
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

RP 46/2020
LaUB 4/2020
RSv 41/2020

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

1
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291/2020

Lag
om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i konkurslagen (120/2004) 2 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad

i lag 664/2019, som följer:

2 kap.

Förutsättningarna för att försätta en gäldenär i konkurs

3 §

Presumtion om insolvens

En gäldenär ska anses vara insolvent om gäldenären uppger sig vara insolvent och det
inte visar sig finnas särskilda skäl att inte godta denna upplysning.

Om inte annat visas, ska en gäldenär också anses vara insolvent särskilt när
1) gäldenären har ställt in sina betalningar, eller
2) en utsökning under de senaste sex månaderna före konkursansökan har visat att gäl-

denären saknar medel till full betalning av en fordran.
————

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.
Om en sådan betalningsuppmaning som avses i de bestämmelser i 2 kap. 3 § 2 mom.

3 punkten som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har delgetts gäldenären före
ikraftträdandet av denna lag eller om betalningsuppmaningen har delgetts gäldenären efter
ikraftträdandet av denna lag och grundar sig på en sådan försummelse av gäldenärens be-
talningsskyldighet som har förfallit till betalning tidigare än två månader före ikraftträdan-
det av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.
På ansökningar som är anhängiga när denna lag upphör att gälla tillämpas denna lag också
efter det att lagen har upphört att gälla.
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