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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i brottsbalken 

Utfärdad den 16 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 2 och 4 §§ och 35 kap. 4 § 

brottsbalken ska ha följande lydelse. 

11 kap. 

2 §2    En gäldenär som vid konkurs, skuldsanering eller F-skuldsanering, 

eller vid planförhandling under företagsrekonstruktion, uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppger obefintlig skuld eller lämnar annan 

sådan oriktig uppgift, döms, om uppgiften inte rättas innan den beedigas 

eller annars läggs till grund för förfarandet, för försvårande av konkurs eller 

exekutiv förrättning till fängelse i högst två år. 

För försvårande av exekutiv förrättning döms också en gäldenär som i 

samband med annan exekutiv förrättning uppsåtligen åberopar oriktig hand-

ling eller skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom genom 

förrättning tas i anspråk för att bereda borgenär betalning eller säkerhet. 

Om ett förtigande eller en oriktig uppgift enligt första stycket är utan 

betydelse för saken, eller om gäldenären vid konkurs hade rätt att vägra yttra 

sig och omständigheterna innebär en skälig ursäkt för honom eller henne, 

ska han eller hon inte dömas till ansvar.  

Om ett brott som avses i denna paragraf har begåtts uppsåtligen och är 

grovt, döms för grovt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning till 

fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet 

är grovt ska särskilt beaktas om gärningsmannen beedigat oriktig uppgift 

eller använt falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit 

av betydande omfattning. 

4 §3    Den som, då han eller hon är på obestånd, gynnar en viss borgenär 

genom att betala skuld som inte är förfallen, betala med annat än sedvanliga 

betalningsmedel eller överlämna säkerhet som inte var betingad vid skul-

dens tillkomst eller genom att vidta annan sådan åtgärd, döms, om åtgärden 

medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt, 

för otillbörligt gynnande av borgenär till fängelse i högst två år. Detsamma 

ska gälla, om någon som är på obestånd i otillbörligt syfte gynnar en viss 

borgenär på annat sätt än som nyss sagts och detta medför påtaglig fara för 

att en annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt. 

En gäldenär som för att främja ett ackord, eller en skulduppgörelse vid 

planförhandling under företagsrekonstruktion, i hemlighet lämnar eller 

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375. 
2 Senaste lydelse 2016:677. 
3 Senaste lydelse 2005:242. 
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SFS 2022:965 utlovar betalning eller annan förmån döms också för otillbörligt gynnande 

av borgenär. 

35 kap. 

4 §4    De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om 

det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd 

får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.  

Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna 

räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:  

1. 6 kap. 4–6, 8 och 9 §§ eller försök till sådana brott,

2. 6 kap. 1–3, 10 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2 och

12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år, 

3. 16 kap. 10 a § första och sjätte styckena eller försök till sådana brott,

om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av 

första stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller 

senare,  

4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller

försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton 

år. 

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den 

bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller en 

skulduppgörelse vid planförhandling under företagsrekonstruktion, eller 

inställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den 

bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för revision av 

Skatteverket, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2. Den äldre lydelsen av 11 kap. 2 § gäller fortfarande för gärningar som

begåtts vid förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen 

(1996:764) om företagsrekonstruktion. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Mattias Larsson 

(Justitiedepartementet) 

4 Senaste lydelse 2020:173. 
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