
VILLKORSHANDLING FÖR FÖRSKOTTSBETALNING AV UTDELNING I KONKURS 
Konkursgäldenär (namn/firma och person-/organisationsnummer)

 
Förvaltare (titel, namn och adress)

 
 
Förskottsmottagande borgenär (namn/firma och person-/organisationsnummer)

 
Postadress och telefon 
 
 
Bankgiro, Plusgiro eller annat konto för betalning av förskott samt ev ärende-ID (fylls i av borgenären)

 
Förskottsbelopp i bokstäver och i siffror 
 
 
Härmed tecknas förbindelse att återbetala förskott jämte ränta därå i den mån det visar sig att 
rätt saknas att behålla vad som betalats, d.v.s. att förskottet överstiger den utdelning som 
belöper på fordran för vilken förskott lämnats. 
 
Ränta på vad som ska återbetalas beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag då 
medlen betalades ut till och med den dag då skyldighet att återbära medlen inträder och enligt 
6 § räntelagen för tiden därefter. 
 
Återbetalning sker efter första anmodan och senast då beslutet att fastställa utdelningen och 
beslut att bestämma arvode till förvaltaren har vunnit laga kraft eller konkursen avslutats på 
annat sätt än genom utdelning. 
 
Betalningsmottagaren förklarar sig härmed införstådd med de uppgifter och upplysningar som 
lämnats i denna handling. Handlingens innehåll avviker inte på något sätt från gällande rätt. 
 
 
............................................. 
Ort och datum 
 
 
 
............................................. 
Borgenärens underskrift med namnförtydligande/n 
 
 
 
 
 
Upplysningar 
 
En förskottsbetalning är alltid att betrakta som preliminär, prop. 1986/87:90 s. 340 x. I konkursboet ska förskottet 
bokföras som fordran på mottagaren och hos denne som skuld till konkursboet, RH 2007:30. Detta mellanhavande löses 
upp genom avräkning mot utdelning i konkursen när beslut om sådan vunnit laga kraft. 
 
På utdelning i konkursen kan komma att avräknas ränta på förskott - i den mån annans rätt berörs - som svarar mot vad 
konkursboet kunnat erhålla om förskottsbetalning inte ägt rum, prop. 1986/87:90 s. 343 f. 
 
När bevakningsskyldighet föreligger, får förskottsbetalning endast ske till borgenär som bevakat sin fordran i konkursen, 
11 kap. 15 § 3 st 3 p konkurslagen. – Om bevakningsförfarande beslutas senare under konkursen måste, i samma mån, 
förskott och den eventuellt därmed förenade förmånsrätten bevakas, prop. 1986/87:90 s. 342 m. 
 
Om hinder inte föreligger enligt vad som sägs ovan sker förskottsbetalning snarast sedan denna handling kommit 
konkursförvaltaren till handa vederbörligen ifylld och undertecknad samt i förekommande fall med den säkerhet som 
överenskommits för rätta fullgörandet av återbetalning. 

11 kap. 10 och 16 §§ konkurslagen, Elliot,  mars 2011  


