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1 
ALLMÄNT Vid en arbetsgivares konkurs ska boförvaltaren utan dröjsmål ta hand 

om frågor rörande anställningsförhållanden. Typiska sådana frågor är 
uppsägning av arbetsavtal, skötsel av lönegarantiärenden, utredning av 
frågor rörande överlåtelse av rörelse och lönefordringar samt ansvar för 
arbetsgivarskyldigheter. 

 
2 
UPPSÄGNING AV ARBETSAVTAL 
 
2.1 
Rätt till uppsägning i konkurs 
 

Enligt 7 kap. 8 § i arbetsavtalslagen (AAL) får arbetsavtalet sägas upp 
av vardera parten om arbetsgivaren försätts i konkurs. 
Uppsägningstiden är 14 dagar. Uppsägningsrätten gäller både tills 
vidare gällande och tidsbestämda arbetsavtal. Denna uppsägningstid 
på 14 dagar kan inte förlängas genom kollektivavtal eller arbetsavtal. 
 
Uppsägningen förutsätter inget särskilt skäl utöver konkursen, utan 
arbetstagarens allmänna uppsägningsskydd gäller inte. AAL 9 kap. 3 § 
förutsätter dock att konkursboet informerar arbetstagarna om grunden 
för uppsägningen. 
 
Om en rätt till uppsägning i enlighet med 7 kap. 8 § i AAL inte utnyttjas 
relativt snabbt (i synnerhet om boet fortsätter gäldenärens rörelse), 
återgår uppsägningstiden och uppsägningsgrunderna enligt 6 och 7 
kap. i AAL. 

 
2.2 
Verkställande av uppsägning 
 

Det finns skäl att verkställa uppsägning av anställningsförhållanden för 
att begränsa massaskuldbelastning på dagen då gäldenären försätts i 
konkurs, även i det fall att det verkar finnas förutsättningar för att 
fortsätta rörelsen. Likaså ska löner om möjligt betalas antingen på 
förfallodagarna eller senast vid anställningsförhållandets utgång för att 
undvika onödiga löneförpliktelser för väntetiden. 
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Om arbetsgivaren har verkställt uppsägning före konkursen, förkortas 
uppsägningstiden inte till 14 dagar utan åtgärder av 
konkursförvaltningen. I detta fall ska boförvaltaren förkorta 
uppsägningstiden genom att verkställa en ny uppsägning med 
anledning av konkursen. 
 
Om rörelsen fortsätts, kan boförvaltaren vid behov göra upp separata 
arbetsavtal med arbetstagarna för en kort bestämd tid, som sedan kan 
förlängas efter behov. 
 
Enligt 9 kap. 3 § i AAL ska konkursboet informera arbetstagarna om 
grunderna för uppsägningen i så snart som möjligt. Om uppsägningen 
gäller flera arbetstagare, kan informationen lämnas till arbetstagarnas 
representant eller, om ingen sådan har valts, till arbetstagarna 
gemensamt. 
 
Enligt god boförvaltningssed ska boförvaltaren för arbetstagarna 
arrangera ett informationsmöte om uppsägningen och frågor rörande 
den. Vid informationsmötet kan även omställningsskydd (se avsnitt 2.3) 
och övriga ärenden som gäller arbetstagarna behandlas. Om antalet 
arbetstagare är stort, kan boförvaltaren även kalla en representant för 
den lokala NTM-centralen eller arbets- och näringsbyrån att berätta 
om de åtgärder som uppsägningen och konkursen kräver, 
omställningsskydd och andra tjänster som arbets- och näringsbyrån 
erbjuder. 
 
Enligt 9 kap. 4 § i AAL ska meddelande om upphävande av arbetsavtal i 
första hand tillställas personligen. Det finns ingen bestämd form och 
boförvaltaren kan verkställa uppsägningen personligen, till exempel per 
telefon, till de arbetstagare som inte är på arbetsplatsen. Boförvaltaren 
har bevisskyldighet för att uppsägningen verkställts. Därför 
rekommenderas ett skriftligt meddelande om uppsägning som 
arbetstagaren kvitterar som mottagen. 
 
I andra hand kan meddelande om uppsägning skickas per brev eller 
elektroniskt. Arbetstagaren anses ha fått kännedom om ett sådant 
meddelande senast den sjunde dagen efter att det sänts. Om 
arbetstagaren är på semester eller utjämningsledighet, anses 
meddelandet om uppsägning ha kommit till arbetstagarens kännedom 
dagen efter att semestern eller ledigheten slutar. Ett meddelande om 
hävande av arbetsavtal som tillställts personligen träder i kraft 
omedelbart, även om arbetstagaren är på ovan nämnda semester eller 
ledighet. 
 
Enligt motiveringarna till regeringens proposition (RP 157/2000) 
gällande AAL är tillställande av anmälan om uppsägning per 
textmeddelande inte en i lagen avsedd elektronisk form. I en 
konkurssituation kan boförvaltaren visserligen använda 
textmeddelanden för fri information, men boförvaltaren har 
bevisskyldighet för att meddelandet gått fram. 
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Arbetstagarna är skyldiga att utföra arbete under uppsägningstiden. 
Arbetet kan vara arbetstagarnas tidigare arbete eller annat arbete som 
gynnar konkursboet, som uppgifter relaterade till uppgörande av 
boförteckningen eller realisering av egendom som ingår i konkursboet. 
Boförvaltaren ger anvisningar om det arbete som ska utföras. 

 
2.3 
Skyldigheter beträffande omställningsskydd 
 

Bestämmelserna om omställningsskydd syftar till att effektivisera 
samarbetet mellan arbetsgivaren, arbetstagarna och arbets- och 
näringsmyndigheterna och till att arbetstagare som varit länge i 
arbetslivet ska sysselsättas på nytt så snabbt som möjligt i situationer 
där anställningsförhållandets upphörande inte har berott på 
arbetstagarens eget agerande. En del av bestämmelserna om 
omställningsskydd medför skyldigheter även för boförvaltaren. 
 

2.3.1 
Konkursboets meddelande till arbets- och näringsbyrån 
 

Boförvaltaren ska utan dröjsmål meddela arbets- och näringsbyrån om 
uppsägning av arbetstagare på grund av konkursen. Med stöd av 9 kap. 
3a § i AAL ska meddelandet lämnas om de arbetstagare som sägs upp 
av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker och som skulle samla 
en arbetshistoria på minst tre år hos samma eller olika arbetsgivare 
innan uppsägningstidens utgång. Omställningsskyddet, och därmed 
även informationsskyldigheten, gäller även sådana visstidsanställda 
arbetstagare som har varit anställda av samma arbetsgivare i en eller 
flera tidsbestämda anställningsförhållanden i minst 36 månader under 
de senaste 42 månaderna. 
 
I anställningsförhållandets längd räknas även sådan tid då 
anställningsförhållandet har varit i kraft, men då arbetsgivaren inte varit 
skyldig att betala lön, till exempel på grund av familje-, studie- eller 
alterneringsledighet eller permittering. 
 
Det finns inget hinder för att boförvaltaren meddelar arbets- och 
näringsbyrån om alla uppsagda arbetstagare. I detta fall ska 
boförvaltaren utifrån tillgängliga uppgifter anteckna de arbetstagare som 
omfattas av omställningsskyddet i meddelandet. På Arbets- och 
näringsförvaltningens webbplats www.te-tjanster.fi finns information 
om omställningsskyddet samt en blankett som boförvaltaren kan 
använda för att meddela arbets- och näringsbyrån om de arbetstagare 
som sägs upp. 
 
Boförvaltaren ska även foga tillgängliga uppgifter om arbetstagarens 
utbildning, arbetsuppgifter och arbetserfarenhet till meddelandet som 
lämnas till arbets- och näringsbyrån. Boförvaltaren ska emellertid få 
arbetstagarens samtycke till att dessa uppgifter lämnas. Boförvaltaren 
kan be om arbetstagarens samtycke till exempel när anmälan om 
uppsägning ges. 
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2.3.2 
Konkursboets informationsskyldighet till arbetstagaren 
 

Boförvaltaren ska informera de arbetstagare som omfattas av 
omställningsskyddet om deras rättigheter i fråga om omställningsskydd. 
Dessa är rätten till den sysselsättningsplan som avses i lagen om 
offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) samt rätten till det 
omställningsskyddstillägg och omställningsskyddets förtjänstdel 
som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). 
Informationen kan ges på det informationsmöte som avses i avsnitt 2.2. 
 
En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av konkurs har dock inte 
rätt att använda sysselsättningsledighet i enlighet med 7 kap. 12 § i 
AAL. 

 
2.4 
Vissa specialsituationer 
 
2.4.1 
Arbetstagare som omfattas av särskilt uppsägningsskydd 
 

Gravida arbetstagare eller arbetstagare på familjeledighet har inte ett 
bättre uppsägningsskydd än övriga arbetstagare i en konkurssituation. 
Arbetstagare som sägs upp under ledighet utan lön betalas inte heller 
lön för uppsägningstiden. 
 
Däremot ska uppsägningsskyddet för förtroendemän och 
förtroendeombud tillämpas även i samband med konkurs, om 
arbetstagare fortsätter arbeta i konkursboet. Förtroendemän och 
förtroendeombud (även arbetarskyddsfullmäktig) kan uppsägas i 
samband med konkurs endast om deras arbete upphör helt och 
konkursboet inte kan ordna arbete som motsvarar deras 
yrkesskicklighet eller som annars är lämpligt. 

 
2.4.2 
Uppsägning av arbetstagare som utför värnplikt eller civiltjänst 
 

Boförvaltaren ska även se till att arbetstagare som utför värnplikt eller 
civiltjänst sägs upp. Dessa arbetstagare kan sägas upp på grund av 
konkurs som andra arbetstagare. 

 
2.4.3 
Uppsägning av permitterade arbetstagare 
 

Permitterade arbetstagare kan sägas upp på grund av konkurs på 
normalt sätt. Med stöd av 5 kap. 7 § 2 p. i AAL har en permitterad 
arbetstagare rätt till sin lön för uppsägningstiden, även om 
arbetsgivaren inte i övrigt är skyldig att betala lön under permitteringen. 
Från lönen för uppsägningstiden får 14 dagars lön avdras, om 
arbetstagaren har permitterats med iakttagande av mer än 14 dagars 
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lag- eller kollektivavtals- eller arbetsavtalsenlig tid för meddelande 
om permittering. 
 
Boförvaltaren kan alltså har rätt att dra av 14 dagars lön från den 
lön som betalas till permitterade arbetstagare under 
uppsägningstiden. Avdraget kan göras om två förutsättningar 
uppfylls: 1) enligt lagen iakttas eller i kollektivavtalet har avtalats 
eller arbetsgivare och arbetstagaren har avtalat om en tid för 
meddelande om permittering över 14 dagar och 2) arbetsgivaren 
har iakttagit denna tid för meddelande om permittering. En rätt att 
göra avdraget föreligger inte endast på grund av att över 14 dagars 
tid för meddelande om permittering de facto har iakttagits. 
Konkursboet är alltså skyldigt att betala full lön för uppsägningstiden till 
de arbetstagare vars tid för meddelande om permittering har varit 14 
dagar eller kortare. För de arbetstagare för vilka den lag- eller 
avtalsenliga tiden för meddelande om permittering har varit över 14 
dagar behöver ingen lön för uppsägningstiden betalas efter avdraget i 
en konkurssituation. 

 
3 
INDELNING AV FORDRINGAR SOM GRUNDAR SIG PÅ ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE I 
SKULDER SOM SKA BEVAKAS OCH I MASSA- 
SKULDER 
 

Fordringar som uppkommit innan gäldenären försätts i konkurs utgör 
lönefordringar som ska bevakas. Bevakningsskyldighet föreligger inte 
om fordringen ingår i den förteckning över fordringar som grundar sig på 
ett arbetsavtalsförhållande som boförvaltaren gör upp (se avsnitt 5.1). 
 
Av praktiska skäl delas inte lönen för dagen då gäldenären försätts i 
konkurs itu enligt klockslag och arbetade timmar, utan i konkurspraxis 
anses lönen för konkursdagen höra till konkursfordringar som ska 
bevakas. 
 
Arbetslöner med semesterersättning och andra tillägg under 
konkurstiden utgör massaskuld för konkursboet. De ska alltså betalas 
som konkursboets egna skulder överst ur boet utan konkursbevakning. 
Om löneutbetalningen fördröjs då anställningsförhållandet upphör, har 
arbetstagarna enligt 2 kap. 16 § i AAL rätt att få högst sex dagars lön för 
väntetiden. Även denna lön för väntetid som beror på lönefordringar 
som är massaskuld fördröjs anses vara massaskuld. Däremot utgör 
löner för väntetid som är obetalda innan konkursen börjar och som 
grundar sig på arbetslönefordringar som ska bevakas i konkursen inte 
massaskuld för konkursboet (HD 1993:100). 
 
Löner för uppsägningstiden som är massaskuld ska betalas till 
arbetstagarna bara för att de är tillgängliga, även om det de facto inte 
finns arbete efter att konkursen inletts. 
 
Arbetstagaren har även rätt att använda naturaförmåner som hör till 
anställningsförhållandet under uppsägningstiden. Om konkursboet inte 
kan tillhandahålla dessa, ska det ersätta det penningvärde för 
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naturaförmånen som används vid beskattningen. Beträffande 
bostadsförmån som hör till anställningsförhållandet gäller 13 kap. 5 § i 
AAL, enligt vilket arbetstagaren har rätt att när anställningsförhållandet 
upphör använda lägenheten under en tid som motsvarar hyresvärdens 
uppsägningstid enligt 92 § lagen om hyra av bostadslägenhet 
(481/1995). Konkursboet har emellertid rätt att ta ut ett vederlag för 
användningen av lägenheten för tiden efter att anställningsförhållandet 
upphört. 
 
Konkursboet ska betala löner som är massaskuld ur sina medel. Om 
konkursboets kontanta medel inte räcker till, kan löner ansökas enligt 
lönegarantin på det sätt som anges i avsnitt 5. 

 
4 
SKYLDIGHET ATT LÄMNA IN ÅRSANMÄLAN 
 

I den årsanmälan som lämnas in till Skatteförvaltningen uppger 
arbetsgivaren per löntagare vilka löner och andra prestationer som 
betalats. Löntagarens beskattning verkställs i stor utsträckning utifrån 
arbetsgivarens årsanmälan. Årsanmälan lämnas in i allmänhet före 
utgången av januari året efter att lönen har betalats. I 3 kap. i lagen om 
beskattningsförfarande finns bestämmelser om utomståendes, som 
omfattar arbetsgivarna, skyldighet att lämna uppgifter och påföljderna 
för försummelser. 
 
I en konkurssituation ska boförvaltaren försäkra sig om att 
arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter sköts på behörigt sätt. Vid 
behov ska boförvaltaren lämna in årsanmälan. Uppgifterna i 
årsanmälan ska vara korrekta, lämnas in i rätt tid och på rätt sätt. 
Skatteförvaltningen har utfärdat anvisningar om årsanmälan (se 
www.skatt.fi ). 
 
Enligt 22 a § i lagen om beskattningsförfarande (24.6.2004/565) kan en 
försummelseavgift åläggas för försummelse av årsanmälan som ska 
lämnas in till Skatteförvaltningen och för försummelse av annan 
skyldighet att lämna uppgifter. Försummelseavgiften fastställs i hela 
hundra euro och dess storlek (högst 15 000 euro) fastställs enligt hur 
allvarlig försummelsen är. 
 
Om det överhuvudtaget inte är möjligt att lämna in en årsanmälan, till 
exempel på grund av brister i lönebokföringen i det företag som försatts 
i konkurs, ska boförvaltaren för att undvika försummelseavgiften 
meddela Skatteförvaltningen om hinder. Det är också möjligt att ansöka 
om uppskov för att lämna in årsanmälan, om det inte är möjligt att 
lämna in anmälan inom föreskriven tid. Ansökan om en förlängning för 
att lämna in årsanmälan ska göras till Skatteförvaltningen innan den 
regelmässiga inlämningstiden går ut. 
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5 
SKÖTSEL AV LÖNEGARANTIÄRENDEN 
 

Delegationen rekommenderar att boförvaltaren i en arbetsgivares 
konkurs utan dröjsmål ska sköta ärenden rörande lönegarantin 
och ansöka om arbetstagarnas fordringar som grundar sig på 
anställningsförhållandet enligt lönegarantin för deras räkning. 

 
5.1 
Förteckning över fordringar som grundar sig på ett arbetsavtalsförhållande 
 

Boförvaltaren ska efter att konkursen inletts utan dröjsmål göra upp en 
förteckning över obetalda fordringar som grundar sig på ett 
arbetsavtalsförhållande i enlighet med 13 § i lönegarantilagen (866/98). 
Denna förteckning över fordringar som grundar sig på ett 
arbetsavtalsförhållande görs upp för boförteckningen och skötsel av 
lönegarantiärenden och den fogas till boförteckningen. 
 
Boförvaltaren ska tillsammans med NTM-centralen utreda vilka av de 
fordringar som antecknas i förteckningen över fordringar som grundar 
sig på ett arbetsavtalsförhållande kan betalas som lönegaranti. 
Boförvaltaren ska bereda arbetstagarna eller deras representant tillfälle 
att uttala sig om de fordringar som antecknas i förteckningen. 
 
Enligt 12 kap. 8 § 2 mom. i konkurslagen anses en fordran som tas upp 
i förteckningen över fordringar som grundar sig på ett 
arbetsavtalsförhållande vara bevakad. 

 
5.2 
Konkursboets lönegarantiansökan 
 

Konkursboet kan för arbetstagarnas räkning ansöka om att enligt 
lönegarantin ska betalas sådana fordringar som enligt 
boförvaltarens och lönegarantimyndighetens utredningar kan 
betalas enligt lönegarantin. Enligt 5 § i lönegarantiförordningen 
(1276/2009) förutsätter konkursboets verksamhet som sökande av 
lönegaranti samtycke av NTM-centralen. Det är viktigt att boförvaltaren 
genast när konkursen börjar kontaktar NTM-centralen, om 
konkursgäldenären fortfarande har arbetstagare i sin tjänst. På så sätt 
är det möjligt att i samarbete mellan företagets löneräkning och NTM-
centralen nå en lönebetalning vid rätt tid och undvika betalning av löner 
för väntetid och dröjsmålsräntor. 
 
Konkursboet ska endast ansöka om klara och ostridiga lönefordringar. 
Boförvaltaren ska informera arbetstagarna om vilka fordringar som har 
ansökts för dem enligt lönegarantin. Om en arbetstagare anser att 
konkursboet inte har tagit upp alla enligt honom eller henne berättigade 
fordringar som grundar sig på arbetsavtalsförhållandet i 
lönegarantiansökan, kan arbetstagaren för dessa fordringar lämna in en 
egen ansökan till NTM-centralen eller be att arbetstagarorganisationen 
gör en ansökan för hans eller hennes räkning (se avsnitt 5.3). Ansökan 
ska göras inom tre månader från att fordringen har förfallit till betalning. 
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Konkursboet ska ansöka om lönefordringar till bruttobelopp, minskat 
med arbetstagarnas pensionsavgift och arbetstagarens 
arbetslöshetsförsäkringsavgift som lönegaranti, och NTM-centralen 
betalar in lönerna på boets konto. 
 
Konkursboet ska verkställa förskottsinnehållning och eventuella andra 
innehållningar (fackföreningsavgift, utsökningens betalningsförbud) när 
de löner som ansökts enligt lönegarantin betalas ut till arbetstagarna. 
De innehållna beloppen ska omedelbart betalas till mottagarna. 
 
Ansökningsblanketter kan skrivas ut via adressen 
www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/index.html. NTM-centralen ger 
närmare anvisningar om beräkning av lönefordringar. 
 
Efter att konkursboet har betalat ut lönegaranti ska det meddela 
Skatteförvaltningen beloppet av arbetstagarens lönegaranti, på vilket 
förskottsinnehållning inte har verkställts och som inte är minskat med 
arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagarens 
arbetslöshetsförsäkringsavgift, som lön underställd 
förskottsinnehållning. Därutöver ska konkursboet meddela 
Skatteförvaltningen de arbetspensionsförsäkringsavgifter och 
arbetslöshetsförsäkringsavgifter som avräknats från lönegarantin. 
 
Efter att konkursboet har betalat ut lönegaranti ska det meddela 
Pensionsskyddscentralen beloppet av arbetstagarens lönegaranti, på 
vilket förskottsinnehållning inte har verkställts och som inte är minskat 
med arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagarens 
arbetslöshetsförsäkringsavgift. Boförvaltaren kan låta bli att lämna in 
anmälan till Pensionsskyddscentralen endast i det fall att boförvaltaren 
har försäkrat sig om att lönegarantimyndigheten tar hand om anmälan.  

 
5.3 
Arbetstagarnas lönegarantiansökningar 
 

Enligt 10 § 2 mom. i lönegarantilagen kan ansökan om betalning enligt 
lönegarantin göras av arbetstagaren eller en arbetstagarorganisation på 
vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning. Om 
lönegarantiansökan inte har avgjorts före konkursen börjar, hör 
lönegarantimyndigheten i allmänhet boförvaltaren med anledning 
av lönegarantiansökan. Efter att konkursen har inletts kan ansökan 
grunda sig på boförvaltarens förteckning över fordringar som grundar 
sig på ett arbetsavtalsförhållande. 
 
Boförvaltaren ska göra sig förtrogen med lönegarantiansökningarna och 
ge ett motiverat utlåtande om dem till NTM-centralen inom begärd tid. 
Boförvaltaren ska i sitt utlåtande bestrida de fordringar som han eller 
hon anser vara obefogade. NTM-centralen anvisar i sitt beslut sökande 
vars fordran har bestridits att bevaka den i konkursen. 
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6 
SKYLDIGHET ATT GE ARBETSINTYG 
 

Enligt 6 kap. 7 § i AAL har arbetstagaren rätt att av arbetsgivaren på 
begäran få ett skriftligt intyg över anställningsförhållandets längd och 
arbetsuppgifternas art när anställningsförhållandet upphör. På 
arbetstagarens uttryckliga begäran ska i intyget dessutom nämnas 
orsaken till att anställningsförhållandet upphört samt ingå en bedömning 
av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande. 
 
I en konkurssituation är boförvaltaren skyldig att ge arbetstagaren ett 
arbetsintyg, av vilket anställningsförhållandets längd, arbetsuppgifternas 
art och orsaken till att anställningsförhållandet upphört framgår. 
Bedömningen av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande hör 
till arbetsgivaren. 
 
Boförvaltaren kan även vara skyldig att ge arbetstagaren ett separat 
arbetsintyg om det arbete som utförts för konkursboets räkning. 
 
Enligt god boförvaltningssed ska boförvaltaren utan särskild begäran 
försöka ge samtliga arbetstagare ett arbetsintyg. För detta ändamål 
lönar det sig för boförvaltaren att ta hjälp av arbetstagare som är 
anställda av konkursboet under uppsägningstiden. 
 

7 
ÖVERLÅTELSE AV RÖRELSE VID KONKURS 
 

En överlåtelse av rörelse som utförs av ett konkursbo kan utgöra en 
arbetsrättslig överlåtelse av rörelse på samma sätt som då överlåtelsen 
utförs av ett verksamt företag. Boförvaltaren ska alltid utreda huruvida 
kriteriet för arbetsrättslig överlåtelse av rörelse uppfylls, vilket avgörs i 
enlighet med allmänna arbetsrättsliga normer och rättspraxis. 
 
Enligt huvudregeln i 1 kap 10 § i AAL övergår de rättigheter och 
skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de 
anställningsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen på 
rörelsens nya ägare eller innehavare. Med hjälp av bestämmelsen i 1 
kap. 10.3 § i AAL har man eftersträvat att underlätta överlåtelse av 
rörelse i konkurser. Enligt den ansvarar förvärvaren inte för en 
arbetstagares lönefordran eller fordran av annat slag som härrör från 
anställningsförhållandet, om överlåtaren är ett konkursbo. 
 
Enligt 3 kap. 9 § i konkurslagen anses konkursfordringar ha förfallit till 
betalning i konkursen. Detta gäller även arbetstagares löne- eller andra 
fordringar som föranleds av anställningsförhållandet. Detta innebär att 
vid överlåtelse av rörelse i konkurs övergår inget ansvar på förvärvaren 
för de fordringar som härrör från anställningsförhållandet innan 
gäldenären försattes i konkurs. 
 
Till skillnad från det ovan nämnda är förvärvaren dock ansvarig för 
fordringar som förfallit till betalning före överlåtelsen, om det 
bestämmande inflytandet i den rörelse som försatts i konkurs och i den 
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rörelse som är förvärvare utövas eller har utövats av samma personer 
med stöd av äganderätt, avtal eller något annat arrangemang. 
 
Det är viktigt att utreda ansvarsförhållanden rörande överlåtelse av 
rörelse, inte bara med tanke på konkursboet, utan också med tanke på 
lönegarantiansvar och fordringar som inte betalats enligt lönegarantin. 
Därför finns det skäl att boförvaltaren i god tid lämnar uppgifter om 
överlåtelsen av rörelse eller förberedelser för detta till 
lönegarantimyndigheten. 
 

8 
SKYLDIGHET ATT BETALA FÖRSKOTTSINNEHÅLLNING OCH ARBETSGIVARENS 
SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFT  

 
Enligt 9 § i lagen om förskottsuppbörd (20.12.1996/1118) ska 
konkursboet verkställa förskottsinnehållning vid betalning av 
lönefordringar och betala in det innehållna beloppet till 
Skatteförvaltningen (12 §) på konkursboets skattekonto. Detta 
gäller både lönefordringar som är massaskuld och som betalas som 
utdelning. 
 
Enligt 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (22.12.2005/ 
1114) ska arbetsgivaren arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval 
av det sammanlagda beloppet av de löner som betalas till 
arbetstagarna. Socialskyddsavgiften ska i likhet med 
förskottsinnehållningen betalas till Skatteförvaltningen senast vid 
den tid som bestäms i 11 § 1 mom. i skattekontolagen (604/2009) 
kalendermånaden efter att innehållningen har verkställts. 
 
Enligt 7 kap 8 § i AAL betalas lönen för den tid konkursen pågår ur 
konkursboet. Socialskyddsavgifter som inte redovisats för löner som 
utbetalas då konkursen pågår, inklusive höjningar, debiteras 
konkursboet. 
 
Konkursboet är skyldigt att betala socialskyddsavgifterna för de löner 
som det betalat och som utgör massaskuld samt då det till 
lönegarantimyndigheten återbetalar löner som utgör massaskuld, vilka 
betalats enligt lönegarantin. Enligt gällande praxis uppkommer däremot 
inte skyldighet att betala socialförsäkringsavgift när konkursboet betalar 
lönefordringar som utdelning, om full utdelning inte bildas för de löner 
som betalas som utdelning. Om full utdelning bildas för 
lönefordringarna, ska konkursboet betala socialskyddsavgifterna med 
konkursgäldenärens FO-nummer. De ska betalas före de efterställda 
fordringar som föreskrivs i 6 § i lagen om den ordning i vilken 
borgenärer skall få betalning (30.12.1992/1578). 
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9 
BEHANDLING AV PENSIONS-, ARBETSOLYCKSFALLS- OCH 
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGAR 
 

Arbetspensionsförsäkringar som grundar sig på anställningsförhållandet 
fortsätter oförändrade i konkursen tills arbetet upphör. Arbetsgivarens 
rättigheter och skyldigheter som grundar sig på en försäkring enligt 
lagen om pension för arbetstagare (19.5.2006/395) övergår på 
konkursboet från den dag då konkursen började (ArPL 157 §). Därför 
utgör arbetspensionsförsäkringsavgiften antingen skuld som ska 
bevakas eller massaskuld, beroende på vilken tid den inkomst som 
utgör grunden för pensionen grundar sig på. Konkursboet ansvarar som 
massaskuld för försäkringsavgifter som bestäms utifrån löneutbetalning 
under tiden efter att konkursen började. 
 
Efter att konkursen inletts ska boförvaltaren meddela 
pensionsförsäkringsbolagen uppgifter om anställningsförhållanden och 
löneutbetalning. Sådana uppgifter är bl.a. årsinkomst per arbetstagare 
(utbetalda löner) fram till den dag då gäldenären försattes i konkurs, 
löner för uppsägningstiden (14 dagar) från och med den dag då 
gäldenären försattes i konkurs samt löner för arbetstagare vars 
anställning fortsätter i konkursboet. Likaså ska datumen då 
anställningsförhållandena upphör samt eventuella permitteringar och 
annan frånvaro meddelas. Boförvaltaren kan vid behov utreda hos 
pensionsanstalten vilka av de ersättningar som betalats till 
arbetstagaren är sådana att försäkringsavgift tas ut och ska anmälas til 
pensionsanstalten. 
 
Boförvaltaren ska även meddela de i konkursen bevakade 
lönefordringar som har fastställts att betalas, vilka utgör ArPL-inkomst, 
även om de har betalats som utdelning endast delvis eller inte betalats 
överhuvudtaget. Om boförvaltaren får kännedom om arbetstagare, 
vilkas anställningsförhållande inte har meddelats till pensionsanstalten, 
ska deras uppgifter meddelas till pensionsanstalten, om arbetsgivaren 
har en försäkring. 
 
Om arbetsgivaren inte har en pensionsförsäkring, ska boförvaltaren 
meddla de oförsäkrade arbetstagarna till Pensionsskyddscentralen. 
Meddelandet kan skickas till adressen Övervakningsavdelningen, 
00065 Pensionsskyddscentralen eller per e-post till adressen 
tyelvalvonta@etk.fi . 
 
På löner som bevakats vid konkursen och som dömts till arbetstagaren 
innehålls inte arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift. När löner 
som utgör massaskuld betalas, innehålls arbetstagarens 
arbetspensionsförsäkringsavgift. 
Om konkursboet fortsätter rörelsen utöver uppsägningstiden på 14 
dagar, kan konkursboet teckna en ny ArPL-försäkring, om så önskas. 
Om ingen ny försäkring tecknas, förblir den tidigare försäkringen i kraft. 
 
Lönebokföringen i företag som försatts i konkurs har ofta skötts 
bristfälligt. Boförvaltaren kan inte åläggas att ge exakta uppgifter som 
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pensionsanstalten behöver utifrån en bristfällig eller försvunnen 
lönebokföring. 
 
Om det företag som försatts i konkurs har en försäkring, kan 
pensionsanstalten på basis av boförvaltarens meddelande och uppgifter 
be Pensionsskyddscentralen att granska företagets lönebokföring och 
uppgifter om anställningsförhållanden. Om försäkringen har upphör eller 
om ingen försäkring har tecknats, kan boförvaltaren be 
Pensionsskyddscentralen att göra en granskning. 
 
Om en arbetsgivare som tecknat en försäkring i enlighet med lagen om 
olycksfallsförsäkring försätts i konkurs, övergår de skyldigheter som 
baserar sig på olycksfallsförsäkringen på konkursboet från den dag då 
konkursen börjar. Försäkringsavgifterna för tiden då konkursen pågår 
betalas av konkursboet (32.6 § i lagen om olycksfallsförsäkring). 
Försäkringsförhållandet pågår oförändrat trots konkursen fram till att 
arbetet upphör. 
 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer och uppbär 
arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (21 § i lagen om 
finansiering av arbetslöshetsförmåner, 5.10.2012/542). Den 
beräknas på basis av den lönesumma som består av arbetstagarnas 
löner och naturaförmåner samt den semesterersättning som betalas när 
anställningsförhållandet upphör. Konkursboet innehåller själv 
arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie på de löner som boet 
betalar ut. Enligt gällande praxis uppkommer däremot inte 
skyldighet att betala avgiften när konkursboet betalar 
lönefordringar som utdelning, om full utdelning inte bildas för de 
löner som betalas som utdelning. Om full utdelning bildas för 
lönefordringarna, ska konkursboet betala 
arbetslöshetsförsäkringsavgiften. 
 
Närmare information om ArPL-försäkring finns på 
Pensionsskyddscentralens webbplats www.etk.fi. 
 

10 
FORTSÄTTNING AV RÖRELSE 
 

Om konkursboet fortsätter gäldenärens rörelse, har konkursboet 
normala arbetsgivarskyldigheter. 
 
Obligatoriska arbetsgivarskyldigheter är åtminstone skyldigheterna att 
betala arbetsgivarens socialskyddsavgift, innehålla skatt som 
förskottsinnehållning på arbetstagarnas löner, betala 
arbetspensionsförsäkringsavgifter och lagstadgade 
olycksfallsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringsavgifter och 
arbetstagares grupplivförsäkringsavgifter. 
 
I bilagan till rekommendationen finns närmare information om 
arbetsgivarskyldigheter och de avgifter som fastställs årligen. 
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Boförvaltaren ska alltid granska eventuella ändringar i 
arbetsgivarskyldigheterna och avgiftsbeloppen. 
 
Helsingfors, den 9 december 2004 
 
KARI HARJU 
Kari Harju 
ordförande 
 
ANTTI KURIKKA 
Antti Kurikka 
sekreterare 
 
Förändringarna godkända i Helsingfors den 16 mars 2006 
 
KARI HARJU 
Kari Harju 
ordförande 
 
ANTTI KURIKKA 
Antti Kurikka 
sekreterare 
 
Förändringarna godkända i Helsingfors den 14 mars 2008 
 
KARI HARJU 
Kari Harju 
ordförande 
 
ANTTI KURIKKA 
Antti Kurikka 
sekreterare 
 
Förändringarna godkända i Helsingfors den 1 oktober 2013 
 
 
Sami Uoti 
ordförande 
 
 
Antti Kurikka 
sekreterare 


