
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014

Statsrådets förordning

1379/2014

om ändring av förordningen om skuldsanering för privatpersoner

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993) 6 a §, sådan den lyder

i förordning 1275/2002, och
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1029/2001, ett nytt 2 mom., till 3 §,

sådan den lyder i förordning 64/1997, nya 3 och 4 mom. samt till förordningen en ny 3 a § som
följer:

2 §

Bilagor till ansökan

— — — — — — — — — — — — —
Gäldenären har rätt att få beskattningsinty-

gen enligt 1 mom. 1 punkten avgiftsfritt för
att foga dem till ansökan om skuldsanering.

3 §

Utredningar om näringsverksamhet

— — — — — — — — — — — — —
En enskild näringsidkare eller yrkesutö-

vare som idkar näringsverksamhet och som
ansöker om skuldsanering av sina skulder
som hänför sig till näringsverksamheten ska
till ansökan utöver utredningarna enligt 1
mom. foga följande utredningar eller i ansö-
kan ange orsaken till att utredning inte kan
lämnas till någon del:

1) en kopia av bokslutshandlingarna för de
två senaste räkenskapsperioderna samt, om
det har förflutit över fyra månader från ut-
gången av den senaste räkenskapsperioden,

en kopia av ett mellanbokslut, som inte får
vara äldre än tre månader,

2) en skriftlig utredning om verksamhetens
omfattning, verksamhetens ekonomiska re-
sultat och de viktigaste orsakerna till de eko-
nomiska problemen samt utredning om be-
loppet av privatuttagen och om löner som
betalats till gäldenären och gäldenärens fa-
miljemedlemmar, samt

3) en av en handelskammare godkänd revi-
sors eller någon annan tillförlitlig experts ut-
redning om de omständigheter som avses i
3 a §.

Om gäldenären inte är skyldig att upprätta
bokslut enligt bokföringslagen (1336/1997),
kan till ansökan i stället för bokslutshandling-
arna fogas utredning om den verkställda be-
skattningen eller, till den del beskattning
ännu inte har verkställts, om skattedeklaratio-
nen med bilagor. I stället för ett mellanbok-
slut kan gäldenären till ansökan foga på bok-
föringen baserad utredning om näringsverk-
samhetens inkomster och utgifter för tiden
efter den verkställda beskattningen eller in-
lämnandet av skattedeklarationen.



3 a §

Expertutredning

Den utredning som avses i 3 § 3 mom.
3 punkten ska innehålla

1) ett yttrande om det till ansökan fogade
senaste bokslutet eller om de beskattnings-
uppgifter som ersätter det, och om mellan-
bokslutet,

2) ett yttrande om näringsverksamhetens
livsduglighet och om omständigheter som
ska beaktas vid bedömningen av gäldenärens
ekonomiska ställning, samt

3) uppgifter i den omfattning det behövs
om andra omständigheter som kan ha bety-
delse för bedömningen av de tilläggsförut-
sättningar för inledande av en skuldsanering

som avses i 45 och 45 a § i lagen om
skuldsanering för privatpersoner (57/1993)
samt för bedömningen av det hinder för att
fastställa betalningsprogrammet som avses i
46 a § i den lagen.

6 a §

Lämnande av ringa utdelning utan avseende

Om borgenärerna är flera än en, kan i
betalningsprogrammet en borgenär som är
berättigad till en utdelning som är mindre än
50 euro lämnas utan betalning. En sådan bor-
genär kan lämnas utan betalning även när
betalningsprogrammet ändras.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

Helsingfors den 30 december 2014

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd Mari Aalto
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