Konkursavgifter m.m. 2022
Konkursansökan, egen ansökan och rättshjälp fri.

Kr
2 800

Efterbevakningsavgift. Tre hundradelar av prisbasbeloppet som gäller
(48 300 för 2022) när efterbevakningen ges in till tingsrätten.

1 449

Högsta belopp för lönegaranti1, 9 § första stycket lönegarantilagen.
Belopp enligt 8 § samma lag omfattas inte av begränsningen.
Fyra gånger prisbasbeloppet som gällde när konkursbeslutet fattades.

193 200

Högsta belopp för förmånsrätt för lön eller annan ersättning
på grund av anställning, 12 a § förmånsrättslagen.
Tio gånger prisbasbeloppet som gällde när konkursbeslutet meddelades.

483 000

Taxa för förvaltararvode2, exklusive mervärdesskatt.
– Gräns för överskridande, exklusive mervärdesskatt.

11 640
17 460

Tillsynsavgift. Endast vid ordinär utdelning, 11 kap. 1 - 8 §§ konkurslagen.
Av i konkursen slutligt fastställda förvaltararvoden utan mervärdesskatt
upp till (och med) sammanlagt 200 000 kr.
Av överstigande del.

5%
2%

Avgifter för tingsrättens information
om beslut och åtgärder under konkursen
Konkurser med konkursbeslut meddelat före den 1 juli 2021.
Konkurser med konkursbeslut meddelat senare.

325
325

Högsta belopp för konkurssökande borgenärs ansvar
enligt 14 kap. 3 § konkurslagen vid avskrivning
enligt 10 kap. 1 § konkurslagen, vilket innefattar
10 kap. 4 § konkurslagen, prop. 1986/87:90 s. 364 x.
Jfr 8 §, slutet, lönegarantilagen3. En tiondel av prisbasbeloppet
som gällde när konkursbeslutet meddelades.

Kungörandeavgift Kallelseavgift

3000
500
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Lägsta belopp vid betalning av fastställd utdelning,
11 kap. 13 a § konkurslagen. Inräknat ränta enligt 11 kap. 13 § konkurslagen.
Konkurser med konkursbeslut meddelat från och med den 1 juli 2021.
Stämningsansökan i bl.a. mål om klander av konkursförvaltares
slutredovisning, återvinning till konkursbo och i lönegarantimål.
Om tvistevärdet inte uppenbart överstiger ett halvt prisbasbelopp,
dvs. 24 150 kr, jfr 1 kap. 3 d § rättegångsbalken.

4 430
4 480
4 550
4 650
4 730
4 760
4 830
100
300
2 800
900

Hans Elliot, advokat, www.limhamnsgruppen.se
1

Begränsningen omfattar även löneskatt men inte arbetsgivaravgifter.
Avgörande för vilket års taxa som ska tillämpas är dagen då arvodesframställningen ges in till tingsrätten.
Domstolsverkets författningssamling, DVFS 2021:14. Gräns för överskridande är en och en halv gånger taxan.
Taxan tillämplig endast i konkurser som skrivs av enligt 10 kap. 1 § eller 4 § konkurslagen.
3
Blankett B4 (DV 522) i lönegarantiprogrammet, Garanti XL, Login Hasselberg AB, www.loginhasselberg.se.
2

