösning, t.ex. 
då en bolagsman har meddelats näringsförbud. Övriga bolagsmän kan emellertid i stället för att 
likvidera bolaget utesluta den bolagsman som fått näringsförbud och själva fortsätta 
verksamheten, se 2 kap. 24-37 §§ lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL) 
samt SOU 1984:59 s. 298 och 308-309. KFM anser därför att det bör införas en bestämmelse i 
handelsbolagslagen, varigenom bolagsmännen tydligt uppmärksammas på sin skyldighet att agera 
om en bolagsman har fått näringsförbud, se Ekobrottsmyndighetens rapport (2004:2) om 
näringsförbudens efterlevnad s.34 f . Vidare behövs det en regel i handelsregisterförordningen om 
att bolaget genast ska underrättas om en bolagsman eller någon annan företrädare för bolaget har 
fått näringsförbud, jfr 4 kap. 5 § punkt 4 aktiebolagsförordningen. 

KFM vill framhålla att ett handelsbolag i regel kommer att ha försatts i likvidation eller vara 
avregistrerat (gallrat) när den tid under vilken näringsförbudet ska gälla har löpt ut. Enligt 17 § 
handelsregisterlagen ska handelsbolag gallras om antalet bolagsmän sedan minst ett år är mindre 
än två och någon uppgift om likvidation inte har registrerats. Bolagsverket ska i sådana fall 
undersöka om bolaget fortfarande utövar någon verksamhet eller om avsikten är att den ska 
återupptas. Om detta inte visar sig vara fallet ska bolaget avföras från registret såvida inte antalet 
registrerade bolagsmän återigen uppgår till två eller flera eller uppgift om likvidation har 
registrerats. Själva avregistreringen anses inte medföra att bolaget ska anses vara upplöst, se 
prop. 2002/03:147 s. 57.  

Anteckning eller avregistrering? 

KFM anser att också bolagsmän och komplementärer bör strykas ur handelsregistret. På så sätt 
kan bättre överensstämmelse med de regler som gäller i fråga om likvidation och gallring uppnås. 
Dessutom måste straffbestämmelsen om överträdelse av näringsförbud i 25 § NL självfallet 
beaktas. Vidare måste KFM om reglerna får den utformning som föreslås också i fortsättningen 
uppmana den som har fått näringsförbud att avregistrera sig hos Bolagsverket. 

KFM delar inte den uppfattning som redovisas på s. 96 i promemorian att det mot bakgrund av att 
en bolagsman och en komplementär är solidariskt betalningsansvariga för bolagets förpliktelser 
inte skulle vara lämpligt att de stryks ur handelsregistret. En bolagsman som avgår har enligt 2 
kap. 22 § HBL fortfarande kvar sitt betalningsansvar för de förbindelser som ingåtts dessförinnan, 
se NJA 1995 s. 654, RÅ Ref. 1990:50 och Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 20 
december 1996, DT 4328. Om en bolagsman inte ska avregistreras behöver det klargöras under 
vilka förutsättningar han eller hon kan bli betalningsskyldig för förbindelser som ingås efter det att 
näringsförbudet har börjat gälla. Rättshandlingar som ingåtts av den som har näringsförbud är 
civilrättsligt giltiga, se NJA 1997 s. 93 och prop. 2000/01:105 s. 27. 

Om de nya reglerna utformas så att uppgift om näringsförbudet ska antecknas måste det i 
förarbetena belysas vilken effekt en sådan anteckning ska anses ha när det gäller det personliga 
betalningsansvaret samt bolagsavtalets bestånd, jfr 2 kap. 28 § HBL och 17 § 
handelsregisterlagen. Detta gäller i synnerhet som en uppgift om näringsförbud ska tas bort när 
förbudet upphör att gälla. Ett näringsförbud meddelas för en tid av lägst tre år och högst tio år. 



Vidare kommer det också att behövas en bestämmelse om att uppgifter om avvecklingstid eller 
dispens ska antecknas i handelsregistret. Enligt 18-19 §§ NL kan sådana beslut bl.a. gälla uppdrag, 
fullmakt eller delägarskap i ett handelsbolag.  

Övergångsbestämmelser 

KFM anser att det är mycket angeläget att bestämmelser om automatisk avregistrering i 
handelsregistret införs snarast. Genom en övergångsbestämmelse bör det klargöras om 
avregistrering ska göras i fråga om samtliga personer som har näringsförbud eller tillfälligt 
näringsförbud när de nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2008. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. Vid den slutliga handläggningen 
har också närvarit biträdande processägaren Karin Berglöf Hedar, verksjuristen Monica Nilsson, 
föredragande och Ann-Marie Ahlqvist, föredragande beträffande avsnittet om näringsförbud (3.9 i 
yttrandet).  
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