INSOLVENSRETLIG A-Z
Formålet med denne A-Z Guide er at give et overblik over relevante insolvensretlige begreber. A-Z Guiden er en alfabetisk gennemgang af begreberne.
Guiden er senest opdateret i september 2020.
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A
Acontovederlag
•

Acontovederlag er en delvis betaling af det samlede vederlag for udført arbejde med
konkursbehandlingen, der betales, før bobehandlingen er afsluttet.

Afhøring
•

Under konkursboets behandling har en skyldner pligt til at oplyse skifteretten og
boet om alle væsentlige forhold.

•

Skyldneren skal efter tilsigelse møde personligt for skifteretten. Pligten til at give
møde for skifteretten kan ikke opfyldes ved, at skyldner lader en fuldmægtig give
møde for sig.

•

Skyldneren skal meddele skifteretten og bobestyreren alle fornødne oplysninger til
behandling af boet, men skal f.eks. ikke selv opstille et regnskab for tiden indtil
konkursen, selvom han har ansvar for mangler ved regnskabet.

Afkald på konkurs
•

En kreditorkan give afkald på at indgive konkursbegæring mod et selskab. Typisk
ses dette som et vilkår i en aftale, hvor kreditor, mod at få andre rettigheder, giver
afkald på at indlevere konkursbegæring i en vis periode. Sådanne aftaler kaldes ofte
Standstill-aftaler.

Afkræftelse
•

Afkræftelse var den tidligere betegnelse for omstødelse. Se under ”Omstødelige dispositioner”

Afsluttende møde
•

Konkursbehandlingen sluttes på en skiftesamling i skifteretten. Skifteretten indkalder kreditorerne ved en annonce i Statstidende.

•

Kurator sender en indkaldelse til kreditorerne til skiftesamlingen. Regnskab med bilag og oplysninger om udlodning ligger til kreditorernes eftersyn i skifteretten i to
uger inden mødet.

Afstemningsmøde
•

Ved rekonstruktion skal der senest seks måneder efter planmødet (se under ”Rekonstruktion”) holdes et afstemningsmøde i skifteretten. På dette møde stemmer kreditorerne om – og skifteretten stadfæster – et af rekonstruktøren udarbejdet rekonstruktionsforslag. Forslaget kan indeholde en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse. Hvis kreditorerne ikke vedtager forslaget, eller hvis skifteretten
nægter at stadfæste det, ophører rekonstruktionsbehandlingen, og skyldneren tages
under konkursbehandling.

Afsættelse af kurator
•

Skifteretten kan afsætte kurator, hvor særlige grunde taler herfor, f.eks. denne er
ukyndig, langsom eller på anden måde uheldig behandling af boet.

•

Det er alene skifteretten, der kan afsætte kurator. Afsættelse af kurator offentliggøres i Statstidende.

•

Afsættelse forudsætter - medmindre der er oplyst omstændigheder, der nødvendiggør øjeblikkelig handling - at kurator har haft lejlighed til at udtale sig om de særlige grunde.

Afsættelse af rekonstruktør
•

Skifteretten kan afsætte rekonstruktøren, hvor særlige grunde taler herfor, f.eks.
hvis rekonstruktøren udebliver fra mødet med kreditorerne om forslaget til rekonstruktionsplanen, hvis rekonstruktøren er ukyndig, urimeligt langsom eller i øvrigt
præsterer en utilfredsstillende sagsbehandling.

•

Det er alene skifteretten, der kan afsætte rekonstruktøren. Afsættelse af rekonstruktøren offentliggøres i Statstidende. Afsættelse forudsætter - medmindre der er oplyst
omstændigheder, der nødvendiggør øjeblikkelig handling - at rekonstruktøren har
haft lejlighed til at udtale sig om de særlige grunde.

Akkord
•

Akkord er en gældsordning, som er et alternativ til konkurs. Skyldneren bliver herved frigjort for en del af sine gældsforpligtelser, eller alternativt opnår udsættelse
med betaling af sin gæld (også kaldet et moratorium).

•

Akkord kan gennemføres, enten ved procentvis nedsættelse af skyldnerens gæld,
ved fordeling af skyldneres formue mellem kreditorerne, eller en kombination heraf.

Aktiver
•

Aktiver er udtryk for de genstande, fordringer, immaterielle aktiver, goodwill mv.,
som et selskab eller en person ejer, og som repræsenterer en værdi.

Anke
•

Indbringelse af en dom til fornyet behandling og prøvelse for en højere retsinstans.
Som udgangspunkt kan en dom kun ankes én gang.

Anmeldelse af krav
•

Kreditorer, der har en fordring på et konkursramt selskab eller person, kan anmelde
deres krav i konkursboet. Kravet skal være opgjort senest på dagen for afsigelse af
konkursdekret, og kravet skal være vedlagt behørig dokumentation, eksempelvis i
form af en kopi af relevante fakturaer.

•

Kurator registrerer herefter kravet i gældbogen i henhold til konkursordenen. Se også under ”Konkursordenen”.

•

Ved afslutning af boet, udlodder kurator dividende til de kreditorer, som har anmeldt og fået godkendt deres krav i boet, i det omfang der er dækning til de anmeldte krav i henhold til konkursordenen.

Ansvarlig lånekapital
•

En særlig type lån, hvorved långiver påtager sig at stå tilbage for låntagers øvrige
kreditorer i tilfælde af låntagers insolvens.

•

Ansvarlige lån er lovreguleret for bankers, sparekassers og realkreditinstitutters
vedkommende, men for andre virksomhedstyper er det nærmere vilkår i låneaftalen,
der regulerer låneforholdet.

Arrest
•

Et foreløbigt retsmiddel, som skal sikre fyldestgørelse af et pengekrav, når der ikke
kan foretages udlæg, og det må antages, at muligheden for senere at få dækning ellers vil blive væsentligt forringet.

•

Som hovedregel skal der sendes anmodning om arrest til fogedretten i den retskreds, hvor den person eller virksomhed, arresten skal rettes imod, har adresse. Arrest i en genstand medfører, at ejeren ikke må sælge eller disponere over genstanden.

•

Hvis fogedretten foretager arrest, skal den, der har anmodet om arresten, anlægge
sag ved civilretten indenfor en uge.

•

Arrest kan ikke foretages hos et selskab eller en person, der er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

•

Arrest foretaget inden indledningen af rekonstruktions- eller konkursbehandling
bortfalder, uanset hvornår arresten er foretaget.

B
Begunstigelse
•

Begunstigelse foreligger almindeligvis, når skyldneren overfører værdier til en eller
flere kreditorer, på de andre kreditorers bekostning, således at boets værdier forrykkes imellem kreditorerne.

•

Der tales dog også om begunstigelse i de tilfælde, hvor skyldnerens aktiver på anden vis unddrages fra at kunne tjene til fyldestgørelse af kreditorerne, f.eks. hvor
skyldneren overdrager værdier til en nærtstående, som ikke nødvendigvis er kreditor.

•

Endvidere foreligger der begunstigelse i tilfælde, hvor skyldnerens gæld til en eksisterende kreditor forøges til skade for de andre kreditorer, og hvor skyldneren stifter
gæld til en ny kreditor, ligeledes til skade for de andre kreditorer.

•

Når en kreditor eller tredjemand er blevet begunstiget, kan den disposition, hvorved
den pågældende blev begunstiget, omstødes. Se under ”Omstødelige dispositioner”

Berammelse
•

Fastsættelse af tid og sted for et retsmøde.

•

Med hensyn til berammelse af kreditormøde, fastsætter skifteretten, ved indledning
af rekonstruktionsbehandlingen, tidspunktet for et møde med kreditorerne. Kreditormøde skal afholdes senest fire uger efter indledning af rekonstruktionsbehandlingen.

Begæring om rekonstruktionsbehandling
•

En skyldner, der er insolvent, kan tages under rekonstruktionsbehandling, hvis dette
begæres af ham selv eller en kreditor. Begæringen skal opfylde visse indholdsmæssige krav, herunder skal begæringen indeholde forslag til beskikkelse af en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand. Begæringen om rekonstruktionsbehandling danner rammen for fristdagsfundamenterne.

Begæring om konkurs
•

Se under ”Konkursbegæring”

Beskikkelse af rekonstruktør
•

I en rekonstruktionsbegæring skal angives et forslag til rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand. Se også ”Begæring om rekonstruktionsbehandling”.

•

Det er skifteretten, der beskikker en rekonstruktør, og skifteretten er således ikke
bundet af forslaget i begæringen. Udpegning af rekonstruktøren skal ske ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. Rekonstruktøren skal udpeges personligt. Det er muligt at udpege mere end én rekonstruktør.

Bestyrelsesansvar
•

En bestyrelse kan, i tilfælde af et selskabs konkurs, blive gjort ansvarlig for det tab,
som kreditorerne lider. Dette kan ske, hvis driften af selskabet burde være stoppet
på et tidligere tidspunkt, og hvis den fortsatte drift har resulteret i yderligere tab for
selskabet og selskabets kreditorer.

•

Ansvar kan også blive gjort gældende, hvis bestyrelsen, velvidende at selskabet befinder sig i en krisesituation, bevidst begunstiger nogle kreditorer på bekostning af
andre.

•

Bestyrelsen skal handle i selskabets interesse. Bestyrelsen vil dog ikke ifalde ansvar, såfremt bestyrelsen forsøger at varetage selskabets interesser, men, på trods
heraf, alligevel ikke kan undgå konkurs. Dette gælder også, såfremt forsøget på at
redde selskabet, resulterer i yderligere tab for kreditorerne.

Betaling af gæld
•

Betaling af gæld, der er foretaget senere end tre måneder før fristdagen, kan omstødes, hvis betalingen er sket med usædvanlige betalingsmidler, før normal betalingstid eller med beløb, som afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne, forudsat at betalingen ikke under hensyn til omstændighederne fremtrådte som ordinær.

•

Usædvanlige betalingsmidler er eksempelvis betaling af gæld med varer eller tjenesteydelser, hvor gælden normalt betales med pengeydelse. Se også under ”Usædvanlige betalingsmidler”.

•

Betalinger til skyldnerens nærtstående, kan omstødes, hvis betalingen er foretaget
senere end to år før fristdagen, medmindre modtageren kan godtgøre, at skyldneren
hverken var eller ved betalingen blev insolvent.

•

Nærtstående er eksempelvis skyldnerens familie, men kan også være andre med tilknytning til skyldneren. Se under ”Nærtstående”.

•

Se også under ”Omstødelse” og ”Omstødelige dispositioner” samt ”Kreditorbegunstigelse”.

Betalingserklæring
•

Betalingserklæringer anvendes ved likvidation af solvente selskaber og er en hurtig
måde at afvikle et selskab på. Ejerne af selskabet afgiver en erklæring til Erhvervsstyrelsen om, at al gæld – forfalden som uforfalden – er betalt, og at virksomheden
er opløst.

•

Endvidere skal der indhentes en kvittanceerklæring fra SKAT om, at SKAT ikke
har krav mod selskabet.

•

Herefter registrerer Erhvervsstyrelsen, at virksomheden er opløst, og at virksomhedens midler kan udloddes til kapitalejerne.

•

Hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at virksomheden på tidspunktet for opløsningen havde en gæld, der ikke var kendt på tidspunktet for opløsningen af virksomheden, hæfter kapitalejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for denne gæld.

Betalingsstandsning
•

Betalingsstandsning er nu afløst af reglerne om rekonstruktion. En betalingsstandsning var tidligere et midlertidigt stop for betaling af gæld med henblik på at rekonstruere virksomheden.

Betalingsudygtig
•

Se under “Insolvent”.

Betinget fordring
•

En betinget fordring kan eksempelvis være en endnu ikke indfriet kautionsforpligtelse.

•

Betingede krav kan - ligesom andre krav – anmeldes i konkursboet. Såfremt der udloddes dividende til den klasse af krav, som den betingede fordring kan henføres til,
afsætter kurator de fornødne midler til senere udlodning af dividende.

Bevægelsesfrihed
•

En skyldner har visse pligter og rettigheder under konkursboets behandling. Herunder må skyldneren blandt andet ikke forlade landet, medmindre skifteretten giver

tilladelse hertil. Skifteretten kan, hvis den finder grund til at frygte, at skyldneren
uberettiget vil forlade landet, tage dennes pas i forvaring.
•

Endvidere skal skyldneren give skifteretten besked, inden denne skifter bopæl eller
fast opholdssted.

Bilbogen
•

Bilbogen er et centralt register, hvor kreditorer registrerer deres rettigheder over
motorkøretøjer, såsom ejendomsforbehold, pant, udlæg, død eller konkurs.

•

Visse rettigheder over motorkøretøjer skal være tinglyst i bilbogen for at have retsvirkning over for senere erhververe af køretøjet.

Boet
•

Se under “Konkursbo”.

Boets afslutning
•

Når konkursboet skal afsluttes, udarbejder kurator et udkast til boregnskab. Se under ”Boregnskab”.

•

Hvis der under konkursboets behandling alene er midler til dækning af kurators salær samt de med konkursbehandlingen forbundne omkostninger, afsluttes bobehandlingen snarest muligt på en dertil særligt indkaldt skiftesamling. Dette gælder
dog ikke, såfremt en fordringshaver stiller sikkerhed for yderligere omkostninger.

•

I konkursboer med midler udover, hvad der tilgår kurator i salær samt de med konkursbehandlingen forbundne omkostninger, skal de overskydende midler udbetales
til kreditorerne i henhold til konkursordenen. Se også under ”Boomkostninger”.

•

I disse boer udarbejder kurator et regnskab og et udlodningsregnskab. Udlodningsregnskabet er en opgørelse over, hvordan boets nettoaktiver fordeles mellem kreditorerne.

•

For at boet kan afsluttes, indkalder skifteretten kreditorerne til en afsluttende skiftesamling ved annoncering i Statstidende. Kurator sender indkaldelse til skiftesamlingen til kreditorerne. Regnskab med bilag og udlodningsregnskab ligger til eftersyn i
skifteretten senest to uger inden mødet.

Bogføring
•

Kurator forestår bogføring af konkursboets midler. I større og komplicerede konkursboer, eksempelvis hvor kurator (delvist) har fortsat driften, kan det være nødvendigt at anvende en bogholder eller en revisor til bogføringen og udarbejdelsen af
boregnskab.

Boomkostninger
•

Midler, der anvendes til at dække kurators salær samt de med konkursbehandlingen
forbundne omkostninger.

Boregnskab
•

I forbindelse med afslutningen af konkursbehandlingen skal der udarbejdes et boregnskab over de indtægter og udgifter, som konkursboet har haft.

Brugeligt pant
•

Misligholdes en betalingsforpligtelse i henhold til et pantebrev i fast ejendom, kan
fogedretten på panthavers anmodning overtage brugen af ejendommen med henblik
på at få dækning for sit krav gennem indtægterne ved ejendommens drift. Det er
alene ejendomme, der genererer en indtægt, der kan benyttes som brugeligt pant.

•

Ejendommen kan tidligst tages som brugspant to uger efter, at skyldner er blevet
skriftligt informeret om, at ejendommen vil blive taget som brugspant pga. misligholdelsen.

Budget
•

Skyldner skal i forbindelse med et rekonstruktionsforløb, hvor rekonstruktøren skal
søge at opnå aftaler med kreditorerne, hjælpe med udarbejdelse af et budget, så rekonstruktøren kan vurdere, om skyldners virksomhed på sigt har mulighed for at
blive rentabel.

Bøder
•

Bøder behandles som efterstillede krav i henhold til konkursordenen. Se under
”Konkursordenen”

Båndlæggelse
•

Visse midler er undtaget fra kreditorforfølgning. Disse midler er blandt andet båndlagt arv og båndlagte gaver.

•

Båndlagte midler indgår således heller ikke i konkursmassen. Se under ”Konkursmassen”.

Båndlagt arv
•

Når arv er båndlagt, kan arvingen ikke råde over denne i levende live, men kun hæve renter heraf. Det betyder, at så længe arvingen lever, kan den båndlagte arv ikke
anvendes til at betale gæld. Se under ”Konkursmassen” og ”Båndlæggelse”.

•

En båndlagt arv kan imidlertid være tidsbestemt. Dette betyder, at den båndlagte arv
ikke indgår i konkursmassen i den båndlagte periode. Ophører båndlæggelsen inden
konkursbehandlingens afslutning, indgår den hidtil båndlagte arv i konkursmassen.

C
Cirkulæreskrivelser
•

The forbindelse med behandlingen af konkursboet, skal kurator løbende udsende
cirkulæreskrivelser med orientering om hvorpå boet beror og bobehandlingens udvikling.

•

Den første cirkulæreskrivelse indeholder meddelelse om konkursen og skal udsendes straks til kendte kreditorer, virksomhedspanthavere og fordringspantshavere.

•

Cirkulæreskrivelse nr. 2 sendes til kreditorerne inden tre uger efter konkursdekretets
afsigelse. Cirkulæreskrivelse nr. 2 indeholder en foreløbig oversigt over boets aktiver og passiver.

•

Så snart de fornødne oplysninger er tilvejebragt, og senest fire måneder efter afsigelse af konkursdekretet, sender kurator cirkulæreskrivelse nr. 3. Cirkulæreskrivelse
nr. 3 skal blandt andet indeholde en statusoversigt og en redegørelse for de vigtigste
årsager til konkursen. Kurator skal desuden redegøre for, hvilke opgaver der er ud-

ført, det tidsmæssige forbrug, hvorpå boet beror og, om muligt, hvornår boet forventes afsluttet.
•

Efter cirkulæreskrivelse nr. 3 sender kurator en gang halvårligt en løbende redegørelse for boets behandling. Se under ”Halvårsredegørelse”.

D
Dagliglivets fornødenheder
▪

Dispositioner, der er foretaget efter fristdagen, kan som udgangspunkt fordres omstødt, medmindre dispositionen var nødvendig af hensyn til bevarelse af skyldnerens virksomhed, rimelig varetagelse af fordringshavernes fælles interesser eller erhvervelse af dagliglivets fornødenheder.

Datterselskabsmodel
•

Datterselskabsmodellen anvendes til at udskille en levedygtig del af en virksomhed
fra en nødlidende virksomhed og benyttes i tilfælde, hvor en del virksomheden har
potentiale til at være levedygtig. Se også under ”Søsterselskabsmodel”.

•

Det nødlidende selskab udskiller driftsaktiviteterne til et nyt datterselskab, hvorefter
det nødlidende selskab går konkurs, og datterselskabet kan afhændes som ”going
concern”.

Debitorbelåning
•

En måde hvorpå man kan belåne sine udestående tilgodehavender. Se også ”Fordringspant” og ”Virksomhedspant”.

Delkaution
•

I tilfælde af konkurs har kautionisten ret til dividende af den del af fordringen, som
kautionisten har hæftet for, og som denne har indfriet inden afslutningen af konkursboet.

Denunciation
•

En underretning til skyldner om, at kreditor har overdraget fordringen til en anden.
Den nye kreditor skal, som hovedregel, underrette skyldneren om overdragelsen, for
at sikre sig, at transaktionen respekteres af den oprindelige kreditors kreditorer,
samt af de eventuelle personer, som, i god tro, erhverver samme fordring ved aftale
med den oprindelige kreditor.

•

Denunciation sikrer endvidere den nye kreditor mod, at skyldneren frigøres ved betaling til den oprindelige kreditor, dog forudsat at meddelelsen til skyldner opfylder
visse indholdsmæssige kriterier.

•

Denuciation er også en sikringsakt ved eksempelvis overdragelse af fordringer. Se
også under ”Sikringsakt”.

Dividende
•
Når boets aktiver er realiseret, og bobehandlingen er afsluttet, udloddes der dividende til kreditorerne idet omfang der er overskydende midler i boet. Dividende udloddes i overensstemmelse med konkursordenen. Se også ”Konkursordenen”.
Dividenderet
•

Fordringshavere, som har anmeldt deres krav i boet, har ret til dividende, såfremt
der i konkursboet er midler til dividende til den konkursklasse, som den anmeldte
fordring tilhører.. Se også under ”Konkursordenen”.

Dobbeltkonkurs
•

Dobbeltkonkurs dækker den situation, hvor en fysisk person under konkurs, erklæres konkurs igen. Dette skyldes, at erhvervsindtægter tjent efter konkursdekretets
afsigelse ikke indgår i konkursboet, og derfor kan kreditorerne have en interesse i,
at personen erklæres konkurs igen, således at indtægterne kommer med i en ny
konkurs. Se også under ”Erhvervsindtægter under konkurs”.

•

Det antages, at et konkursbo ikke kan tages under konkursbehandling.

E
Efteranmeldelse
•

Som, udgangspunkt udgangspunkt skal kreditorer anmelde deres krav i konkursboet
senest fire uger efter, at meddelelse om konkurs er bekendtgjort i Statstidende. Fristen er imidlertid ikke præklusiv, hvorfor krav kan anmeldes i konkursboet efter udløbet af fristen. Anmeldes kravet efter udløbet af de fire uger, kaldes det efteranmeldelse. Se også under ”Præklusion”.

Eftergivelse
•

Kreditorerne kan eftergive skyldners gæld helt eller delvist. Eftergives gæld, kan
kreditor ikke efterfølgende gøre denne gældende over for skyldner, selvom denne
måtte blive solvent.

Efterstillede krav
•

Efterstillede krav er fordringer i et konkursbo, som i henhold til konkursordenen
først fyldestgøres, når samtlige øvrige anmeldte fordringer er fyldestgjort, herunder
de anmeldte simple krav i henhold til Konkurslovens § 97. Det følger af Konkurslovens § 98, hvilke fordringer, der betragtes som værende efterstillet.

Efterudlodning
•

Efterudlodning foreligger, hvor der sker fordeling af midler, som indgår i konkursmassen, efter boets afslutning.

•

Midler, som efter boets slutning indgår i konkursmassen, eller frigøres til fordel for
denne, fordeles mellem fordringshaverne i overensstemmelse med den tidligere udlodning ved afslutning af konkursboet.

Egenbegæring
•

Egenbegæring betyder, at et selskab selv indgiver konkursbegæring. Selskabet skal
i den forbindelse selv stille sikkerhed på kr. 40.000 for bobehandlingsomkostningerne samt afholde retsafgiften på kr. 750.

Ejendomsforbehold
•

Et ejendomsforbehold er en bestemmelse i en købsaftale, hvor sælgeren har betinget
sig ret til at tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser, eller har forbeholdt sig ejendomsret til det solgte, indtil der er sket hel eller delvis betaling.

Ekstinktion
•

Ekstinktion betyder, at en andens ret (den tidligere ejer) over et aktiv helt eller delvis tilsidesættes, uden at den nuværende ejers erhvervelse beror på aftale med den
tidligere ejer, på kreditorforfølgning mod denne eller hermed ligestillede erhvervelsesmåder.

Erhvervsgældssanering
•

Erhvervsgældssanering gælder for en treårig periode og anvendes i forbindelse med
et selskabs konkurs, hvor skyldner eller dennes ægtefælle, direkte eller indirekte,
ejer en væsentlig del af kapitalen, forudsat at skyldners gæld stammer fra kaution
eller lignende skyldforhold.

•

For at opnå erhvervsgældssanering skal følgende betingelser være opfyldt:

•

Der skal være udsigt til, at skyldneren ikke inden for de nærmeste år kan opfylde
sine gældsforpligtelser,

•

Gældssanering skal føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold,

•

Skyldneren skal have opført sig ansvarligt i den virksomhed, som er gået konkurs.
Dette med hensyn til momsafregning, bogføring, indeholdelse og afregning af Askat og øvrige oplysninger til de offentlige myndigheder, og

•

Skyldneren må ikke have undladt at lede den virksomhed, som er gået konkurs. Det
samme gælder, hvor det er en af skyldners nærtstående, der er genstand for konkursbehandlingen.

•

Se også ”Gældssanering”.

Erhvervsindtægter under konkurs
•

Konkursen omfatter skyldnerens formue ved afsigelsen af konkursdekretet, og hvad
der under konkursen tilfalder ham.

•

Ved en personlig konkurs omfatter konkursmassen dog ikke skyldnerens indtægter
ved egen virksomhed under konkursen, og hvad der træder i stedet derfor.

Eventualforpligtelser
•

En eventualforpligtelse er en forpligtelse, hvis endelige indtræden afhænger af
fremtidige begivenheder, hvorom der hersker uvished, f.eks. en retssags udfald eller
kautions- og garantiforpligtelser.

F
Factoring
•

Factoring betyder, at en erhvervsdrivendes fakturafordringer på dennes kunder
overdrages til tredjemand, således at kunderne betaler til factoringselskabet, som afregner til den erhvervsdrivende, med fradrag af provision, for indkasseringen og førelsen af kundebogholderiet. Factoringselskabet yder ofte den erhvervsdrivende
kredit ved at afregne kort tid efter overtagelsen, men før fordringerne er forfaldet,
mod en procentvis afkortning.

•

Ved factoring har factoringselskabet risikoen for, at de overtagne fordringer viser
sig ikke at kunne inddrives, f.eks. som følge af kundernes manglende betalingsevne.

Fallent
•

Betegnelse for en fysisk eller juridisk person, der er erklæret konkurs.

Flere kuratorer
•

Normalt udpeger skifteretten én kurator, der forestår behandlingen af konkursboet. I
visse tilfælde udpeges flere kuratorer, f.eks. hvis boets størrelse kræver det, hvor
der er interessekonflikter, eller hvor én kreditor har så stort et tilgodehavende, at
denne ønsker egen advokat som medkurator.

Fogeden
•

Fogeden er den fysiske person, der beklæder fogedretten. Det er således fogeden,
der leder retsmødet i fogedretten, i modsætning til civile sager, hvor byretsdommeren leder retsmøderne. Fogedretsmøder kan dog i visse tilfælde være ledet af en §
17a-fuldmægtig.

•

Herudover deltager fogeden ved fogedforretninger.

Fogedforretning
•

Fogedforretning er et udtryk for selve gennemførelsen eller sikringen af retlige krav
ved hjælp af fogedretten.

Fogedretten
•

Fogedretten er en del af byretten. Fogedretten fungerer som tvangsfuldbyrdende
myndighed. Såfremt en skyldner ikke betaler et skyldigt beløb til kreditor til forfaldstid, kan fogedretten anmodes om hjælp til at inddrive kravet.

•

Til inddrivelse af krav ved fogedretten kræves et fundament. Se under ”Fundament”.

Fordringsklassifikation
•

Når kreditorerne anmelder deres krav i konkursboet, sker der på et givent tidspunkt
en fordringsprøvelse. Anerkendes kravet, klassificeres det som et privilegeret krav,
simpelt krav mv. for at vurdere, hvilken plads i konkursordenen det respektive krav
har, når der skal udbetales dividende. Se også under ”Konkursordenen”.

Fordringspant
•

Virksomheder kan ved fordringspant underpantsætte udestående og fremtidige kundefordringer. Fordringspant skal tinglyses i personbogen for at være gyldigt mod
senere erhververe af fordringerne.

•

Fordringspant indebærer, at virksomhedens fordringer omfattes af panteretten, efterhånden som de stiftes, og udgår af pantet ved ophør, f.eks. ved indfrielse. Der er
således tale om et flydende pant.

•

Der kan ikke være tinglyst fordringspant og virksomhedspant samtidig på pantsætters blad i personbogen.

•

Indtræder konkurs eller rekonstruktion, kan pantet ikke længere omfatte nye fordringer – pantet ”fryses"

Fordringsprøvelse
•

Når en kreditor over for konkursboet gør gældende, at denne har en fordring mod
konkursboet, foretager kurator en prøvelse af, hvorvidt det påståede krav består,
samt om det er klassificeret korrekt.

Forkyndelse
•

En forkyndelse er meddelelse af stævninger, ankeklageskrifter, domme, øvrighedsafgørelser o. lign. til den, som de angår.

•

Forkyndelse kan ske som brevforkyndelse, postforkyndelse eller ved stævningsmandsforkyndelse.

•

Kan forkyndelse ikke ske over for den pågældende personligt, f.eks. hvor opholdssted eller arbejdssted ikke kan oplyses, kan der i stedet ske forkyndelse i Statstidende.

Forlig
•

Et forlig er en aftale, som parterne indgår, hvorved parterne løser en retstvist i mindelighed til fuld og endelig afgørelse af tvisten. Et forlig kan både indgås udenretligt og indenretligt.

Forringende dispositioner
•

Såfremt skyldner foretager dispositioner, der forringer værdien af aktiverne i et selskab væsentligt, foreligger der en forringende disposition.

•

Forringende dispositioner kan på nærmere betingelser omstødes efter Konkurslovens regler om forringende dispositioner.

•

Se også ”Omstødelige dispositioner”.

Fratrædelsesgodtgørelse
•

Fratrædelsesgodtgørelse er et beløb, som en medarbejder har krav på i forbindelse
med sin fratræden som ansat i en virksomhed.

•

Fratrædelsesgodtgørelsen anvendes hovedsageligt i funktionærforhold.

•

For øvrige medarbejdergrupper vil fratrædelsesgodtgørelse typisk være reguleret i
medarbejderens ansættelseskontrakt.

Fredningsperiode
•

Såfremt en personlig skyldner er insolvent, kan skyldneren over for fogedretten afgive insolvenserklæring, dvs. en erklæring om, at skyldner er insolvent. En sådan
erklæring freder skyldneren i seks måneder, og ingen kreditorer må foretage retlige
skridt til inddrivelse af deres krav i denne periode.

•

Fredningsperioden er indført for at beskytte skyldner mod at blive indkaldt til fogedretsmøde flere gange af forskellige kreditorer, hvor skyldner alligevel ikke kan
betale kreditorerne.

Fremmed mønt
•

Fremmed mønt er alle valutaer, der ikke er valutaen i det land, hvori der skal betales
et pengebeløb.

•

Fordringer, som anmeldes i et konkursbo i en anden valuta end dansk, omsættes til
dansk mønt efter kursen den dag, hvor konkursdekretet blev afsagt.

Fristdagen
•

Fristdagen er den dag, hvor
o
o

skifteretten modtager begæring om rekonstruktion, konkurs eller
gældssanering, eller
dagen for skyldnerens død, hvis boet behandles efter reglerne om insolvente dødsboer, eller

•

dagen for beslutning om likvidation eller tvangsopløsning af et aktieselskab eller et
anpartsselskab, hvis skifteretten inden tre måneder efter denne beslutning modtager
begæring om rekonstruktion eller konkurs, eller den dag hvor skifteretten af egen
drift indleder rekonstruktion eller afsiger konkursdekret. Fristdagen er af betydning
for forskellige retsvirkninger i forbindelse med konkursen, f.eks. i forbindelse med
omstødelse, hvor fristen for omstødelse regnes fra fristdagen.

•

Det tidspunkt, der lægges til grund for, hvornår fristdagen regnes fra, kaldes fristdagsfundamentet.

Frivillig akkord
•

Frivillig akkord er en ordning, der gennemføres uden for reglerne om rekonstruktion og konkurs, hvorfor det er op til skyldneren selv at forhandle akkorden på plads
med kreditorerne.

•

Se også under ”Akkord”.

Fundament
•

Et fundament er et dokument, der fastslår et givent krav, f.eks. en dom eller et
gældsbrev med tvangsfuldbyrdelsesklausul.

•

For at få fogedrettens bistand til inddrivelse af et krav, skal der foreligge et gyldigt
fundament, der dokumenterer, at kravet er retskraftigt over for skyldner.

Funktionær
•

Funktionærloven indeholder betingelser for, hvornår man som lønmodtager kan betragtes som funktionær og dermed er omfattet af Funktionærloven.

•

Loven stiller en række mindstekrav, der skal være opfyldt, for at arbejdstageren er
omfattet af Funktionærloven. Der skal blandt andet være tale om en gennemsnitlig
arbejdstid på mindst otte timer ugentligt, og der skal være tale om en tjenestestilling, hvilket betyder, at arbejdstageren skal være underlagt arbejdsgiverens instruktioner. Betingelsen om tjenestestilling medfører, at direktører ikke omfattes af
Funktionærloven.

•

Funktionærer vil oftest være omfattet af lønmodtagerprivilegiet i Konkursloven. Se
også under ”Konkursordenen”.

Fyldestgørelse af særlige rettigheder
•

Hvad der tilhører tredjemand, eller af andre grunde ikke kan inddrages i konkursmassen, udleveres til den berettigede. Dette betegnes som fyldestgørelse af særlige
rettigheder.

G
Gammel gæld
•

Man taler om gammel gæld i forbindelse med sikkerhedsstillelse eller pant for den
nævnte gæld. Såfremt kreditor ikke ved gældens stiftelse foretager den nødvendige
sikringsakt i relation til det pant, der er stillet som sikkerhed, eller slet ikke får sikkerhed for gælden, kan der opstå en problematik vedrørende gammel gæld.

•

Såfremt kreditor efterfølgende foretager den nødvendige sikringsakt, eller debitor
giver kreditor ny eller yderligere sikkerhed for den tidligere stiftede gæld, kan der i
visse tilfælde ske omstødelse af denne nye eller yderligere sikkerhed. Det er en betingelse for omstødelse, at sikringsakten er foretaget senere end tre måneder før
fristdagen. For nærtstående er fristen dog senere end to år før fristdagen.

Gaver
•

Sædvanligvis forstås en gave som en vederlagsfri overførsel af et formuegode, der
ydes på baggrund af gavmildhed.

•

Gavebegrebet er dog anderledes i forbindelse med konkurs, idet også dispositioner,
der ikke nødvendigvis er et udslag af gavmildhed, efter omstændighederne kan omfattes af gavebegrebet. Et tydeligt misforhold i udvekslingen af ydelser mellem to
parter, kan eksempelvis betragtes som en gave i forbindelse med konkurs.

•

Gaver kan omstødes, såfremt de er givet på et tidspunkt, der ligger senere end seks
måneder før fristdagen. Såfremt gaven blev givet tidligere en seks måneder, men
senere end et år før fristdagen, kan denne også omstødes, medmindre modtageren

kan godtgøre, at skyldneren hverken var eller ved overdragelsen blev insolvent. For
nærtstående er fristen udvidet til senere end to år før fristdagen.
•

Rene lejlighedsgaver og lignende, som ikke står i misforhold til skyldnerens levevis, er undtaget fra disse omstødelsesregler.

Generalklausulen
•

Konkurslovens § 74 omtales ofte som generalklausulen. Bestemmelsen er en omstødelsesregel, der anvendes i de tilfælde, hvor ingen andre omstødelsesbestemmelser finder anvendelse, eksempelvis som følge af at fristen for at anlægge en omstødelsessag i de øvrige omstødelsesregler er overskredet.

•

Bestemmelsen kræver for omstødelse, at følgende momenter er til stede:

•

i.

der skal være tale om en disposition, og

ii.

på tidspunktet for dispositionen skal skyldneren enten allerede være,
eller som følge af dispositionen blive, insolvent, og

iii.

dispositionen skal på utilbørlig måde begunstige en fordringshaver på
de øvriges bekostning, eller

iv.

ved dispositionen unddrages skyldnerens ejendele fra at tjene til kreditorernes fyldestgørelse, eller

v.

ved dispositionen forøges skyldnerens gæld til skade for de andre kreditorer.

Den begunstigede skal i alle tilfælde kende eller burde kende skyldnerens insolvens
og de omstændigheder, der gjorde dispositionen utilbørlig (ond tro).

Genoptagelse af bobehandlingen
•

Et konkursbo kan genoptages, hvis der efter boets afslutning indgår midler i konkursmassen, eller der frigøres midler til fordel for konkursmassen. Det er ikke en
betingelse for genoptagelse, at midlerne allerede er til stede, men derimod tilstrækkeligt, at den, der anmoder om genoptagelsen, kan sandsynliggøre, at der vil kunne
tilvejebringes midler.

•

Et konkursbo kan også genoptages, hvis det i øvrigt kan begrundes af praktiske
hensyn, f.eks. til gennemførelse af tinglysningsmæssige dispositioner.

•

Fejl i boregnskabet kan ikke danne grundlag for genoptagelse, medmindre der er tale om berigtigelse af egentlige skrivefejl.

Genoptagelse af gældssanering
•

Efter skifterettens skøn kan der, når ganske særlige hensyn til skyldneren taler herfor, ske genoptagelse af en gældssaneringssag med henblik på at ændre gældssaneringskendelsens bestemmelser. Skifteretten kan dog ikke forhøje den procentsats,
hvormed fordringerne er blevet nedsat.

Gensidigt bebyrdende aftaler
•

Et konkursbo har ret til at indtræde i de af skyldneren indgåede gensidigt bebyrdende aftaler. Denne ret er for konkursboet ubetinget. For at boet kan indtræde kræves
dog, at aftalen ikke forinden konkursen er misligholdt og, som følge deraf, ophævet.

•

Tilkendegivelse om boets indtræden skal som udgangspunkt ske tydeligt, men kan
dog, efter omstændighederne, ske stiltiende. Medkontrahenten kan i alle tilfælde
forlange, at boet, uden ugrundet ophold, tager stilling til, om det vil indtræde i aftalen.

Gældbog
•

Gældbogen indeholder en oversigt og liste over kreditorer, der har anmeldt et krav i
boet. Gældbogen indeholder information om datoen for modtagelse af anmeldelsen,
fordringshaverens navn og adresse, fordringens størrelse, samt i hvilken konkursklasse anmeldelsen er placeret.

•

Gældbogen kan føres fysisk eller elektronisk.

Gældsbrev
•

Et gældsbrev er en skriftlig erklæring, hvori skyldneren eller debitor erkender at have en ensidig og ubetinget pligt til at betale et bestemt pengebeløb til kreditor eller
ihændehaveren af gældsbrevet.

Gældssanering

•

Hvor debitor ikke er i stand til at kunne opfylde dine gældsforpligtelser, kan debitor
søge om at få gældssanering. Det er en forudsætning herfor, at gældssaneringen fører til en varig forbedring af debitors økonomiske forhold.

•

Ved en gældssanering nedsættes skyldnerens samlede gæld til et beløb, som skyldneren vurderes at kunne betale. Gældssanering er en samlet ordning for alle skyldnerens kreditorer. Gæld, der er sikret ved pant eller ejendomsforbehold, kan ikke
gældssaneres.

•

Skifteretten fastsætter det beløb, som skyldneren vurderes at kunne betale tilbage –
typisk over fem år. Skifteretten kan også bestemme, at gælden helt skal bortfalde,
hvis skyldneren ikke på nogen måde kan afdrage gælden.

H
Habilitetskrav
•

I forbindelse med konkurs og rekonstruktion stilles der krav til aktørernes habilitet,
herunder kurators. Denne må således ikke være nærstående eller afhængig af skyldneren. Inhabilitet foreligger, såfremt der er en personlig interesse i sagens udfald,
eller som følge af tvivl om personens upartiskhed i den konkrete sag. Kurator skal
både være upartisk og fremstå som sådan.

Halvårsredegørelse
•

Kurator skal, efter udarbejdelse af cirkulæreskrivelse nr. 3, efterfølgende udarbejde
en redegørelse for boets forhold hvert halve år. Redegørelsen skal indeholde en status og oplysninger om, hvorvidt der er foretaget omstødelige dispositioner. Endvidere skal der redegøres for de skridt, der er taget siden sidste cirkulæreskrivelse,
samt for medgået tid. Endelig skal der redegøres for, hvorpå boet beror og, om muligt, hvornår det forventes afsluttet, samt oplysning om en eventuel begæring om
udbetaling af acontosalær til kurator.

Hovedfordring
•

Hovedfordringen er den fordring, kreditor har til gode hos debitor. En hovedfordring opstår først på det tidspunkt, hvor debitor ønsker at modregne et krav, som

debitor har mod kreditor. Hovedfordringen ønskes således fyldestgjort ved modregning. Hertil kræves, at visse resterende modregningsbetingelser er opfyldt. Se også
under ”Modregning”.
Hæveadgang
•

Ved konkursens indtræden opstår der ofte tvivl om, hvorvidt en medkontrahent er
berettiget til at hæve en aftale indgået med skyldneren som følge af konkursen. I tilfælde af gensidigt bebyrdende aftaler regulerer Konkursloven dette spørgsmål ved,
at medkontrahenten som udgangspunkt ikke har ret til at hæve en aftale, medmindre
boet vælger ikke at indtræde i aftalen eller ikke stiller fornøden sikkerhed. Det gælder tillige, at medkontrahenten ikke kan hæve i tilfælde af konkurs, selvom aftalen
indeholder bestemmelser herom.

Håndpant
•

Håndpant betyder, at panthaveren ved aftale tager en genstand i besiddelse, eller
fratager skyldneren besiddelsen, ved at overgive genstanden til tredjemand. Adgangen til fyldestgørelse af krav, der er sikret ved håndpant eller anden tilsvarende sikkerhedsret, berøres ikke af pantsætters konkurs.

I
Illikviditet
•

I konkurs er begrebet insolvens defineret som illikviditet, dvs. at skyldneren ikke er
i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

•

I det tilfælde hvor passiverne overstiger aktiverne, er der tale om insufficiens, men
dette kan ikke i sig selv begrunde, at der afsiges konkursdekret.

Inddrivelse
•

Inddrivelse af en fordring betyder, at kreditor foretager et aktivt skridt for at opnå
betaling af forfalden gæld.

•

Kurator er forpligtet til at foretage inddrivelse af konkursboets udestående tilgodehavender.

Individualforfølgning
•

Ved individualforfølgning forstås, at en enkelt kreditor foretager retsforfølgning
mod debitor, f.eks. i form af udlæg eller arrest. Se også under ”universalforfølgning”.

Individualisering
•

Ved individualisering foretager sælger en udskillelse af en købt genstand fra en
mængde af andre lignende genstande, eksempelvis et varelager, så der ikke længere
er tvivl om, hvilken konkret genstand der er solgt.

•

Ved udskillelsen overgår ejendomsretten til køber, der således er beskyttet mod andre af sælgers kreditorer og aftaleerhververe.

Indstillingsliste
•

I forbindelse med kurators fordringsprøvelse udarbejder kurator en indstillingsliste,
hvor kurator ud for hvert enkelt gældbogsnummer anfører, hvorvidt det enkelte krav
indstilles til godkendelse, enten helt eller delvist. Alternativt indstilles kravet til afvisning. Det skal fremgå, om kravet er tilbagekaldt.

Igangværende arbejder
•

Der kan på tidspunktet for afsigelse af konkursen, dvs. på dekretdagen, være igangværende arbejder, dvs. arbejder, der er tæt på at være færdiggjort. I visse tilfælde
kan manglende færdiggørelse resultere i tab for boet. I disse tilfælde undersøger kurator mulighederne for at færdiggøre arbejdet. Har boet ikke midler hertil, bør kurator forsøge at indgå en aftale med medkontrahenten med henblik på at finde en
mindelig løsning. Alternativt skal der foretages en stadeopgørelse af de igangværende arbejder.

Insolvens
•

Hvis en skyldner ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
anses skylderen som insolvent, medmindre betalingsudygtigheden må antages at
være forbigående. Det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvad ”forbigående” betyder,
men generelt gælder, at såfremt skyldneren bliver i stand til at betale sine regninger
inden for den tid, som normalt går med inddrivelse af den pågældende type regninger, er insolvensen forbigående.

Insolvenserklæring
•

En erklæring, der afgives af en skyldner, som møder i skifteretten og afgiver forklaring om, at skyldneren ikke ejer noget af værdi og ikke kan betale sin gæld.

•

Erklæringen får virkning over for samtlige kreditorer og gælder i seks måneder. I
denne periode er skyldneren ”fredet”, hvilket medfører, at kreditorer i seks måneder
ikke kan foretage udlæg mod skyldner.

K
Kantinereglen
•

Kantinereglen dækker over kurators ret til inden for 14 dage efter konkursdekretets
afsigelse at beslutte, hvorvidt han ønsker at gøre brug af medarbejdernes arbejdskraft i det konkursramte selskab, eller om disse skal afskediges. Retter kurator ikke
henvendelse til medarbejderne inden for denne frist, har medarbejderne ret til at ophæve ansættelsesforholdet.

Karantænereglen
•

Personer, som har deltaget i ledelsen i skyldnerens virksomhed, kan pålægges konkurskarantæne, såfremt den pågældende har udført groft uforsvarlig forretningsførelse, og det må antages, at den pågældende som følge heraf er uegnet til at deltage i
ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Ved pålæg af konkurskarantæne må personen
ikke deltage i ledelsen af selskaber med begrænset ansvar, som for eksempel aktieog anpartsselskaber.

•

I visse tilfælde kan karantænen udvides til også at omfatte personligt drevne selskaber, hvor personen hæfter personligt.

•

Overtrædes konkurskarantænen, og erklæres selskabet konkurs, hæfter den, som er
pålagt konkurskarantæne, personligt og objektivt for den del af gælden, som ikke
dækkes af konkursmassen.

•

Konkurskarantæne idømmes af skifteretten efter indstilling fra kurator i det konkursramte selskab.

Kaution
•

En sikkerhedsform hvor en fysisk eller juridisk person garanterer en anden persons
betaling over for kreditor. Sker betaling ikke, er kautionisten forpligtet til at betale
det resterende skyldige beløb til kreditor.

•

Den person, der stiller kaution, kaldes kautionisten.

Konkurs
•

Konkurs indtræder, når skifteretten afsiger konkursdekret, enten som følge af kreditors begæring, som følge af skyldnerens egen begæring eller som følge af an anmodning om tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen.

Konkursbegæring
•

Konkursbegæring er en anmodning om afsigelse af konkursdekret, der indleveres til
skifteretten vedlagt relevant materiale, herunder skyldnerens personlige oplysninger. Er skyldneren et aktie- eller anpartsselskab, skal selskabets CVR-nummer så
vidt muligt angives.

•

For så vidt angår konkursbegæringer, kan disse enten indgives af en kreditor, som
har en fordring mod skyldner, eller af skyldneren selv.

•

Konkursbegæringen indleveres til skifteretten i den retskreds, hvor virksomheden
udøves eller, hvis det er en fysisk person, hvor den pågældende har bopæl.

Konkursbetingelser
•

Betingelserne for, hvornår en fysisk eller juridisk person kan erklæres konkurs.

•

Efter Konkursloven stilles der krav om insolvens af en ikke forbigående karakter,
samtidig med at kreditor ikke har sikkerhed i betryggende pant. Se også under ”Insolvens”.

Konkursbo
•

Ved afsigelse af konkursdekret overgår alle skyldnerens aktiver til behandling i et
konkursbo, hvori kurator har til opgave at realisere aktiverne på den bedst mulige
måde for kreditorerne.

Konkursdekret
•

Skifterettens meddelelse til offentligheden om, at en fysisk eller juridisk person tages under konkursbehandling. Konkursdekret offentliggøres i Statstidende.

Konkursmassen
•

Konkursmassen omfatter hele skyldners formue ved afsigelse af konkursdekretet,
samt hvad konkursboet ellers modtager og erhverver under konkursen.

Konkursomkostninger
•

Omkostninger, som er forbundet med boets behandling, dækkes forud for al anden
gæld. Se også under ”Massekrav”.

•

Ud over kurators salær omfatter konkursomkostningerne blandt andet krav, der er
opstået som led i midlertidig videreførelse af virksomheden, samt eventuelle udgifter påløbet under og som følge af konkursbehandlingen.

Konkursordenen
•

De kreditorer, som har krav i boet, har som udgangspunkt krav på udlodning i det
omfang, der er overskydende midler i boet. Imidlertid inddeles de af kreditorerne
anmeldte krav i forskellige klasser, hvorefter kreditorerne har krav på udlodningen i
en prioriteret rækkefølge. Inden for de enkelte konkursklasser fyldestgøres kreditorerne ligeligt.

•

Et konkursbo afsluttes med udlodning til kreditorerne i overensstemmelse med
konkursordenen, i det omfang, der er overskydende midler i boet..

•

Konkursordenen fremgår af Konkurslovens §§ 93 til 98.

•

Det følger heraf, at massekravene i henhold til Konkurslovens § 93 skal fyldestgøres først.

•

Herefter fyldestgøres de privilegerede krav i henhold til Konkurslovens § 94, medarbejderkrav i § 95, samt krav efter § 96.

•

Dernæst dækkes de simple krav i henhold til Konkurslovens § 97. Endelig fyldestgøres de efterstillede krav i henhold til Konkurslovens § 98. Typisk anmeldes en
overvægt af § 97-krav i et konkursbo. Disse krav er almindelige tilgodehavender,
eksempelvis betaling af fakturaer til leverandører. Forud for dækning af disse krav
skal krav i de forudgående klasser dækkes, herunder §§ 93-96-kravene.

Konkursregulering
•

Et konkursbo har mulighed for at regulere en ellers gyldig vedvarende aftale, hvor
der gælder et usædvanligt langt opsigelsesvarsel, sådan at konkursboet alene skal
respektere et sædvanligt opsigelsesvarsel for den pågældende type aftale. Konkursregulering gælder også vedrørende aftaler, hvor der er aftalt uopsigelighed.

•

Konkursregulering kan også anvendes på ansættelsesforhold, hvor kurator således
har mulighed for at regulere usædvanligt lange opsigelsesvarsler til et sædvanligt
opsigelsesvarsel for det pågældende ansættelsesforhold. Opsigelsesvarslet vil, i tilfælde af konkurs, normalt svare til det opsigelsesvarsel, der tilkommer den ansatte i
henhold til Funktionærloven eller gældende overenskomst.

Konkurssubjektivitet
•

Konkurssubjektivitet omhandler, hvem der kan gå konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling.

•

Både fysiske og juridiske personer kan erklæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling. Derimod kan kun fysiske personer modtage gældssanering.

Konnekse modkrav
•

Konnekse krav betyder, at flere krav udspringer af samme retsforhold. Dette kan
eksempelvis være krav på betaling for en ydelse over for krav om erstatning for
mangler ved samme ydelse. Retten til modregning med konnekse krav er mere vidtgående end ved modregning med krav, der ikke er konnekse.

•

Se også under ”Modregning”.

Kreditorbegunstigelse
•

En disposition, hvor en kreditor bliver begunstiget på bekostning af andre. Kreditorbegunstigende dispositioner kan under visse omstændigheder omstødes. Se også
under ”Omstødelige dispositioner”.

Kreditorekstinktion
•

Tilfælde, hvor en kreditor ekstingverer tidligere rettigheder. Ekstinktion kan kun
ske i tilfælde, hvor der ikke er foretaget relevant sikringsakt for den tidligere rettighed.

Kreditorinformation
•

Se under ”Cirkulæreskrivelser”.

Kreditorliste
•

En kreditorliste er en liste med en oversigt over alle kreditorer. Hvis der er tale om
et selskab, vil kreditorlisten kunne generes ud fra selskabets bogholderi.

Kreditormøde
•

Ved indledning af rekonstruktionsbehandling fastsætter skifteretten et tidspunkt for
et møde med kreditorerne. Dette møde skal være afholdt senest fire uger efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen.

•

På mødet får skyldner og kreditorer mulighed for at stille spørgsmål til rekonstruktionsbehandlingen og tage stilling til rekonstruktørens forslag til denne rekonstruktionsbehandling.

Kreditorskifte
•

Overdragelse af en fordring til en anden fysisk eller juridisk person.

Kreditorudvalg
•

Der kan i konkursboet nedsættes et kreditorudvalg, som kurator løbende skal holde
orienteret om de dispositioner, der bliver foretaget i konkursboet.

•

Kreditorudvalg nedsættes typisk i større konkursboer, hvor boet vælger at fortsætte
driften af selskabet.

Kurator
•

Ved konkursdekretets afsigelse overtager kurator driften af selskabet. Kurator skal
varetage boets interesser og sikre boets aktiver på bedst mulig måde. Kurator må
ikke være en af skyldners nærtstående eller på nogen måde være afhængig af skyldner. Se også under ”Habilitetskrav”.

•

Kurator skal under behandlingen af konkursen orientere kreditorerne om forløbet og
den generelle proces samt fremskridt. Se også under ”Cirkulæreskrivelser”.

Kuratorattest
•

En attest, som legitimerer den pågældende person som kurator. Kuratorattesten udstedes af skifteretten.

Kurators fratræden
•

Kurator kan afsættes, når særlige grunde taler herfor, blandt andet ved tvivl om kurators uafhængighed af konkursforløbet eller af visse debitorer. I denne forbindelse
udpeges en ny kurator.

•

Kurator kan også selv vælge at fratræde sit hverv som kurator. Hvorvidt der skal
udpeges en ny kurator, afhænger af omfanget af bobehandlingen.

Kuratorvalg
•

Valg af kurator sker som udgangspunkt på skiftesamlingen, hvor konkursdekretet
afsiges. Kreditorerne er dog berettiget til at vælge kurator.

•

Kurator vælges på en skiftesamling, hvis mindst en tredjedel af de stemmeberettigede er repræsenteret, og over halvdelen af de repræsenterede stemmer peger på
samme person. Stemmer angives i forhold til fordringernes størrelse, så de største
kreditorer har størst indflydelse på valget af kurator.

Kuratorvederlag
•

Skifteretten fastsætter kurators vederlag efter en konkret bedømmelse på baggrund
af en begrundet indstilling fra kurator og på grundlag af arbejdets omfang.

L
Ledelsesansvar
•

Direktionen og bestyrelsen kan ifalde ansvar som følge af handlinger og undladelser
i forbindelse med selskabets ledelse. Ledelsesansvaret vil som oftest blive aktuelt,
når en kreditor lider tab i forbindelse med et selskabs konkurs. Kreditorerne kan i
visse tilfælde forsøge at holde direktionen og/eller bestyrelsen ansvarlig for deres
tab. Se også under ”Karantænereglen”.

Lejlighedsgaver
•

Gaver givet af skyldner forud for konkursens indtræden kan på visse betingelser
omstødes. Undtaget fra omstødelse er dog lejlighedsgaver og lignende gaver, der
ikke står i misforhold til skyldnerens kår.

•

Lejlighedsgaver er eksempelvis almindelige jule- og fødselsdagsgaver samt gaver
til jubilæer og lignende.

Leverandørprivilegiet
•

Leverandører af visse varer er berettiget til at få dækket krav på afgiften af disse varer forud for andre krav i boet, såfremt varerne er leveret til skyldneren inden for et
tidsrum på 12 måneder før fristdagen.

•

De afgifter, der omfattes af leverandørprivilegiet, er eksempelvis afgiften på øl, vin
og spiritus samt afgiften på tobaksvarer, men også en lang række andre afgifter omfattes.

•

Det er alene afgiften på varerne, der dækkes af leverandørprivilegiet, og ikke selve
varerne.

Leveringsstop
•

Leveringsstop kan benyttes som et tvangsmiddel over for en skyldner, der ikke betaler forfalden gæld, og hvor leverandøren, i henhold til aftale, skal fortsætte leveringer.

Likviditet
•

Likviditet beskriver en virksomheds økonomiske tilstand. En virksomhed er likvid,
når den er i stand til at betale regninger, som de forfalder, dvs. at der er frie midler
til betaling af selskabets løbende forpligtelser. Se også under ”Illikviditet”.

Likvidator
•

Likvidator indtræder som selskabets ledelse, når et solvent selskab træder i likvidation. Likvidator optræder i enhver henseende på selskabets vegne.

•

Likvidatoren udpeges af generalforsamlingen eller skifteretten, hvis selskabet tages
under tvangsopløsning.

Likvidators beføjelser
•

Likvidator er beføjet til at handle på vegne af selskabet, herunder indgive konkursbegæring, hvis likvidator vurderer, at betingelserne for konkurs er opfyldt.

Lønindeholdelse
•

Et beløb, der fratrækkes i skyldners nettoløn, baseret på en betalingsevnevurdering.
Det er alene SKAT, der på vegne af det offentlige kan foretage denne form for individualforfølgning.

•

Hvis en skyldner således har forfalden gæld til det offentlige, kan SKAT inddrive
gælden ved at fratrække beløbet i skyldners løn. Kontanthjælp, starthjælp og SUydelser er undtaget for lønindeholdelse.

Lønmodtagernes Garantifond
•

Lønmodtagernes Garantifond, også kaldet LG, skal sikre lønmodtagere i tilfælde af
arbejdsgivers konkurs. Dette betyder, at LG som udgangspunkt dækker den løn,

pension, løntillæg og den sum feriepenge, som lønmodtageren ikke har fået udbetalt
grundet konkursen. LG dækker op til kr. 160.000 af lønmodtagerens nettoløn.
•

LG dækker ikke lønkrav fra direktion og bestyrelse.

•

De beløb, som LG udbetaler til lønmodtagere, anmeldes efterfølgende af LG i konkursboet som et privilegeret krav. Se under ”Privilegerede krav”.

•

I visse tilfælde dækker LG dog krav, der ikke kan anmeldes som privilegerede krav,
men alene som simple krav.

Lønprivilegiet
•
•

Lønprivilegiet vedrører de krav, der er omfattet af Konkurslovens § 95.
Krav omfattet af Konkurslovens § 95 dækkes som udgangspunkt af Lønmodtagernes Garantifond. Se ”Lønmodtagernes Garantifond”.

M
Massekrav
•

Massekrav er krav, som er opstået ved selve konkursbehandlingen, eksempelvis kurators salær for bobehandlingen.

•

Massekrav dækkes af konkursmassen forud for alle andre krav ved afslutning af boet.

Minimalerstatning
•

En erstatning, som funktionærer kan modtage ved mistet lønindtægt som følge af
konkurs. Erstatningen udgør op til tre måneders løn, der ikke kan fratrækkes i tilfælde af lønmodtagerens indtægt fra nyt arbejde.

•

Erstatningen udbetales af Lønmodtagernes Garantifond inden for visse rammer. Se
under ”Lønmodtagernes Garantifond”.

Modfordring
•

En modfordring er en fordring, som en skyldner har på en kreditor. Denne kan benyttes til en eventuel modregning i anden fordring. Se under ”Modregning”.

Modkrav
•

Se under ”Modfordring” og ”Modregning”.

Modregning
•

Modregning betyder, at to eller flere fordringer kan udligne hinanden. Modregning
er således en ophørsgrund for fordringer, som to personer har på hinanden. Modregning er kun mulig ved fordringer, der er egnede til at udligne hinanden, eksempelvis to pengefordringer.

•

Konkursloven indeholder særlige bestemmelser om adgangen til at anvende modregning. Herefter gælder, at dersom både fordring og modfordring er stiftet før
fristdagen, kan modfordringen som udgangspunkt benyttes til modregning.

•

Hvis fordring og modfordring begge er stiftet mellem fristdagen og dekretdagen,
kan de som udgangspunkt benyttes til modregning. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke kan modregnes med fordringer, der krydser fristdagen.

•

Der gælder dog en udvidet adgang til modregning med konnekse krav. Se under
”Konnekse modkrav”.

Moms
•

Et konkursbo er et selvstændigt momssubjekt og er således momspligtig efter
Momslovens almindelige regler. Momskrav opstået under konkursbehandlingen er
massekrav i konkursboet. Momsregistrerede virksomheder kan foretage fradrag i
momsregnskabet for moms ved tab på en debitor, der er taget under konkursbehandling ved afslutningen af konkursboet, eller når kurator vurderer, at der ikke vil blive
dækning til den pågældende klasse.

Momsregnskab
•

Konkursboet skal lave en opgørelse over ind- og udgående moms, så kurator kan
dokumentere over for SKAT, hvad konkursboet skal afregne i moms ved afslutningen af konkursbehandlingen.

Morarenter
•

Den rente, som kan opkræves, når betaling ikke er sket rettidigt. Er der ikke aftalt
en morarentesats gælder Nationalbankens udlånsrente + 8 %.

Moratorium
•

Betalingsudsættelse, som, i modsætning til tvangsakkord og likvidationsakkord, ikke fritager skyldneren for nogen del af hans gæld, men alene udsætter betalingen af
forfaldne gældsposter.

Møbellån
•

En transaktion, der udgiver sig for at være et salg, men reelt er en pantsætning.

•

Det er hovedreglen, at pantebreve, der giver underpant i løsøre, eksempelvis i møbler, skal tinglyses for at få gyldighed mod aftaler, der i god tro indgås med pantets
ejer, og mod retsforfølgning fra kreditorer. En gyldig overdragelse af ejendomsretten til en genstand kan imidlertid ske uden formaliteter, og derfor har parterne i visse tilfælde indrettet sig sådan, at ejendomsretten overdrages, men genstanden forbliver hos overdrageren. Det aftales herefter, at overdrageren på visse vilkår kan
købe genstanden tilbage.

•

Transaktionen minder herved om en pantsætning. Domstolene har i flere tilfælde
betragtet forholdet som en maskeret pantsætning, som, i mangel af tinglysning, ikke
skal respekteres af tredjemand.

Mødepligt
•

Der gælder i visse tilfælde mødepligt for skyldner som følge af konkurs eller rekonstruktionsbehandling. Eksempelvis er der mødepligt for skyldneren til kreditormødet ved forsøg på rekonstruktionsbehandling.

Mødesalær
•

Kurator har krav på at få dækket sit salær, herunder også de omkostninger, som
denne vil have ved at deltage i møder under konkursbehandlingen.

N
Negotiorum gestio
•

Negotiorum gestio er retten til at foretage foranstaltninger for at afværge et truende
tab. Der er tale om en uanmodet forretningsførelse for konkursboet.

Netting
•

Udligning af rettigheder og forpligtelser mellem to parter. Se under ”Modregning”.

•

Netting kan ligeledes være ophør af gensidigt bebyrdende aftaler.

Nærtstående
•

Begrebet nærtstående er opregnet i Konkursloven. Nærtstående er blandt andre ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær. Virksomheder kan
også være nærtstående ud fra en betragtning om ejerforhold og interesse i virksomheden.

•

Det har betydning for blandt andet fristerne for omstødelse, om en person eller virksomhed kan betragtes som nærtstående, idet der gælder en udvidet adgang til omstødelse for dispositioner med nærtstående.

Nødvendige dispositioner
•

Dispositioner, der er nødvendige for at kunne bevare skyldners virksomhed, rimelig
varetagelse af interesser eller dagliglivets fornødenheder. Disse dispositioner kan
ikke fordres omstødt.

O
Offentliggørelse
•

Afsigelse af konkursdekret offentliggøres i Statstidende.

•

Begæringer om rekonstruktionsbehandling, konkurs og gældssanering offentliggøres ikke.

Offentlighed
•

Alle møder i retten er som udgangspunkt offentlige, herunder er der også offentlig
adgang til skifteretsmøder.

Ombytning af pant
•

En panthaver kan disponere over sit pant efter eget ønske. Panthaver kan således i
udgangspunktet ombytte sit pant, som denne ønsker, dog ikke således at der sker
kreditorbegunstigelse.

Omgåelse
•

Dispositioner, der er foretaget for at omgå lovens regler, kan omstødes.

Omstødelige dispositioner
•

Omstødelse betyder, at konkursboet ikke skal respektere en given disposition, der
således bliver ugyldig. Herefter tilfalder midlerne fra den omstødte disposition konkursboet.

•

Konkurslovens kapitel 8 indeholder udtømmende reglerne for omstødelse af dispositioner i forbindelse med konkurs.

•

Omstødelige dispositioner opdeles i forringende og forrykkende dispositioner. Ved
forringende dispositioner forstås dispositioner, der formindsker boets aktivmasse,
og ved forrykkende dispositioner forstås, at der sker en anden fordeling mellem
kreditorerne end den, der følger af loven.

•

Der gælder forskellige betingelser og frister for omstødelse, alt efter typen af disposition, der fordres omstødt. Som eksempler på omstødelige dispositioner kan nævnes gaver, som er fuldbyrdet senere end seks måneder før fristdagen og udlæg, der
er foretaget hos skyldneren senere end tre måneder før fristdagen.

•

Se endvidere under ”Generalklausulen”, ”Gaver” og ”Usædvanlige betalingsmidler”.

•

Såfremt modtageren af en omstødelig disposition har overdraget denne til tredjemand, har boet krav mod tredjemand, hvis denne kendte eller burde kende de omstændigheder, som begrunder omstødelseskravet.

•

Retssager til gennemførelse af omstødelse kan i udgangspunktet anlægges indtil 12
måneder efter, at konkursdekretet er afsagt.

Oplysningspligt
•

Skyldner har oplysningspligt vedrørende dispositioner, denne har foretaget forud
for konkursen, der kan have haft betydning for konkursen. Ligeledes har en virksomheds direktør samme oplysningspligt.

Opløsningsanmodning
•

En opløsningsanmodning afgives af Erhvervsstyrelsen til skifteretten hvis (i) et selskab ikke har en lovlig ledelse, (ii) et selskab mangler en revisor, (iii) et selskab har
undladt at indsende årsregnskab, eller (iv) et selskab har tabt en del af sin kapital
uden at foretage sig det fornødne i denne sammenhæng. Herefter undersøger skifteretten, om det pågældende selskab skal tages under tvangsopløsning eller konkurs.

Opløsningsformer
•

Opløsning eller ophør af virksomhed kan enten ske frivilligt, som følge af en beslutning om likvidation, ved en tvangsopløsning eller en konkurs.

•

Ved frivilligt ophør skal der ske henvendelse til Erhvervsstyrelsen med regnskab
mv., så der kan laves en opgørelse over virksomhedens økonomiske situation.

•

Ved ophør som følge af konkurs forestår kurator afviklingen af det insolvente selskab.

P
Panteret
•

Panteret er en ret, som giver panthaver sikkerhed for sin fordring eller en del heraf
mod skyldner. Går skyldner konkurs, kan panthaver kræve sig fyldestgjort igennem
sit pant, uden at skulle dele værdien af pantet med de øvrige kreditorer i boet.

Panthaverregnskab
•

Når kurator sælger pantsatte aktiver udarbejdes et panthaverregnskab i forbindelse
med salget, hvoraf udgifter og indtægter fremgår. Herudover fremgår også udgifter
til kurators salær mv.

•

Panthavere, der ikke får dækket deres krav ved salget, skal samtykke til salget.

Passiver
•

Passiver er et regnskabsmæssigt udtryk for det, en fysisk eller juridisk person skylder og har af gæld.

Personbogen
•

I personbogen tinglyses ægtepagter, notartestamenter og rådighedsbegrænsninger i
egen formue. Derudover kan kreditorer tinglyse rettigheder over andet løsøre end
biler, eksempelvis fordrings- og virksomhedspant.

Personlig konkurs
•

Der sondres mellem almindelig konkurs og personlig konkurs. Almindelig konkurs
foreligger, når en juridisk person erklæres konkurs, hvorimod personlig konkurs foreligger, når en fysisk person erklæres konkurs.

Politifremstilling
•

Såfremt skyldner ikke møder i skifteretten, trods lovligt tilsagt, har kurator mulighed for at bede skifteretten om, at politiet assisterer med at få den pågældende person fremstillet i skifteretten.

Postspærring
•

Postspærring er et sædvanligt sagsbehandlingskridt i forbindelse med konkursbehandling. Postspærring indebærer, at breve og forsendelser til skyldneren omadresseres af postvæsnet til kurator. Skifterettens afgørelse om postspærring træffes i et
retsmøde.

•

En postspærring varer i tre måneder, men kan forlænges.

•

For så vidt angår personlige skyldnere, skal de være tilsagt til retsmødet og have lejlighed til at udtale sig, inden der træffes afgørelse om postspærring.

•

Kurator kan som udgangspunkt åbne og læse alle breve til skyldner. Kurator skal
underrette skyldneren om tid og sted for brevåbningen, og skyldner har ret til at være til stede, når breve og forsendelser åbnes. Breve, som åbenlyst ikke vedrører boet
og som ikke skal anvendes i bobehandlingen, må kurator ikke åbne, og kurator skal
overdrage disse til skyldneren.

Privilegerede krav
•

Privilegerede krav er krav, der betales før øvrige krav. Det fremgår af Konkursloven, at efter omkostninger til konkurs- eller rekonstruktionsbehandlingen, betales
krav, der udspringer af et ansættelsesforhold, såsom løn, godtgørelse for uretmæssig
opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse. Se også under ”Konkursordenen”.

Proklama
•

Et proklama er en meddelelse til kreditorer m.fl. om at gøre deres krav gældende
inden for en vis frist.

•

I dødsboer er proklamaet præklusivt, hvilket betyder, at arvingerne ikke kan anmelde deres krav efter fristens udløb. I konkursboer og ved gældsanering er proklamaet
ikke præklusivt.

Præklusion
•

Præklusion betyder, at en fordringshaver, der ikke gør sit krav gældende inden for
fristen fremsat i meddelelse offentliggjort i Statstidende mv., mister retten til at gøre
kravet gældende.

•

Præklusion gælder eksempelvis ved dødsbobehandling, hvor arvingerne skal gøre
deres krav gældende inden for den fastsatte frist, da de ellers mister muligheden for
at anmelde kravet i dødsboet.

R
Regreskrav
•

Regres betegner det forhold, at en person, der har betalt et beløb, der helt eller delvist skal udredes af en anden (hovedskyldner), kan kræve dette beløb betalt af hovedskyldneren. Regres anvendes blandt andet, når en kautionist har indfriet en
skyldners gæld til tredjemand. Herefter har kautionisten et regreskrav mod skyldneren og således krav på, at skyldneren betaler det beløb til kautionisten, som kautionisten har betalt for skyldneren til tredjemand.

•

I konkurs anses et regreskrav, som er opstået ved indfrielse af skyldnerens forpligtelse, for værende stiftet samtidig med den nu indfriede forpligtelse. Dette har betydning i forhold til beregning af visse frister.

Rekonstruktion
•

Rekonstruktion indebærer videreførelse af aktiviteter i en insolvent virksomhed.
Reglerne om rekonstruktion erstatter det tidligere betalingsstandsningsinstitut.

•

Formålet med rekonstruktion skal være at gennemføre (i) tvangsakkord, (ii) virksomhedsoverdragelse eller (iii) en kombination af disse.

•

I forbindelse med indledningen af rekonstruktionsbehandlingen fastsætter skifteretten tidspunktet for et møde med kreditorerne (planmødet). Dette planmøde skal
holdes inden fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Endelig indrykker skifteretten en bekendtgørelse i Statstidende, hvori kreditorerne indkaldes.

•

Senest en uge før planmødet skal rekonstruktøren sende sit forslag til en rekonstruktionsplan til skifteretten og kendte kreditorer.

•

Forslaget skal indeholde (i) en begrundet redegørelse for, hvilken type forslag til
rekonstruktion der agtes fremsat, (ii) en vurdering af, om der er væsentlige forhold,
som kan hindre en gennemførelse af rekonstruktionen, (iii) så vidt muligt oplysning

om skyldnerens regnskabsmæssige balance pr. dagen for indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, (iv) oplysning om, hvorvidt der efter tillidsmandens opfattelse er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport, og (v) en redegørelse for de
væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen.
•

Forslaget til rekonstruktionsplan skal være accepteret af skyldneren. Foreligger forslaget til rekonstruktionsplan ikke senest på planmødet, eller opfylder forslaget ikke
de ovennævnte krav, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvorefter skyldner tages under konkursbehandling.

Rekonstruktionsbetingelser
•

For at et selskab kan tages under rekonstruktion, er det en betingelse, at selskabet er
insolvent, og at den, der begærer rekonstruktion, har en retlig interesse i, at selskabet tages under rekonstruktionsbehandling.

Rekonstruktør
•

Ved indledningen af rekonstruktionsbehandling beskikker skifteretten en eller flere
rekonstruktører, der skal varetage rekonstruktionsbehandlingen.

Rekonstruktørgodkendt gæld
•

Som udgangspunkt betales intet gæld under en rekonstruktion. Dog kan rekonstruktøren vælge, at visse gældsposter skal betales, f.eks. hvor det er nødvendigt for, at
selskabet kan fortsætte driften.

Rekonstruktøropgaver
•

Rekonstruktøren er den, der har det overordnede ansvar for selskabet i den periode,
selskabet er under rekonstruktionsbehandling.

•

Rekonstruktøren er repræsentant for kreditorerne, hvorfor rekonstruktøren skal kontrollere skyldnerens virksomhed og vurdere, at de dispositioner, som forelægges
ham, er forsvarlige og hensigtsmæssige.

•

Endvidere skal rekonstruktøren tage aktiv del i bestræbelserne på at etablere en
ordning med kreditorerne og i styringen af skyldners virksomhed. Rekonstruktøren
skal derfor give samtykke til væsentlige dispositioner. Endeligt er rekonstruktøren
ansvarlig for at udarbejde forslag til rekonstruktionsplan.

Rekonstruktørsindberetning
•

Rekonstruktøren skal give meddelelse til skifteretten, hvis (i) skyldneren ikke samarbejder loyalt, (ii) skyldneren bringer kreditorernes ret i fare, og (iii) rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs.

•

Skifteretten har mulighed for at meddele, at rekonstruktionsbehandlingen ophører
på baggrund af indberetningen fra rekonstruktøren.

•

Inden skifteretten træffer afgørelse om, at rekonstruktionsbehandlingen ophører,
skal den give skyldneren, rekonstruktøren, tillidsmanden og kreditorerne lejlighed
til at udtale sig.

Renter
•
•

Der sondres mellem kreditrente og morarente.
Kreditrente er en løbende rente, der betales som vederlag for et lån. Kreditrente skal
som udgangspunkt være aftalt, for at långiver kan opkræve denne. Undtagelsen hertil er, hvor långiver er professionel, f.eks. banker og realkreditforeninger. Her antages det, at kreditrente kan opkræves, uanset om det et er aftalt, da låntager må være
bekendt med, at långiver lever af at låne penge ud.

•

Morarente er en strafrente, som betales, såfremt gæld ikke betales inden forfaldsdag.

•

Renter kan anmeldes i et konkursbo sammen med hovedfordringen. Renter, der er
påløbet efter dekretdagen betragtes som et efterstillet krav og dækkes således først,
når alle andre krav er dækket af konkursmassen.

R75
•

Begrebet dækker over en oversigt, der kan indhentes hos SKAT, hvor en person eller et selskabs passiver, aktiver, restancer mv. fremgår.

Ristorno
•

Ristorno er betegnelsen for det beløb, der tilbagebetales af forudbetalt forsikringspræmie ved forsikringsaftalens ophør, før den periode, der er betalt præmie for.

Rådighedsfratagelse
•

Skifteretten kan efter anmodning fra en fordringshaver fratage skyldneren rådighed
over ejendele, som kan inddrages under eventuel konkursbehandling, hvis (i) skyldneren samtykker i fratagelsen, (ii) skyldneren uden lovligt forfald udebliver fra møde i skifteretten, (iii) skyldneren må antages at holde sig skjult, eller (iv) der er fare
for, at skyldneren vil råde over ejendelene til skade for fordringshaverne.

•

Efter indtræden af konkursbehandling har skyldneren ingen rådighed over konkursboet og aktiverne, idet alene kurator kan råde over boet og bomassen. Ved rekonstruktionsbehandling råder skyldneren som udgangspunkt selv over virksomheden.
Rekonstruktøren skal dog godkende væsentlige dispositioner.

S
Sagkyndig bistand
•

Både kurator og rekonstruktøren kan i forbindelse med bobehandlingen antage fornøden sagkyndig bistand. Sagkyndig bistand anvendes blandt andet af kurator til
registrering og vurdering af visse af boets aktiver med henblik på at værdiansætte
disse til et senere salg.

Sale and lease back
•

Sale and lease back er en finansieringsform, hvor ejeren får frigjort kapital til brug
for drift af selve virksomheden.

•

Virksomheden sælger et aktiv, og lejer herefter aktivet tilbage på nærmere aftalte
vilkår af den nye ejer. Salget og det efterfølgende lejeforhold kan eventuelt kombineres med en tilbagekøbsret på et senere fastlagt tidspunkt.

Salærindstilling
•

I forbindelse med afslutningen af konkursbehandlingen skal kurator over for skifteretten udarbejde en salærindstilling indeholdende en redegørelse af det udførte arbejde, hvilke opgaver kurator har haft, samt en oversigt over antallet af timer, kurator har brugt i forbindelse med konkursbehandlingen.

•

Skifteretten fastsætter kurators salær på baggrund af denne salærindstilling.

Selvskyldnerkaution
•

En selvskyldnerkaution er en kaution, hvor kautionisten kan opkræves det beløb,
han har kautioneret for, så snart skyldner misligholder lånet, uanset hvad misligholdelsen skyldes.

•

Heroverfor står simpel kaution, hvor kautionisten først kan opkræves det beløb, han
har kautioneret for, når långiver har bevist, at skyldner ikke kan betale det skyldige
beløb.

Separatist
•

En separatist er en person, der er berettiget til at udtage individuelle genstande i et
konkursbo uden hensyn til de andre berettigede i boet, f.eks. fordi vedkommende
ejer genstanden.

Sikkerhedsstillelse
•

Omkostningerne ved konkursbehandlingen dækkes af konkursboets aktiver. Hvis
der ikke er aktiver i boet, skal omkostningerne dækkes af den, der har indgivet konkursbegæring.

•

Derfor afsiges konkursdekret kun, hvis kreditor eller skyldner stiller sikkerhed for
omkostningerne ved behandlingen af konkursboet. Sikkerhedsstillelsen er normalt
kr. 30.000, der skal betales allerede i forbindelse med mødet i skifteretten.

•

Hvis kreditor er lønmodtager, kan skifteretten undlade at kræve sikkerhedsstillelse
for omkostningerne. I disse situationer indestår statskassen for omkostningerne ved
konkursbehandlingen med indtil kr. 30.000.

•

Er der på fristdagen tinglyst virksomhedspant, skal virksomhedspanthaver stille en
sikkerhed på kr. 50.000, som er subsidiær i forhold til sikkerhedsstillelsen på kr.
30.000.

Sikrede krav
•

Krav, som er sikret ved pant, kaution eller anden sikkerhed.

Sikringsakt
•

En sikringsakt er den handling, der skal iagttages, for at en given rettighed er beskyttet over for senere aftaleerhververe eller kreditorer. Den rette sikringsakt afhænger af typen af rettighed. Eksempelvis er sikringsakten ved rettigheder over fast
ejendom tinglysning i tingbogen, hvor sikringsakten ved overdragelse af fordringer
er meddelelse til skyldneren (denuciation).

•

Er sikringsakten ikke iagttaget, risikeres det, at rettigheden ikke kan gøre gældende
over for eksempelvis et konkursbo.

Simple krav
•

Simple krav er al gæld bortset fra renter, der ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i konkursordenen. Simple krav omfattes af § 97 i Konkursloven og dækkes således som de sidste krav, dog bortset fra renter påløbet efter dekretdagen.

•

Simple krav er eksempelvis krav på betaling for levering af varer og tjenesteydelser.

Skifteretten
•

Skifteretten er den kompetente del af byretten i relation til konkursboer, rekonstruktion, gældssaneringer, dødsboer og tvangsakkord. I Storkøbenhavn er skifteretten
dog en del af Sø- og Handelsretten.

Skiftesamling
•

Skifteretten indkalder til skiftesamling, når den finder det påkrævet, eller når kurator eller et medlem af kreditorudvalget begærer det.

•

Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i Statstidende. Skifteretten fastsætter tid, sted,
varsel og dagsorden.

•

Kurator sender underretning til alle, der har særlig interesse i dagsordenen.

•

Skiftesamlingens beslutninger er kun bindende, såfremt mindst en tredjedel af de
kendte eller anmeldte stemmeberettigede fordringshavere, regnet efter fordringernes
beløb, er repræsenteret.

•

Kan en bindende beslutning ikke vedtages, og indkalder skifteretten ikke til en ny
skiftesamling, overlades afgørelsen til kurator.

Skræmmebegæring
•

Skræmmebegæring er et begreb, der bruges, hvor en kreditor alene indleverer en
konkursbegæring for at presse skyldner til at betale, og hvor kreditor ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt, om skyldner reelt er insolvent.

•

Skræmmebegæringer er ikke lovlige. Indgives der skræmmebegæring, og lider
skyldneren tab som følge heraf, kan den, der har indgivet begæring, mødes med et
erstatningskrav.

Skyldnerskifte (debitorskifte)
•

Ved skyldnerskifte indtræder en ny skyldner i et gældsforhold. Skyldnerskifte kan
kun ske med fordringshaverens samtykke, som dog kan være meddelt på forhånd.

Sløjfereglen
•

Hvis en konkursbegæring afvises eller tilbagekaldes, eller hvis en rekonstruktionsbehandling eller gældssanering ikke fører til stadfæstelse af rekonstruktion eller
kendelse om gældssanering, mister fristdagen sin betydning.

•

Det fremgår imidlertid af sløjfereglerne, at fristdagen bevares, hvis en ny begæring
om et af de nævnte skridt til tilvejebringelse af en gældsordning indkommer til skifteretten inden for en frist på tre uger efter konkursbegæringens afvisning eller tilbagekaldelse.

•

Skyldneren kan også selv fastholde fristdagen ved, efter begæring om gældssanering, at indgive begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs inden tre
uger efter, at skifteretten afviste begæringen eller nægtede at indlede gældssanering.

•

Det antages, at skyldner og kreditor ikke kan bevare fristdagen ved at indgive en ny
begæring af samme indhold og på samme grundlag som den begæring, som vedkommende selv tidligere har indgivet.

•

Kreditor har en interesse i, at fristdagen fastsættes så tidligt som muligt, idet fristdagen har betydning for en lang række forhold, herunder fristberegning i forbindelse med omstødelse.

Solvens
•

En virksomhed er solvent, når den er i stand til at honorere sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Spærrebrev
•

Et spærrebrev er en skrivelse fra kurator til skyldners bankforbindelse, hvori kurator
anmoder banken om, at samtlige af selskabets konti straks spærres for udtræk, således at dispositioner over selskabets konti herefter alene kan foretages af kurator på
konkursboets vegne.

•

Endvidere angiver kurator i spærrebrevet, at banken bedes foranledige, at samtlige
tilmeldinger til Betalingsservice afvises og afmeldes, ligesom banken bedes notere,
at automatiske overførsler samt honorering af check mv. ikke må gennemføres uden
kurators skriftlige samtykke.

Standsningsret
•

Standsningsret er en ret for sælger eller anden kontraktpart til at tilbageholde eller
hindre udlevering af sin ydelse til køberen eller medkontrahenten i tilfælde, hvor
der er en særlig risiko for, at vederlaget ikke bliver betalt for den respektive ydelse.

•

Er en vare, der er købt på kredit, afsendt til køberen, kan sælgeren således, hvis han
bliver bekendt med, at køberen har standset sine betalinger eller er erklæret konkurs, udøve standsningsret ved at meddele transportøren, at varen kun må udleveres
til køberen mod kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

•

Er køberens konkurs indtrådt inden varens overgivelse til køberen, kan sælgeren
kræve varen udleveret fra køberens konkursbo (aktiv standsningsret eller udtagelsesret).

Standstill-aftale
•

Se under ”Afkald på konkurs”

Statstidende
•

I Statstidende findes lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, tinglysninger, samt frivillige offentliggørelser som meddelelse om, at et selskab er taget under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling
mv.

•

Meddelelser offentliggøres elektronisk i Statstidende.

Subrogation
•

Subrogation er en juridisk betegnelse for, at en anden part indtræder i et eksisterende retsforhold, eksempelvis når en kautionist indfrier skyldnerens gæld. Kautionisten kan herefter anmelde sit krav i skyldneres konkursbo.

Søsterselskabsmodel
•

Søsterselskabsmodellen anvendes til at udskille en levedygtig del af en virksomhed
fra en nødlidende virksomhed og benyttes i tilfælde, hvor en del af virksomheden
har potentiale til at være levedygtig. Se også under ”Datterselskabsmodellen”.

•

Det nødlidende selskab udskiller driftsaktiviteterne til et nyt selskab, hvorefter det
nødlidende selskab går konkurs.

T
Tantieme
•

Tantieme er et andet ord for ikke fast vederlag.

•

Ved et selskabs konkurs skal direktører og bestyrelsesmedlemmer tilbagebetale,
hvad de i de sidste fem år før fristdagen har oppebåret som tantieme, forudsat at selskabet var insolvent, da tantiemen blev fastsat. Det er konkursboet, der bærer bevisbyrden for, at selskabet var insolvent.

Tavshedspligt
•

Kuratorer og rekonstruktører er undergivet den almindelige tavshedspligt under deres virke.

Tilbageholdsret
•

En sælger kan have ret til at tilbageholde en vare, ligesom køberen af en vare kan
have ret til at tilbageholde betalingen, såfremt der opstår tvivl om modpartens vilje
og evne til at opfylde sin del af aftalen. Det kan i så fald kræves, at ydelserne udveksles samtidigt.

•

I relation til konkurs gælder det som udgangspunkt, at fra konkursdekretets afsigelse kan der ikke foretages udlæg i konkursboets aktiver, dvs. at der gælder et forbud
mod individualforfølgning. En undtagelse hertil gælder, hvor der er tilbageholdelsesret i boets ejendele. Er dette tilfældet, kan kreditor foretage udlæg og søge sig
fyldestgjort i de tilbageholdte aktiver.

Tilbagekaldelse
•

For rekonstruktion gælder, at begæring om rekonstruktionsbehandling ikke kan tilbagekaldes, efter at behandlingen er indledt.

•

For konkurs gælder, at konkursbegæringen kan tilbagekaldes, indtil konkursdekret
er afsagt. Tilbagekaldelse kan også ske, selvom dekretet er afsagt, såfremt dekretet
enten er kæret inden for fristen, eller såfremt kærefristen på 14 dage ikke er udløbet,
uanset om der er kæret eller ej.

Tilbagetrædelseserklæring
•

Ved en tilbagetrædelseserklæring erklærer en kreditor, at han træder tilbage til fordel for en anden kreditor vedrørende sikkerhed i et givent aktiv. Som følge heraf er
den første kreditor uberettiget til, så længe skyldneren står som skyldner over for
den anden kreditor, at modtage dækning for, eller kvittere nogen del af den første
kreditors nævnte tilgodehavende.

Tillidsmand
•

I relation til rekonstruktion, er en tillidsmand den regnskabskyndige person, der er
blevet valgt af skifteretten til at bistå rekonstruktøren med rekonstruktionen.

Tingbogen
•

I tingbogen tinglyses rettigheder over fast ejendom i det digitale tinglysningssystem. Se også under ”Sikringsakt”.

Tinglysning
•

Tinglysningen er en sikringsakt, hvorved der registreres rettigheder over et givent
aktiv i den relevante del af tinglysningssystemet. Eksempelvis tinglyses rettigheder
over motorkøretøjer i bilbogen. Se også under ”Sikringsakt”.

Trangsbeneficium
•

Trangsbeneficiet betyder, at en skyldner har ret til at beholde aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod. Der kan således ikke foretages udlæg i disse aktiver.

•

Der gælder endvidere en bagatelgrænse, hvorefter der ikke kan foretages udlæg i
aktiver, hvis værdi er under kr. 3.000, såfremt aktiverne er nødvendige for skylderens eller hjemmets erhverv eller uddannelse. Fast ejendom er undtaget fra trangsbeneficiet.

•

Aktiver omfattet af trangsbeneficiet indgår ikke i konkursmassen.

Turn-around
•

Ved turn-around forstås et forsøg på at forbedre en virksomheds lønsomhed gennem
driftsforbedrende og likviditetsbesparende tiltag. En turn-around foretages ofte med
ekstern assistance, der varetager (hoved)kreditorernes interesser. En turn-around
gennemføres oftest med en ekstern finansieringskilde.

Tvangsakkord
•

En tvangsakkord er en gældsordning, som er en del af en rekonstruktion. Ved
tvangsakkorden bliver skyldneren frigjort for sine gældsforpligtelser ved at betale

en procentdel af sin gæld, eller alternativt ved at skyldneren opnår udsættelse med
betaling af sin gæld, dvs. et såkaldt moratorium.
•

Der er som udgangspunkt to fremgangsmåder ved tvangsakkord, enten i form af (i)
en procentvis nedsættelse af gælden, eller (ii) fordringerne mod skyldner bortfalder.

Tvangsauktion
•

Ved tvangsauktion sælges skyldnerens aktiver til det højeste bud på auktion, således
at kreditorerne fyldestgøres mest muligt. Såfremt det ikke er muligt at afhænde et
aktiv i fri handel, har kurator mulighed for at begære ejendommen solgt på tvangsauktion.

Tvangsfuldbyrdelse
•

Den handling, hvormed en dom bliver eksekveret, dvs. hvorved domsresultatet gennemføres, f.eks. ved udlæg eller tvangsauktion.

Tvangsopløsningsgrundlag
•

Grundlaget for, at et selskab bliver tvangsopløst, f.eks. Erhvervsstyrelsens beslutning herom ved manglende rettidig indsendelse af årsrapporter.

U
Udeblivelse
•

Udebliver skyldneren i forbindelse med konkursbegæringens behandling, selvom
tilsigelsen er lovligt forkyndt, og foreligger der ikke lovligt forfald, kan det have
processuel skadevirkning. Ved udeblivelse kan skifteretten således lægge fordringshaverens anbringender til grund, og på denne baggrund tage skyldneren under konkursbehandling.

Udlodning
•

Udlodning af dividende til boets kreditorer finder sted fire uger efter den afsluttende
skiftesamling, såfremt der ikke inden for denne ankefrist er anket. Kurator bør sikre
sig ved henvendelse til retten, at dette ikke er sket, inden udlodning påbegyndes.

Udskillelse af pant
•

Ved udskillelse af pant omfattes et givent aktiv ikke længere af pantet. Udskillelse
kan ske ved flydende panterettigheder, hvor de aktiver, der omfattes af pantet, løbende skifter. Udskillelse af pant kan eksempelvis ske ved virksomhedspant, når
denne udskillelse sker ifølge regelmæssig drift.

Uerholdelige fordringer
•

En fordring er uerholdelig, når der ikke opnås fuld dækning herfor.

Universalforfølgning
•

Universalforfølgning betyder, at hele skyldnerens formue inddrages til dækning af
samtlige kreditorers krav mod skyldneren. Her er det lighedsprincippet, der er det
bærende hensyn, dvs. at ingen kreditor opnår bedre dækning end andre. Dette står i
modsætning til individualforfølgning, hvor udgangspunktet er, at en enkelt kreditor
søger sig fyldestgjort, sædvanligvis gennem udlæg og fogedforretning.

•

Konkursbehandling er således et udtryk for universalforfølgning.

Usikrede krav
•

Usikrede krav, dvs. krav, der ikke indtager en fortrinsstilling i konkursrækkefølgen,
modtager dividende på lige fod med andre simple krav. Se også ”Sikrede krav” og
”Simple krav”

Usædvanlige betalingsmidler
•

Udsædvanlige betalingsmidler er andre betalingsmidler end penge, der ikke sædvanligvis anvendes i et handelsforhold. Usædvanlige betalingsmidler kan eksempelvis være betaling med biler, både, kunstgenstande, og kapitalandele.

•

Betaling med usædvanlige betalingsmidler kan omstødes, hvis betingelserne herfor
er opfyldt.

Utilbørlig
•

Der tales sædvanligvis om utilbørlighed i forbindelse med, at en kreditor har opnået
en fordel på de andre kreditorers bekostning. Såfremt denne fordel strider mod lig-

hedsprincippet, er den sædvanligvis utilbørlig, hvorfor den på nærmere betingelser
kan omstødes.

V
Varelagerbelåning
•

Se under ”Virksomhedspant”.

Vidnegodtgørelse
•

Der betales normalt en takst på kr. 80, der beregnes på baggrund af antal timer, vidnet bruger. De kr. 80 dækker op til fire timer. Offentligt ansatte, der afgiver vidneforklaring som led i arbejdet, modtager ikke vidnegodtgørelse. Derudover er vidner
berettiget til godtgørelse for transport.

Virksomhedspant
•

Virksomhedspant er en panteret, hvorved et selskab giver pant i alt, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver af en eller flere nærmere valgte kategorier af aktiver, herunder kundetilgodehavender, varelagre, driftsinventar og -materiel. Virksomhedspant er således et såkaldt flydende pant, der ikke hindrer udskillelse af selskabets aktiver som følge af regelmæssig drift. Pantet omfatter endvidere nye aktiver, der falder ind under en af de pantsatte kategorier.

Æ, Å
Ægtefæller
•

Ægtefæller anses for nærtstående i relation til skyldneren, hvorfor fristen for at omstøde visse dispositioner er forlænget til to år.

Åbningsbalance
•

Ved påbegyndelse af likvidation foretager revisor en opgørelse over aktiver og passiver for at klarlægge status på selskabet og for at skabe et grundlag for likvidationen.
Dette regnskab kaldes en åbningsbalance.

