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Lag
om ändring av lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (137/2004) 4 och 6 §, 7 § 3

och 4 mom. samt 9 och 10 § och 
fogas till 3 § ett nytt 2 mom. och till 5 § ett nytt 2 mom. som följer: 

3 §

Uppgifter om en konkursansökan

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om gäldenären är en fysisk person, ska Rättsregistercentralen föra in uppgift om gälde-

närens födelsetid och födelseort i registret.

4 §

Övriga uppgifter om konkursärenden som ska föras in i registret

Angående behandlingen av ett konkursärende ska domstolen i registret föra in uppgifter
om

1) datum och klockslag för när beslutet att försätta gäldenären i konkurs fattades,
2) huruvida domstolens internationella behörighet grundar sig på artikel 3.1, 3.2 eller

3.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden,
3) boförvaltarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget

mellan boförvaltarna,
4) att ansökan har avslagits eller avvisats utan prövning eller att ärendet har avskrivits

eller överförts eller återförvisats till en annan domstol, 
5) att konkursen har lagts ned eller förfallit, 
6) att konkursen har fortsatt som offentlig utredning och att förvaltningen av konkurs-

boet har återförts på borgenärerna, 
7) att utdelningsförteckningen har fastställts, 
8) den domstol hos vilken ändring får sökas i beslutet att försätta gäldenären i konkurs,

samt om tidsfristerna för sökande av ändring, 
9) att ändring har sökts i ett beslut som avses i 1–5 eller 7 punkten.
Rättsregistercentralen ska i registret föra in uppgift om datum och klockslag för när

uppgifterna enligt 1 mom. 1 punkten syns i registret.
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Rättsregistercentralen ska i registret utifrån vad boförvaltaren uppger föra in uppgifter
om

1) bevakningsdagen,
2) namnet på och kontaktuppgifterna för den boförvaltare som tar emot bevaknings-

skrifterna,
3) tiden och platsen för ett borgenärssammanträde som hålls före bevakningsdagen,
4) att slutredovisningen har godkänts, 
5) huruvida gäldenären har egendom när konkursen avslutas, om gäldenären är en ju-

ridisk person.
Uppgifter som avses i 3 mom. 3 punkten ska föras in i registret senast två veckor före

sammanträdet.
Uppgifter som avses i 3 mom. kan föras in i registret också genom att de förs in i ären-

dehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden, därifrån de på elektro-
nisk väg överförs till registret.

5 §

Uppgifter om en ansökan som gäller ett företagssaneringsärende

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om gäldenären är en fysisk person, ska Rättsregistercentralen föra in uppgift om gälde-

närens födelsetid och födelseort i registret.

6 §

Övriga uppgifter om företagssaneringsärenden som ska föras in i registret

Angående behandlingen av ett företagssaneringsärende ska domstolen i registret föra in
uppgifter om

1) att ett temporärt förbud har meddelats innan förfarandet har inletts samt om att för-
budet har upphört,

2) datum och klockslag för när beslutet att inleda ett företagssaneringsförfarande fatta-
des,

3) huruvida domstolens internationella behörighet grundar sig på artikel 3.1, 3.2 eller
3.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden,

4) att ansökan har avslagits eller avvisats utan prövning eller att ärendet har avskrivits
eller överförts eller återförvisats till en annan domstol, 

5) att förfarandet har upphört, 
6) att ett saneringsprogram har fastställts, 
7) att saneringsprogrammet har ändrats, 
8) att en skuldreglering har förfallit,
9) att saneringsprogrammet har förfallit, 
10) att ändring har sökts i ett beslut som avses i 2–9 punkten.
När ett företagssaneringsförfarande har inletts, ska domstolen i registret föra in uppgif-

ter om
1) utredarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget mel-

lan utredarna,
2) dagen när borgenärerna senast ska meddela utredaren sina yrkanden,
3) dagen när utredningen om gäldenärens ekonomiska ställning senast ska delges par-

terna,
4) dagen när förslaget till saneringsprogram senast ska vara klart,
5) begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt,
6) dagen när invändningar mot fordringarna senast ska framföras,
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7) dagen när yttranden om programförslaget senast ska avges,
8) dagen när rösterna om förslaget till saneringsprogram senast ska ges,
9) tillsättandet av en borgenärsdelegation,
10) den domstol hos vilken ändring får sökas i beslutet att inleda ett företagssanerings-

förfarande, samt om tidsfristerna för sökande av ändring. 
När domstolen har fastställt saneringsprogrammet, ska uppgift om övervakarens namn

och kontaktuppgifter föras in i registret, om en övervakare har utsetts.
Rättsregistercentralen ska utifrån övervakarens meddelande eller, om det inte finns nå-

gon övervakare, utifrån gäldenärens meddelande föra in datumet för slutredogörelsen i re-
gistret. Uppgiften kan föras in i registret också genom att den förs in i ärendehanterings-
systemet för konkurs- och företagssaneringsärenden, därifrån den på elektronisk väg över-
förs till registret.

7 §

Avförande av uppgifter ur registret

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Uppgifterna om ett företagssaneringsärende avförs ur registret
1) tre månader efter det att ansökan om företagssanering har avslagits eller ansökan har

avvisats utan prövning eller avskrivits,
2) tre år efter det att saneringsförfarandet har upphört av någon annan orsak än att ett

saneringsprogram har fastställts,
3) sex månader efter det att datumet för slutredogörelsen har förts in i registret,
4) tre år efter det att saneringsprogrammet har förfallit.
De tider som avses i 1 och 3 mom. räknas från den dag då domstolen avgjorde ärendet.

Om ett ärende är anhängigt i en fullföljdsdomstol när tiden löper ut, får uppgifterna om en
lägre domstols avgörande dock inte avföras förrän fullföljdsdomstolen har avgjort ären-
det. För en slutredovisning beräknas tiden från den dag då slutredovisningen godkändes.

9 §

Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter 

Uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret finns tillgängliga via det allmän-
na datanätet, med undantag av fysiska personers personbeteckning. De uppgifter som
finns tillgängliga via det allmänna datanätet ställs till förfogande också via den europeiska
e-juridikportalen, på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2015/848 om insolvensförfaranden.

Trots det som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) får uppgifter ur registret lämnas ut via en teknisk anslutning eller som
annat massutlämnande för ett godtagbart ändamål.

Rättsregistercentralen ska leverera behövliga uppgifter ur registret till handelsregister-
myndigheterna och även till andra myndigheter som behöver uppgifterna för att föra in
dem i sina register. Uppgifterna kan lämnas ut i elektronisk form.

10 §

Avgifter 

Användningen av konkurs- och företagssaneringsregistret via det allmänna datanätet är
avgiftsfri. Uppgifter som lämnas till myndigheter för att föras in i register lämnas avgifts-
fritt.
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Bestämmelser om de avgifter som tas ut till staten för uppgifter som lämnas ut ur kon-
kurs- och företagssaneringsregistret via en teknisk anslutning eller som annat massutläm-
nande finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 

————
Denna lag träder i kraft den 26 juni 2018.

Helsingfors den 16 juni 2017
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