EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG
FORBRUGERE
Direktorat A: Civil- og handelsret
Kontor A.1: Civilret

SAMMENLIGNENDE OVERSIGT OVER INSOLVENSRELATEREDE FORANSTALTNINGER, SOM MEDLEMSSTATERNE HAR
TRUFFET ELLER PÅTÆNKER AT TRÆFFE SOM ANMELDT PR. 16. APRIL 2020
(OPDATERET den 25. maj 2020 får så vidt angår SI, BG, EL, EE, RO og AT)
(OPDATERET den 15. maj 2020 får så vidt angår HR og SK)
(OPDATERET den 29. april 2020 får så vidt angår AT, HU og MT)
(OPDATERET den 24. april 2020 får så vidt angår EE og RO)
(Oplysninger indsamlet af GD JUST)
ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette dokument er en oversigt over COVID-19-relaterede foranstaltninger og visse andre foranstaltninger truffet af
medlemsstaterne pr. marts 2020 og tjener udelukkende til orientering. Det er et oversigtsdokument og kan derfor ikke gengive de relevante
foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, i deres helhed og med alle detaljer og undtagelser. Denne generelle oversigt er på ingen måde
bindende for medlemsstaterne eller Europa-Kommissionen. Mere detaljerede oplysninger kan findes i de retligt bindende tekster, der er offentliggjort af
medlemsstaterne. Denne ansvarsfraskrivelse føjer sig til den generelle ansvarsfraskrivelse, der findes på https://ejustice.europa.eu/content_legal_notice-365-en.do?init=true.
1. MATERIELLE INSOLVENSFORANSTALTNINGER OG TILHØRENDE KONTRAKTER, DER
PÅVIRKER FORANSTALTNINGERNE
1.1. Suspension af insolvenssager
1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
inddrivelse af fordringer og af
kontraktopsigelser
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3. ANDRE
2. SUSPENSION I
INSOLVENSFORANSTA 4. RELATEREDE, IKKE
RELATION TIL CIVILE
LTNINGER
INSOLVENSRELATEREDE
DOMSTOLE,
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,

A. Suspension af
pligt til at begære
insolvensbehandling
(skyldnere)

AT
Østrig

Skyldners pligt til at
begære
insolvensbehandling
på
grundlag
af
overdreven
gældsætning
suspenderes indtil den
30. juni 2020.

(Den tekst,
der er med
fed skrift,
blev tilføjet
den 29. april Skyldners pligt til at
2020)
begære

insolvensbehandling
inden for 60 dage efter
manglende
betalingsevne
forlænges til 120 dage,
hvis den manglende
betalingsevne skyldes
COVID-19.
Skyldners pligt til at
begære
insolvensbehandling
suspenderes indtil den
30. juni 2020.
Under
normale
omstændigheder har
debitor pligt til at
indgive
en

B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
SKIFTERETTER
skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
OG
kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke SUSPENSIONER AF
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
VERSERENDE SAGER
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
Kreditors ret til at
begære
insolvensbehandling
af en skyldner på
grundlag
af
overdreven
gældsætning
suspenderes indtil
den 30. juni 2020.

Fogeder gennemfører
ikke
tvangsfuldbyrdelser
(medmindre
der
foreligger risiko for liv,
lemmer, frihed eller
sikkerhed
eller
et
betydeligt
og
uopretteligt tab).

Skifteretten
kan
forlænge den frist,
inden for hvilken
tredjemand ikke kan
opsige
kontrakter
eller udøve retten til
at udtage sikkerhed
eller
særskilt
fyldestgørelse.

Der kan anmodes om
udsættelse
af
tvangsauktion
over
løsøre
og
fast
ejendom, hvis debitor
er
i
økonomiske
vanskeligheder
som
følge
af
den
igangværende COVID19-pandemi, og disse
vanskeligheder har ført
til, at fogedsagen er
blevet iværksat.

Lejekontrakter
(lejeret) kan ikke
opsiges som følge af
huslejerestancer fra
april til juni 2020,
såfremt restancerne
skyldes en væsentlig
nedgang
i
den
økonomiske aktivitet
som følge af COVID19. Udlejere kan kun
søge rettens bistand
til
at
inddrive
sådanne
restancer
efter
den
31.
december 2020 med
tillæg af morarenter
på højst 4% årligt.
Hvis lejerne har
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Procesfrister
gældende fra den 22.
marts
2020
eller
frister, som under
normale
omstændigheder ville
være begyndt at løbe
efter denne dato,
opsættes
og
suspenderes indtil den
30. april 2020. De er
begyndt at løbe igen.
Det betyder, at en frist
på 14 dage udløber
den 15. maj 2020 og
en frist på fire uger
den 29. maj 2020.
Undtagelser
(bl.a.):
Betalingsfrister.
I
tilfælde
af
overhængende
fare
for sikkerhed eller
personlig frihed samt
sager
med
uoprettelige tab kan
retten
bringe
afbrydelsen til ophør
tidligere.
Afbrydelsen
af

rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
erhvervstilskud o.l.)

Hvis en skyldner er i
restance som led i en
rekonstruktionsplan,
kan han anmode om et
moratorium på højst ni
måneder.

Forbrugere
og
mikrovirksomheders
Afdrag på lån, der forfaldt
til betaling mellem april og
juni 2020 fra april til juni
2020, udsættes , hvis
låntager har lidt et COVID19-relateret indkomsttab,
der gør, at han ikke med
rimelighed kan forventes at
betale afdragene til tiden.
Kontraktens løbetid og
kontraktvilkårene
forlænges automatisk med
tre måneder, medmindre
låntager
ønsker
at
amortisere
lånet
som
normalt.
Ingen morarenter tilskrives
restancer fra april til juni.
Ingen
kontraktuelle
sanktioner, hvis kontrakten
blev indgået før den 1.
april, og debitor er kommet
bagefter med betalingerne
som følge af en væsentlig
nedgang
i
sin
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RELATION TIL CIVILE
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INSOLVENSRELATEREDE
1.1. Suspension af insolvenssager
1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
DOMSTOLE,
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
konkursbegæring 60
dage efter, at han er
blevet insolvent, eller
det er konstateret, at
der er tale om
overdreven
gældsætning (alt efter
hvad der er det
seneste). Hvis debitor
er blevet insolvent
som følge af Covid-19,
forlænges perioden til
120 dage.

økonomiske
vanskeligheder som
følge af Covid-19 og
ikke kan betale lejen
fra april til juni. En
ejer af fast ejendom
kan ikke anlægge sag
for at opnå betaling
af ubetalt leje frem til
2021, bortset fra
morarenter.
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procesfristerne
i
forbindelse
med
insolvensbehandlinge
n ophørte allerede
den 4. april 2020.
Retten kan forlænge
procesfristerne
for
insolvensbehandling
med op til 90 dage.
Alle procesfrister, der
ikke udløb den 22.
marts,
vil
blive
forlænget til den 30.
april
(yderligere
forlængelse mulig). De
undtagelser, der er
fastsat
i
loven
(umiddelbar fare for liv
og lemmer mv.) og for
insolvensprocedurer,
hvor retten også kan
forlænge
nogle

erhvervsmæssige aktivitet
som følge af COVID-19,
eller
hans
manglende
mulighed for at udføre sit
arbejde som følge af
COVID-19-relaterede
begrænsninger af hans
arbejdsliv.grunden til at
sanktionen skal betales er
en væsentlig nedgang i den
erhvervsmæssige aktivitet
som følge af Covid-19.
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inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
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former for
inddrivelse af fordringer
procesfrister
for
maksimalt 90 dage.

BE
Belgien

Midlertidig suspension
af pligten til at begære
insolvensbehandling.

Generelt moratorium
for insolvens.

Suspension
af
fuldbyrdelsesprocedur
er mod virksomheder.

Suspension
af
opsigelse
af
kontrakter i tilfælde
af
manglende
betaling.
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Vedtaget foranstaltning
(8. april 2020):
1) Forældelsesfrister og
frister for iværksættelse
af
retsmidler,
der
udløber mellem den 8.
april 2020 og den 3. maj
2020, forlænges med en
måned efter denne
periodes udløb
(dvs. udsættes til den 3.
juni
2020).
Om
nødvendigt
kan
regeringen
udskyde
slutdatoen for denne
periode.
2) Frister i civile
retssager, som udløber
mellem den 8. april
2020 og den 3. maj

Forlængelse
af
betalingsfrister inden for
rammerne
af
rekonstruktionsplaner.
Visse domstole afsiger i
øjeblikket
ikke
konkursdekreter, og de
sædvanlige
kreditorer
(som f.eks. socialsikringseller
skattemyndighederne) bør
så vidt muligt udskyde
indgivelsen
af
konkursbegæring.

Regeringen og bankerne
har i fællesskab afgivet
tilsagn om, at personer
med realkreditlån, som
kan
bevise,
at
coronavirus-krisen
sætter
dem
i
en
vanskelig
økonomisk
situation, vil kunne opnå
henstand
med
tilbagebetalingen
af
dette lån indtil den 30.
september 2020.
Virksomheder,
der
tvinges til at lukke på
grund af karantæne, vil
få støtte fra regionerne.
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B. Suspension af
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uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
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insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
2020, og hvis udløb kan
føre til fortabelse eller
anden skade, forlænges
med en måned efter
kriseperiodens
udløb
(dvs. udsættes til den 3.
juni
2020).
Om
nødvendigt
kan
regeringen
udskyde
kriseperiodens slutdato.
Dette gælder ikke for
hastesager.
3) I civilretlige sager
annulleres retsmøder,
der skulle finde sted
mellem den 10. april
2020 og den 30. juni
2020 (denne periode
kan
forlænges
af
regeringen), når alle
parter allerede har
fremsendt de relevante
processkrifter. Retten
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BG
Bulgarien

Den bulgarske Vores
nationale
lovgivning
indeholder
en
forpligtelse
for
skyldner
(dennes
ledelse) til at begære
insolvensbehandling
senest 30 dage efter,
at
insolvensen/den
overdrevne
gældsætning
er
indtrådt (artikel 626,
stk. 1, i handelsloven).
Den 23. marts 2020

Der er ikke noget
specifikt moratorium
for
denne
type
fordringer. Samtidig
er
insolvensbehandlinge
n
omfattet
af
ophævelsen
af
procesfristerne (se
afsnit 2 i denne
tabel).

Alle tvangsauktioner
og
udlæg,
som
offentliggøres
af
offentlige og private
fuldbyrdelsespersoner,
suspenderes.
Efter
undtagelsestilstandens
ophævelse planlægges
tvangsauktionerne og
beslaglæggelserne på
ny, uden at der
opkræves nye gebyrer
og
omkostninger
(artikel 5, stk. 1 og 2, i

–
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træffer afgørelse uden
retsmøde udelukkende
på grundlag af de
skriftlige
indlæg,
medmindre
parterne
modsætter sig dette.
Hvis
parterne
modsætter sig dette,
udsættes sagen.
Lov
om
undtagelsestilstand
(som
ændret
og
suppleret den 6. april
2020)
omfatter
suspension af:
– alle procesfrister i
civile
retssager,
voldgiftssager
og
fuldbyrdelsessager; der
er visse undtagelser fra
suspensionen,
som
udtrykkeligt er nævnt i
et bilag til artikel 3, stk.

–

I
tilfælde
af
misligholdelse
af
betalingsforpligtelser i
forbindelse med banklån
og andre former for
finansiering
(f.eks.
factoring og forfaitering)
ydet af banker og
finansieringsinstitutter
samt i forbindelse med
leasingkontrakter må der
ikke pålægges renter og
bøder,
før
nødretstilstanden
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inddrivelse af fordringer
kontrakter)
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vedtog parlamentet en
lov om foranstaltninger
og tiltag i løbet af
undtagelsestilstanden,
der blev indført af
nationalforsamlingen
den 13. marts 2020
(lov
om
undtagelsestilstand).
Loven blev ændret og
suppleret den 6. april
2020.
Oprindeligt
gjaldt
undtagelsestilstanden
fra den 13. marts 2020
til den 13. april 2020.
Denne periode blev
forlænget til den 13.
maj
2020,
hvor
undtagelsestilstanden
blev ophævet.
Artikel 4, stk. 1, i lov
om undtagelsestilstand

lov
om
nødretstilstand).
Ifølge
loven
om
undtagelsestilstand,
som
ændret
og
suppleret den 13. maj
2020,
skal
alle
tvangsauktioner
og
udlæg
i
aktiver
udelukkende
vedrørende personer,
der er offentliggjort af
offentlige og private
fuldbyrdelsespersoner
inden for to måneder
efter ophævelsen af
undtagelsestilstanden,
suspenderes (artikel 5,
stk. 1).

1.
reglerne
begrænsning.

om

Suspensionen
gjaldt
under
undtagelsestilstanden,
der blev afsluttet den
13. maj 2020.

ophæves. Desuden kan
en forpligtelse/betaling
ikke
kræves
indfriet/opkræves
tidligere, og kontrakten
kan ikke bringes til ophør
på
grund
af
misligholdelse (artikel 6 i
lov om nødretstilstand
som
ændret
og
suppleret den 6. april
2020).
Ovennævnte
foranstaltning er blevet
ændret som følge af
ændringerne af loven
om undtagelsestilstand:
I to måneder efter
ophævelsen
af
undtagelsestilstanden
kan debitorer i henhold
til kreditaftaler og andre
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udløber i løbet af
perioden og indebærer
udøvelse af rettigheder
eller opfyldelse af
forpligtelser, forlænges
med en måned fra
ophævelsen
af
undtagelsestilstanden.
Undtagelsestilstanden
blev
ændret
og
forlænget anden gang
den 13. maj 2020.

CY
Cypern

–

–

–

Proceduren
udsættelse
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for
og

Suspension af
retssager i perioden

–

former for finansiering,
der stilles til rådighed af
finansieringsinstitutter,
med
undtagelse
af
bankernes
datterselskaber,
herunder
når
tilgodehavenderne
erhverves af banker,
finansieringsinstitutter
eller
tredjemand,
i
tilfælde af forsinket
betaling
af
sine
forpligtelser
ikke
pålægges
at
betale
renter og nogen form for
bod, betalinger kan ikke
forfalde før tid, og
kontrakten kan ikke
hæves som følge af
misligholdelse.
–
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udsættelser på grund
af
manglende
betaling af leje i den
indeværende periode
er
blevet
suspenderet
indtil
den 31. maj 2020.

CZ
Tjekkiet

Suspension
af
skyldners pligt til at
begære
insolvensbehandling (i
tilfælde af en COVID-

Kreditors ret til at
begære
insolvensbehandling af
en
skyldner
suspenderet indtil den

Ved et ekstraordinært
moratorium
suspenderes
tvangsfuldbyrdelser og
realisering
af

Et
ekstraordinært
moratorium
beskytter
også
skyldneren mod, at
kontrakter
om
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16. marts 2020 til 30.
april
2020
med
følgende undtagelser:
I civile sager
I) begæringer om
midlertidige
foranstaltninger
i
særligt hastende sager
II) appeller vedrørende
bortauktionering
af
fast ejendom (osv.).
- Suspension indtil den
30. april 2020 af alle
procesfrister,
der
er
fastsat i den civile
retsplejelov, og andre
frister, der er fastsat i
domme og kendelser.
Justitsministeriet har Så længe skyldnernes
anbefalet,
at
alle forpligtelse til at begære
retsmøder udsættes, insolvensbehandling
er
hvor det er muligt. suspenderet, suspenderes
Dispensation
fra også
de

Lånetrancher fra april til
oktober 2020 kan
udskydes, og kontrakters
løbetid forlænges
automatisk. Der kan ikke

1. MATERIELLE INSOLVENSFORANSTALTNINGER OG TILHØRENDE KONTRAKTER, DER
3. ANDRE
PÅVIRKER FORANSTALTNINGERNE
2. SUSPENSION I
INSOLVENSFORANSTA 4. RELATEREDE, IKKE
RELATION TIL CIVILE
LTNINGER
INSOLVENSRELATEREDE
1.1. Suspension af insolvenssager
1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
DOMSTOLE,
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer

DE
Tyskland

relateret konkurs inden 31. august 2020.
for seks måneder efter
afslutningen af de
ekstraordinære
foranstaltninger).

rettigheder
vedrørende
sikkerhedsstillelse.
Skyldnere
har
let
adgang til dette, da det
ikke kræver samtykke
fra kreditorer i de
første tre måneder.
Derefter
skal
kreditorerne give deres
samtykke
til
en
forlængelse
på
yderligere
tre
måneder.

levering af energi,
råmaterialer, varer
og
tjenesteydelser
bringes til ophør, og
giver
skyldneren
mulighed
for
at
betale de fordringer,
der
er
direkte
forbundet
med
opretholdelsen
af
forretningen,
frem
for ældre gæld.

overskredne tidsfrister
i
retssager,
hvis
overskridelsen skyldes
de
nuværende
begrænsninger (såsom
obligatorisk karantæne
eller begrænsninger i
bevægelsesfriheden).

Suspension
af
skyldners pligt til at
begære
insolvensbehandling
(indtil
den
30.
september 2020, hvis:
– insolvenssituationen
alene er relateret til

–

–

Mulighed
afbrydelse
hovedretsmødet i
til tre måneder og
dage.
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for
af
op
10

tilbagebetalingsperioder,
der
er
relevante
i
forbindelse med søgsmål
om indsigelse vedrørende
forudgående
transaktioner.

indføres sanktioner eller
morarenter i
beskyttelsesperioden.

Ansvarsrisici er blevet
fjernet for insolvente
virksomheders ledere,
kreditorer
og
kontraktpartnere for at
forhindre,
at
skifteretterne
oversvømmes
af

Forbrugernes
forpligtelser vedrørende
kredit suspenderes – på
visse betingelser – i en
periode på tre måneder
fra den 1. april 2020.
Frister

i

henhold

til
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FORANSTALTNINGER
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
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B. Suspension af
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer

DK
Danmark

COVID-19, og
– likviditetsmanglen med
sandsynlighed kan fjernes.
Begge
betingelser
antages
at
være
opfyldt, hvis skyldner
havde
tilstrækkelig
likviditet
den
31.
december
2019.
Justitsministeriet kan
forlænge suspensionen
indtil den 31. marts
2021 (§ 8)
Ikke relevant

insolvensbegæringer.

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant
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De danske domstole
har iværksat en
nødprocedure for at
håndtere sager på
visse kritiske områder.
De kritiske områder,
som fortsat varetages
af de lokale retter, er
især ved lov
tidsbegrænsede sager

Ikke relevant

selskabsretten udvides
til at omfatte afholdelse
af generalforsamlinger.

Folketinget har vedtaget
en række økonomiske
hjælpepakker.
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HERUNDER
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kontraktopsigelser
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AF
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VERSERENDE SAGER
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inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
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former for
inddrivelse af fordringer
eller særligt
indgribende sager.
EE
Estland

(Forslag
fra
justitsministeriet):
af
(Den nye Suspension
opdaterede skyldners pligt til at
tekst fra 24. begære
april 2020 er insolvensbehandling i
en periode på to
med fed)
måneder
efter
skrift
nødretsperiodens
afslutning.

–

–

–

Der er ikke planlagt
lovændringer for at
håndtere
nødsituationen.
Domstolsstyrelsen
harhar dog udarbejdet
henstillinger
om
forvaltningen
af
justitsvæsenet,
der
gælder så længe i
nødretsperioden.
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(Forslag
fra
justitsministeriet):
Suspension af frister for
transaktioner, der kan
tilbagekaldes
via
anfægtelsesforanstaltnin
ger i for en periode på
to
måneder
efter
nødretsperiodens
afslutning.

Der vil blive udbetalt
midlertidig støtte til
de arbejdstagere, hvis
arbejdsgivere
i
betydelig
grad
påvirkes
af
de
nuværende
ekstraordinære
omstændigheder.

(Forslag
fra
justitsministeriet):
Mulighed for at ændre
allerede
udarbejdede
rekonstruktionsplaner og
en forenklet procedure
for ændring af sådanne
planer, der er udarbejdet
inden for rammerne af

Støtten
vil
give
arbejdstagerne
en
indtægt
og
hjælpe
arbejdsgiverne med at
overvinde midlertidige
vanskeligheder uden at
skulle afskedige deres
personale or gå konkurs
indgive
konkursbegæring.
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o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
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inddrivelse af fordringer
før-insolvensproceduren
for
private
indtil
31.12.2020.

Alle
EL
Grækenland procedurer

relevante

suspenderes indtil den
27. april
15. maj
2020.

Alle
relevante
procedurer
suspenderes
indtil
den 27. april 15. maj
2020.

All fuldbyrdelsessager
suspenderes indtil den
15. maj 27. april 2020.

Alle retsmøder blev
midlertidigt
suspenderet af hensyn
til
den
offentlige
sundhed indtil den15.
maj
2020
med
undtagelse
af
procedurerne
ved
civilretterne, som blev
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Man er i øjeblikket i færd
med at analysere, om
der er behov for
yderligere ændringer på
insolvensområdet (f.eks.
vedrørende
rekonstruktionsplaner),
der kan bidrage til at
krisen overvindes.
Sammenslutningen
af
græske
banker
og
finansministeren har aftalt,
at
bankerne
efter
anmodning fra skyldner
giver
afkald
på
tilbagebetaling af afdrag i
henhold til låneaftaler med
virksomheder, der er ramt

Læs mere her.

For enheder, der er ramt
af
coronaviruspandemien, og deres
ansatte (samt enheder,
der udlejer lokaler til
sådanne
berørte
virksomheder):
– forlængelse af fristen
for betaling af skat, uden
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former for
inddrivelse af fordringer

ES
Spanien

Suspension af pligten
til at begære
insolvensbehandling,
så længe
nødretstilstanden
opretholdes (selv om
skyldneren har
indsendt anmodning
om anvendelse af førinsolvensmekanismen i
henhold til artikel 5 i
den spanske lov om
insolvens).

Skifteretten vil i en
periode
på
to
måneder
efter
nødretstilstandens
ophør ikke antage
begæringer
om
nødvendige
insolvensbehandlinge
r, som er indgivet af
kreditorer/tredjepart
er
i
løbet
af
nødretsperioden
eller i denne periode
på to måneder.

–

suspenderet indtil den af coronavirus-pandemien,
10. maj 2020. 27. april indtil september i år.
2020.
Suspension
af
insolvensbehandlinger
indtil den 27. april
2020.
Generel suspension af Med kongeligt lovdekret
procesfrister. Der kan af 31. marts blev der
afholdes retsmøder i vedtaget supplerende
hastesager.
hasteforanstaltninger på
det sociale og
økonomiske område
med henblik på at
håndtering af COVID-19.
Dekretet giver mulighed
for, at insolvente
virksomheder også kan
foretage midlertidige
afskedigelser (såkaldte
ERTE'r) baseret på force
majeure eller af
organisatoriske,

–

I løbet af de to første
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at der påløber renter
eller bøder
– forlængelse af fristen
for betaling af bidrag til
sociale
sikringsordninger.
Den spanske regering
har godkendt
foranstaltninger, der
fører til midlertidig
suspension af de
kontraktlige forpligtelser
i forbindelse med
ethvert realkreditlån, der
er optaget af en person,
som befinder sig i en
økonomisk sårbar
situation.
Henstanden med
betaling af afdrag på
realkreditlån finder kun
anvendelse på:
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A.
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AF
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inddrivelse af fordringer
kontrakter)
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/visse
former for
inddrivelse af fordringer
måneder efter
nødretstilstandens
ophør vil retten
prioritere skyldneres
begæringer om
insolvensbehandling.

tekniske, økonomiske og
produktionsmæssige
årsager som følge af
COVID-19-krisen:
– Formålet med denne
foranstaltning er at
undgå,
at
den
økonomiske
krise
forårsaget af COVID-19
udgør en yderligere
hindring
for
den
insolvente virksomheds
levedygtighed, som vil
kunne hindre den i at
gennemføre
eller
overholde
en
kreditoraftale, med den
konsekvens
at
virksomheden
går
konkurs, eller at det
bliver vanskeligt at sælge
den som en levedygtig
forretningsenhed.
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•
sædvanlige/almindelige
boliger (dvs. ikke ferieeller weekendboliger)
• ejendomme knyttet til
iværksætteres og
virksomheders
økonomiske aktivitet og
• andre boliger end den
sædvanlige i en
udlejningssituation, og
for hvilke låntager af
realkreditlånet, der er en
fysisk person samt ejer
og udlejer af disse
boliger, er ophørt med at
modtage lejeindtægter
siden nødretstilstandens
indtræden eller ikke
modtager den efter
dennes ophør.
Indførelse af moratoriet
medfører suspension af
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HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
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/visse
former for
inddrivelse af fordringer
–
Begæringer
eller
anmodninger
skal
indgives
af
den
insolvente virksomhed
med tilladelse fra eller
direkte
af
kurator,
afhængigt
af
om
virksomheden
er
i
skyldners
besiddelse
eller ikke.
– Kurator bliver ligeledes
part i høringsperioden.
Hvis der ikke opnås
enighed i denne periode,
skal beslutningen om at
anvende
ERTE
godkendes eller direkte
besluttes af kurator,
afhængigt
af
om
virksomheden
er
i
skyldners
besiddelse
eller ikke.
–
Under
alle
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betaling af afdrag på
realkreditlånet
(hovedstol og renter) i
tre måneder, og
bestemmelsen om
førtidig tilbagebetaling i
realkreditlåneaftalen
finder heller ikke
anvendelse. Der påløber
ingen morarenter.
Økonomisk sårbare
skyldnere er følgende:
• personer, der bliver
arbejdsløse eller, hvis de
er selvstændige eller
erhvervsdrivende, får et
betydeligt indtægtstab
eller fald i salget (over
40 %)
• familieenheder, hvis
samlede indtægter ikke i
den måned, der gik
forud for indførelsen af
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AF
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(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
omstændigheder
skal
skifteretten
straks
underrettes elektronisk
om
begæringen,
beslutningen og de
anvendte
foranstaltninger.
–
Hvis
arbejdsmyndigheden
ikke finder, at der er tale
om force majeure, kan
virksomheden anfægte
en sådan afgørelse ved
at indbringe den for
arbejdsretten.
Det er skifteretten, der
behandler
indsigelser
mod afgørelser om svig,
bedrageri, tvang eller
retsmisbrug, eller hvis
arbejdstagerne anfægter
virksomhedens
beslutning
eller
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moratoriet, oversteg tre
gange den månedlige
IPREM (dvs. 537,84 EUR
x 3). Denne beregning
forhøjes, hvis der er
børn i familien, personer
over 65 år,
handicappede, personer
med plejebehov eller
syge
• afdraget på
realkreditlånet plus
udgifter og basale
livsfornødenheder
overstiger 35 % af hele
familiens nettoindkomst
og
• familier, der som følge
af COVID-19nødsituationen har
oplevet en betydelig
ændring i deres
økonomiske forhold med
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(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
arbejdsmarkedsmyndigh
edens afgørelse om at
anvende
ERTEordningen, hvis den har
ønsket
at
opnå
uberettigede
fordele.
Sådanne indsigelser vil
følge proceduren for
insolvensbehandling
i
arbejdsmarkedsrelatered
e
anliggender,
og
dommen
vil
kunne
appelleres (suplicación).
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hensyn til, hvad der
kræves for få adgang til
en bolig (forholdet
mellem omkostninger til
realkreditlån og
familiens indkomst er
multipliceret med 1,3).
Skyldnere kan ansøge
om et moratorium i en
periode på 15 dage efter
udgangen af én måned
efter nødretstilstandens
ophør (den nuværende
frist er den 27. maj).
Långiverne skal indføre
et sådant moratorium
inden for højst 15 dage
efter indgivelsen af
ansøgningen og skal
indberette et sådant
moratorium til den
spanske centralbank.
Anvendelse af
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(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
suspensionen kræver
ikke, at en aftale mellem
parterne eller en
kontraktændring skal
træde i kraft, men
forlængelsen af
realkreditlånets løbetid
skal formaliseres i et
offentligt dokument,
som skal registreres i
matrikelregistret.

FI
Finland

–

Udarbejdelse af et
forslag
om
midlertidig
begrænsning
af
muligheden for at
erklære
skyldner
konkurs på grundlag
af
kreditors
begæring.

Det
foreslås,
at
fuldbyrdelsesbestemm
elserne
ændres
midlertidigt for at lette
skyldners
stilling.
Betalingsperioden og
kriterierne for tildeling
af
måneder
uden
fyldestgørelse vil blive
ændret. Fristen for
fuldbyrdelse
af

–

–
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Opfordring
til
kreditorerne
om
at
udvise
generel
ansvarlighed.
Finland fokuserer også
på at undgå overdreven
gældsætning
hos
privatpersoner
og
private husstande.

Forslag
om
et
midlertidigt loft over
renter på 10 % for
forbrugerkreditter samt
et midlertidigt forbud
mod
direkte
markedsføring.
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FR
Frankrig

Suspension af skyldners
pligt til at begære
insolvensbehandling (45
dage
efter
dens
indtræden). Skyldners
insolvens
skal
for
nødretsperioden + tre
måneder vurderes i
forhold
til
dennes
situation den 12. marts
2020,
undtagen
i
tilfælde af svig. Skyldner
kan dog stadig begære
retslig rekonstruktion og
likvidation. I samme
periode kan skyldner
også
anmode
om
indledning af forligseller sikringsprocedurer
uanset
skyldners
situation den 12. marts

Kreditorer vil ikke
kunne begære en
insolvensbehandling
(retlig rekonstruktion
eller likvidation) af
skyldner, medmindre
der foreligger bevis
for, at skyldner er
insolvent, vurderet i
forhold til situationen
den 12. marts 2020
(eller før), eller der
foreligger bevis for
svig.

udsættelser vil blive
forlænget.
Kontraktlige
opsigelsesfrister
i
tilfælde
af
misligholdelse
af
forpligtelserne
fastfryses,
hvis
opsigelsesfristen
udløber
i
nødretsperioden plus
en
måned,
den
såkaldte
retsbeskyttede periode.
Bestemmelsen træder i
kraft to måneder efter
udløbet
af
den
retsbeskyttede periode
(nødretsperiode + én
måned),
dvs.
to
måneder
efter
nødretstilstandens
ophør.

Når en aftale kun kan
opsiges i en bestemt
periode, eller hvis
den fornys, fordi den
ikke opsiges i en
bestemt periode,
forlænges denne
periode med to
måneder, hvis den
udløber i løbet af
nødretstilstanden
+ én måned.
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Enhver rettighed kan
lovligt udøves i den
oprindeligt
ved
lov
fastsatte periode, når
nødretsperioden
+ én
måned er udløbet, med
en yderligere frist på to
måneder (denne periode
kan ikke forlænges ud
over disse to måneder)

Forlængelse
af
varigheden
af
forligsprocedurer,
observationsperioder
(suspension)
og
rekonstruktionsplaner
(beskyttelsesrelaterede
eller
retlige)
rekonstruktionssager.

Se også: Lov 2020-290 og
NB: Der er også vedtaget bekendtgørelse
2020andre
retlige 341.
foranstaltninger, f.eks. for
at lette kommunikationen
mellem domstole og
insolvensog
rekonstruktionskuratorer.

En
fremskyndet
og
udvidet dækning i form
af løngarantiordningen
for arbejdstagere (AGS).
Se også: Lov 2020-290 og
bekendtgørelse
2020341.
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Se også: Lov 2020-290
og
bekendtgørelse
2020-341.

Disse foranstaltninger
gælder med forbehold
af
fremtidige
ændringer.
Visse foranstaltninger
er dog udtrykkeligt
udelukket
fra
anvendelse
i
nødretsperioden. For
eksempel
finder
nødretsordningen på
sundhedsområdet ikke
anvendelse
på
foranstaltninger
indført i forbindelse
med anvendelsen af
strafferet
eller
strafferetspleje eller på
finansielle forpligtelser
og sikkerhedsstillelser,
der er omhandlet i
artikel L. 211-36 ff. i lov
om monetære og
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Kroatien

Grunde til at indlede
en konkursbehandling,
som opstår under de
særlige
omstændigheder, kan
ikke danne grundlag
for indledning af
konkursbehandlingen.
De udløsende faktorer
for indledning af
konkurs er insolvens og
overdreven
gældsætning, men
ingen af disse faktorer
finder anvendelse, hvis
de indtræder under de
særlige
omstændigheder. Der
gælder dog den
undtagelse, at debitor,
det finansielle agentur
og kreditor kan indgive

-

finansielle anliggender.
Den 1. maj 2020 trådte
lov om afværgende
foranstaltninger i
forbindelse med
fuldbyrdelse og
insolvensbehandling i
kraft.
Ifølge loven
suspenderes
fuldbyrdelsesprocedur
en i 3 måneder (med
mulighed for
forlængelse i
yderligere 3 måneder).
Så længe de særlige
omstændigheder
består, vil
arbejdsgiverne og den
statslige pensionsfond
ikke kunne gøre udlæg
i løn/pension til fordel
for kreditorerne

Det anbefales at
suspendere
fuldbyrdelsessager,
navnlig når de
vedrører udsættelse.
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Som følge af udbruddet
af COVID-19-epidemien i
Kroatien er alle digitale
tvangssalg i
fuldbyrdelses- og
insolvenssager blevet
udskudt, dog med
undtagelse af sager, hvor
buddene er begyndt at
indkomme senest den
24. marts 2020, og som
skal afsluttes i henhold
til offentliggjorte
opfordringer til
deltagelse i et digitalt
tvangssalg.
Alle anmodninger om
salg, der indkommet
efter den 13. marts
2020, og som ikke er
blevet behandlet, vil
blive behandlet, når de

–

–
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en konkursbegæring af
hensyn til at sikre
Republikken Kroatiens
interesser og
sikkerhed, naturen,
miljøet og menneskers
sundhed.

HU
Ungarn
(Den tekst,
der er med

(denne regel fraviges
dog, hvis der er tale
om
børnebidragsrestancer,
lønkrav og midlertidige
foranstaltninger i
henhold til
strafferetsplejeloven).
Tilskrivningen af
lovbestemte renter
suspenderes i den
samme periode.

særlige omstændigheder
i forbindelse med
COVID-19-epidemien
ikke længere foreligger.
Alle offentliggjorte
indkaldelser af kontante
udbetalinger til dækning
af omkostninger og
opfordringer til
deltagelse i digitale
tvangssalg vil blive sat ud
af kraft og blive
genudstedt på samme
salgsbetingelser, når de
særlige omstændigheder
ved COVID-19epidemien ikke længere
foreligger.
Der skal sikres adgang
til domstolsprøvelse
og
kontinuitet
i
verserende
sager.
Domstolene i Ungarn

Der
indføres
et
lovbestemt
betalingsmoratorium for
skyldnere,
der
har
indgået kontrakter om
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1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
inddrivelse af fordringer og af
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A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
kredit, lån og finansiel
fed skrift,
leasing, indtil den 31.
blev tilføjet
december 2020.
den 29. april
2020)
Som følge heraf får
skyldnere, der ikke har
betalt deres gæld i
henhold
til
en
eksisterende kontrakt,
der er underskrevet, og
hvor
pengene
er
udbetalt før den 19.
marts
2020,
et
moratorium
for
tilbagebetaling
af
kapital,
renter
og
gebyrer.
Moratoriet gælder indtil
årets udgang.
Fristen
tilbagebetaling
forlænges

3. ANDRE
2. SUSPENSION I
INSOLVENSFORANSTA 4. RELATEREDE, IKKE
RELATION TIL CIVILE
LTNINGER
INSOLVENSRELATEREDE
DOMSTOLE,
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
SUSPENSIONER AF
erhvervstilskud o.l.)
VERSERENDE SAGER

arbejder
derfor
i
nødretsperioden. Der
gælder
særlige
procedureregler for at
lette deres arbejde.
Alle domstole udøver
deres virke.
Som hovedregel vil
frister fortsat løbe i
nødretsperioden. Den
eneste
undtagelse
herfra er, hvis de
pågældende
procedurer ikke kan
gennemføres skriftligt
eller elektronisk (dvs.
procedurer,
der
kræver et personligt
bidrag, og som ellers
ikke
kan
gennemføres), hvilket
betyder,
at

for
med
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af
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insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
moratoriet,
og
kontrakterne forlænges,
hvis
kreditaftalen
normalt ville udløbe
under
moratoriet.
Garantierne forlænges
også med samme frist
(ni måneder).
Moratoriet
for
tilbagebetaling af gæld
finder kun anvendelse
på kreditfaciliteter, der
ydes af indenlandske
finansselskaber,
og
følgelig er kreditter ydet
af
internationale
finansieringsinstitutter
ikke omfattet af denne
foranstaltning.

proceduren går i stå. I
dette
tilfælde
medregnes den tid,
der
går
indtil
hindringen er fjernet,
eller
indtil
nødretstilstandens
ophør, ikke i en
tidsfrist.
Der er ingen pauser for
domstolene i Ungarn,
hvor
særlige
procedureregler
er
tilladt for at lette dets
aktiviteter.
Alle
domstole udøver deres
virke.

Moratoriet
for
tilbagebetaling gælder
for lån til ansatte.
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af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
Moratoriet
for
tilbagebetaling gælder
også for skyldnere i
sager om personlig
insolvens (indenretslig
og udenretslig) og for
ordninger
for
tilbagebetaling af gæld,
som er baseret på
udenretslig bilæggelse
af
tvister,
på
indenretslige
gældsafviklingsaftaler
eller
på
rettens
afgørelse.
Gældsmoratoriet skal
også
anvendes
på
arbejdstageres lån og
aktører i personlige
insolvenssager.
Renter og gebyrer, der
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(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
ikke betales under
moratoriet, vil ikke
blive kapitaliseret, men
skal
tilbagebetales
senere efter moratoriet
i lige store trancher og
på samme betingelser,
så gældsbyrden ikke
øges på grund af
moratoriet.
Tilbagebetalingsperiode
n forlænges tilsvarende.
De
vigtigste
foranstaltninger
i
forbindelse
med
fuldbyrdelsesprocedure
r rettet mod at beskytte
folkesundheden
og
skyldnere
under
epidemien er følgende:
– indtil den 15. dag
efter nødretstilstandens
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kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
ophør udsættes de
fuldbyrdelsessager, der
verserer for skatte- og
afgiftsmyndigheden
–
dokumenter
forkyndes
ikke
af
fogeden,
fogeder
modtager ikke parterne
fysisk (de sikrer, at de
er til rådighed for de
pågældende personer
ad elektronisk vej eller
skriftligt)
– efter at der er indledt
en
fuldbyrdelsesprocedure
, kan skyldner anmode
om at betale gælden i
rater, som fogeden kan
fastsætte
uden
forudgående samtykke
fra den person, der
begærer fuldbyrdelse
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DOMSTOLE,
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FORANSTALTNINGER
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
– der gennemføres ikke
sager på stedet (og
derfor
heller
ikke
auktioner)
– der gennemføres ikke
udsættelsesforretninger
– en foged kan ikke
arrangere
tvangsauktion over en
skyldners
faste
ejendom, når skyldner
er en fysisk person
– der træffes ikke
foranstaltninger
til
fuldbyrdelse
af
en
specifik akt, hvilket
også
gælder
foranstaltninger
vedrørende afgørelser
om samvær med et
barn med henblik på at
holde kontakten.
Der

IE
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er

vedtaget Banker

og

andre Midlertidig

1. MATERIELLE INSOLVENSFORANSTALTNINGER OG TILHØRENDE KONTRAKTER, DER
PÅVIRKER FORANSTALTNINGERNE
2. SUSPENSION I
RELATION TIL CIVILE
1.1. Suspension af insolvenssager
1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
DOMSTOLE,
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
OG
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
foranstaltninger
til
Irland

interessenter har meddelt,
at de koordinerer fleksible
henstandsforanstaltninger
med
tre
måneders
indstilling af betalinger af
realkreditlån og andre lån.
Kunder, der er ramt af
COVID-19. Der vil også
blive ydet støtte til kunder,
der har købt boliger med
henblik på udlejning, hvor
lejerne er ramt af COVID19, og kunder med
udlejningsejendomme,
hvor lejerne er ramt af
COVID-19, i form af en vis
fleksibilitet,
herunder
mulighed for at søge
betalingshenstand i op til
tre måneder.
I henhold til den Alle sager (herunder I den periode, hvor
almindelige
insolvensbehandling) er insolvensbegæringer
bestemmelse i artikel som
udgangspunkt ikke kan antages til
sikring
af,
at
insolvenssystemet kan
fungere problemfrit,
herunder en lempelse
af visse domstolsregler
og henstand for visse
betalinger, hvor det er
relevant.

IT
Italien

Konkurs- og generelt
insolvensbehandling er
også omfattet af de

Se søjle til venstre,
1.1.A.

Frister
for
gennemførelse
af
enhver handling i

3. ANDRE
INSOLVENSFORANSTA 4. RELATEREDE, IKKE
LTNINGER
INSOLVENSRELATEREDE
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
erhvervstilskud o.l.)
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lønstøtteordning
vedtaget den 24. marts i
12 uger fra den 26.
marts til støtte for
arbejdsgivere i den
private
sektor,
der
oplever
betydelige
økonomiske
vanskeligheder.

Lovdekret nr. 18 af 2020
indeholder en række
foranstaltninger,
der
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1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
DOMSTOLE,
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
almindelige
bestemmelser
om
udsættelse, uden at
dette
berører
muligheden for fra sag
til sag at afgøre, hvad
der ikke kan udskydes
for at opfylde kravene
til
beskyttelse
af
parterne.
Der er ved artikel 10 i
lovdekret nr. 23 af 8.
april 2020 vedtaget
specifikke
insolvensforanstaltning
er:
– Alle begæringer om
insolvensbehandling,
der er indgivet i
perioden mellem den
9. marts og den 30.
juni 2020, kan ikke
antages
til

forbindelse med civile
og strafferetlige sager,
herunder
tvangsfuldbyrdelse af
civilretlige afgørelser,
blev i første omgang
suspenderet fra den 9.
marts til den 15. april
og derefter til den 11.
maj 2020.
I
denne
periode
udsættes retsmøder i
civile sager og dermed
også
i
sager
vedrørende
fuldbyrdelsesprocedur
er automatisk til en
dato, der ligger efter
den 11. maj 2020, og
indtil
denne
dato
suspenderes
også
udløbet af fristerne for
gennemførelse
af

3, stk. 6a, i lov nr. 6
af 2020 vurderes
overholdelse
af
karantæneforanstalt
ningerne altid med
henblik
på
at
udelukke skyldners
ansvar, også med
hensyn til anvendelse
af enhver form for
fortabelse eller straf i
forbindelse
med
forsinkede
eller
udeblevne afdrag.
I forbindelse med
bestemte kontrakter
fastlægger artikel 56,
stk. 2, litra b) og c), i
lovdekret nr. 18 af
2020 en forlængelse
uden formaliteter af
løbetiden for lån
uden faste afdrag
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udskudt ex officio til den
15. april eller til den 30.
juni, hvis dette er
besluttet
af
kontorcheferne, bortset
fra enkeltstående sager,
som retten har erklæret
for hastesager, eller
sager, der efter rettens
opfattelse
har
topprioritet.
Procesfrister (herunder
for
fuldbyrdelsesprocedurer
) er i første omgang
blevet suspenderet fra
den 9. marts til den 15.
april og derefter til den
11. maj.
I tilfælde af ikkesuspenderede
aktiviteter kan civile
retsmøder, der kun

behandling,
begynder
fristerne
for
tilbagekaldelse ikke at
løbe.
I henhold til artikel 9 i
lovdekret nr. 23 fra 2020
forlænges fristerne for
gennemførelse
af
tidligere
aftaler
og
godkendte
rekonstruktionsaftaler,
der udløber mellem den
23. februar 2020 og den
31. december 2021, med
seks måneder.
I
den
nuværende
procedure
for
godkendelse
af
akkordaftaler
har
skyldner,
indtil
retsmødet
om
godkendelsen, ret til at
anmode om en frist, der

specifikt sigter mod at
støtte
likviditeten
gennem banksystemet
(afsnit III) og støtte
likviditeten
hos
husholdninger
og
virksomheder (afsnit IV).
Blandt førstnævnte er
det værd at nævne de
finansielle
støtteforanstaltninger til
mikrovirksomheder samt
små og mellemstore
virksomheder, der er
omhandlet i artikel 56,
herunder forbuddet mod
at tilbagekalde de beløb,
der ydes i forbindelse
med
kreditfaciliteter,
som er genstand for
tilbagekaldelse, og for
lån ydet mod forskud på
lån forlængelse indtil
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HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
realitetsbehandling,
medmindre de er
indgivet
af
den
offentlige
anklager,
hvis der anmodes om
retsbevarende
eller
foreløbige
forholdsregler
med
henblik på at beskytte
aktiverne
eller
virksomheden.
– Når erklæringen om,
at sagen ikke kan
antages til behandling,
efterfølges
af
en
konkursbegæring,
medregnes
den
periode, hvor sagen
ikke kan antages, ikke i
de frister, der er
fastsat i konkurslovens
artikel 10 og 69a, som
vedrører henholdsvis

enhver form for civil
retssag.
Med
hensyn
til
fuldbyrdelse skal det
bemærkes,
at
anmodningen
om
udsættelse
af
tvangsfuldbyrdelsen
eller fuldbyrdelsen af
en appelleret dom
(artikel 283 i den
italienske retsplejelov)
og anmodningen om
udsættelse
af
fuldbyrdelsen af en
retsafgørelse, der har
været genstand for en
kassationsappel
(artikel 373 i den
italienske retsplejelov),
samt sager, hvor en
forsinkelse
af
behandlingen
kan

indtil
den
30.
september 2020, og
suspension
af
betaling af afdrag på
lån
eller
leasingydelser indtil
den 30. september
2020
samt
udskydelse
af
betaling af afdrag
eller lejebetalinger
omfattet
af
suspension.
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kræver tilstedeværelse
af
advokater
eller
parterne, afholdes ved
hjælp af fjernopkobling,
under forudsætning af
overholdelse
af
kontradiktionsprincippet
og parternes reelle
deltagelse.
I perioden mellem den
11. maj og den 30. juni
2020 forventes lederne
af justitskontorerne at
træffe
en
række
organisatoriske
foranstaltninger for at
undgå møder med for
mange deltagere og
kontakt
mellem
personer
i
kontorområder.
Disse foranstaltninger
kan omfatte:

ikke må overstige 90
dage, for forelæggelse af
en ny plan og et nyt
forslag eller en ny
rekonstruktionsaftale.
Artikel 9 bestemmer
også, at skyldner kan
anmode
om
nye
tidsfrister
eller
yderligere forlængelser
af frister, der allerede er
indrømmet.

den 30. september 2020
uden formaliteter af
kontrakter om lån uden
fast
afdrag
med
kontraktmæssig løbetid
inden den 30. september
2020 suspension indtil
den 30. september 2020
af betaling af afdrag på
lån og andre lån med
afdrag eller lejeaftaler
samt udskydelse af
tilbagebetalingsplanen
for afdrag eller afdrag
omfattet af suspension.
Med
hensyn
til
sidstnævnte skal nævnes
eftergivelse af betalinger
til
det
offentlige,
herunder bidrag til social
sikring og velfærd samt
præmier til lovpligtig
forsikring, suspension af
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DOMSTOLE,
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inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
den årlige periode,
inden for hvilken der
skal afgives erklæring
om, at en virksomhed,
der er slettet af
virksomhedsregistret,
er gået konkurs, og
fristen
for
fortabelsessager.

LT
Litauen

Det lovforslag, der er
forelagt parlamentet,
omfatter:
Suspension
af

påføre
parterne
alvorlig skade, kan
behandles
i
kriseperioden.
I
sidstnævnte tilfælde
afgiver lederen for
justitskontoret
eller
dennes stedfortræder
en
erklæring
om
sagens
hastende
karakter, og i sager der
allerede er indledt,
træffes beslutningen
ved
kendelse
fra
dommeren
eller
retsformanden.

Det lovforslag, der er
forelagt parlamentet,
omfatter følgende:
Kreditors ret til at

–

– gennemførelse af
civile retsmøder ved
hjælp af fjernopkobling,
der
kun
kræver
tilstedeværelse
af
advokater
eller
parterne,
under
forudsætning
af
at
kontradiktionsprincippet
overholdes,
og
at
parterne reelt deltager
–
udsættelse
af
retsmøder til efter den
30. juni 2020
– afholdelse af civile
retsmøder, der kun
kræver deltagelse af de
tiltalte, ved skriftlig
procedure.
Domstolene i Litauen er
begyndt at anvende
skriftlige
procedurer,
når det er muligt. Ikke-

–
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betaling af kildeskat,
bidrag til social sikring og
velfærd samt præmier til
lovpligtig forsikring og
skatteog
bidragsforpligtelser og betalinger.
Artikel 11 i lovdekret nr.
23 af 2020 bestemmer,
at udløbsdatoen for
obligationer, der falder
inden for perioden fra
den 9. marts til den 30.
april 2020, suspenderes.

Det lovforslag, der er
forelagt
parlamentet,
omfatter følgende:
Suspenderet beregning

Foranstaltninger,
der
anvendes
af
skatteforvaltningen.
1. Henstand eller
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SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
skyldners pligt til at
begære
insolvensbehandling
eller
omstruktureringsproce
durer i tre måneder
efter
karantæneperiodens
udløb.
Regeringen kan
forlænge denne
periode indtil
udgangen af 2020.

begære
insolvensbehandling
er
begrænset
i
karantæneperioden.

hastende
retsmøder
udsat.

34

mundtlige
er blevet

af
løbetiden,
når
skyldner
ikke
kan
gennemføre
den
godkendte
rekonstruktionsplan, og
rekonstruktionen derfor
kan afsluttes – i tre
måneder
efter
karantæneperiodens
udløb.
Regeringen kan forlænge
denne periode indtil
udgangen af 2020.

betaling af skat i rater i
henhold til den aftalte
tidsplan uden betaling af
renter.
2. Ophør med
inddrivelse af
skatterestancer i
overensstemmelse med
rimelighedskriteriet.
3. Fritagelse af
skatteydere for bøder og
morarenter på grund af
manglende rettidig
overholdelse af
skatteforpligtelserne.
4. Udsættelse af
indgivelse af
selvangivelse og
(betaling af) personskat
og selskabsskat.
Efter loven om realkredit
og loven om
forbrugerkredit har
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o.l.)
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moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
kreditudbyderen under
visse omstændigheder
(f.eks. hvis låntager
bliver arbejdsløs eller
mister mindst en
tredjedel af sin
indkomst) og efter
anmodning fra låntagere
pligt til at udsætte
betalingen af afdrag, der
er fritaget for renter, i en
periode på højst tre
måneder. Denne pligt for
forbrugerkreditudbydern
e blev indført ved
ændringerne af
forbrugerkreditloven
den 19. marts 2020.
Den litauiske regering
har også vedtaget en
bred pakke af
økonomiske
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af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
foranstaltninger for
virksomheder
(statsstøtteordninger,
forskellige godtgørelser
og subsidier,
skattefradrag og
udskydelse af betaling af
skatter og lån osv.).
En
virksomheds
LU
til
at
Luxembourg forpligtelse

indgive en formel
erklæring til retten om
betalingsstandsning,
senest en måned efter
at denne er indtrådt,
dvs. at indlede en
konkursbehandling, er
blevet suspenderet ved
lov.

Der er ikke indført
noget
generelt
moratorium
for
konkursbegæringer,
hvilket betyder, at en
kreditor stadig har
ret til at indgive
konkursbegæring, og
at en virksomhed
stadig har ret til at
erklære sig konkurs.

Kun hastesager vil blive
behandlet af de
luxembourgske
skifteretter.

Luxembourg har
suspenderet frister i
retssager og
forlænget visse
frister i specifikke
procedurer.
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Parlamentets
kontrol
med gennemførelsen af
direktiv 2019/1023 er
stillet i bero. Dog
overvejer
justitsministeriet
i
øjeblikket, om nogle af
elementerne i direktivet
kan være nyttige i den
nuværende kontekst og
kan indføres med kort
varsel (f.eks. forenklet
udsættelse
af
fuldbyrdelsesmekanisme
n eller bestemmelser om

For så vidt angår
lejeforhold
er
gennemførelse
af
udsættelser
suspenderet
af
indlysende årsager.
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SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer

LV
Letland

Kreditorer kan i visse
tilfælde indtil den 1.
september i år ikke
indgive begæring om
insolvensbehandling
af en juridisk person.

Alle procedurer til
fuldbyrdelse
af
forvaltningsafgørelser,
der blev indledt, før
nødretstilstanden blev
indført (den 12. marts),
er suspenderet fra den
5.
april
og
til
tilstandens udløb (i
øjeblikket til den 12.
maj).
Moratoriet
for
inddrivelse af gæld
finder ikke anvendelse
på
forvaltningsafgørelser,
som
allerede
kan
fuldbyrdes
med
obligatorisk
virkning
fra det tidspunkt, hvor
de træder i kraft, uden

–

I stedet for at udsætte
retsmøder er Letland
gået over til en skriftlig
procedure, medmindre
det
er
absolut
nødvendigt at afholde
et egentligt retsmøde.
I nødretsperioden kan
man
elektronisk
indgive begæringer om
retsbeskyttelse,
insolvensbehandling af
en juridisk person og
insolvensbehandling af
en fysisk person.
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beskyttelse
af
ny
finansiering).
Gennemførelsen af en
plan for tilbagebetaling
af gæld (en del af
insolvensbehandlingen
af en fysisk person) kan
suspenderes. Planernes
gennemførelsesperiode
forlænges med den
suspensionsperioden.
Der
kan
afholdes
fjernmøder
for
kreditorudvalg.
Der kan fastsættes en
frist for gennemførelse
af
planer
for
foranstaltninger
i
forbindelse
med
retsbeskyttelsesprocedu
rer på op til flere år (for
nye planer og planer, der
endnu ikke er blevet

Hvad angår suspension af
lovbestemte
frister,
bestemmes det i særloven
bl.a., at skatteydere, der
repræsenterer
de
sektorer, som er berørt af
krisen, har ret til at
anmode
om
en
forlængelse af fristen for
betaling af skatter.
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PÅVIRKER FORANSTALTNINGERNE
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INSOLVENSFORANSTA 4. RELATEREDE, IKKE
RELATION TIL CIVILE
LTNINGER
INSOLVENSRELATEREDE
1.1. Suspension af insolvenssager
1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
DOMSTOLE,
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
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A.
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OG
uformelle aftaler osv.)
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Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
at afvente udløbet af
fristen for indsigelser.

MT
Μalta

De
domstole

maltesiske
er blevet

Lukningen
domstolene

af
har

Ligeledes
lukningen

medførte
af

Regeringen har som
følge af lukningen af
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forlænget), hvis flertallet
af kreditorer som anført i
konkursloven tilslutter
sig dette. Disse planer,
som allerede er blevet
forlænget én gang, kan
forlænges med endnu et
år, hvis flertallet af
kreditorer som anført i
konkursloven tilslutter
sig dette.
Der vil også blive taget
hensyn
til
begrænsninger
af
kreditorernes adgang til
at
begære
insolvensbehandling
i
beslutningen om at
fyldestgøre
arbejdstagerkrav, som er
garanteret af staten.
Med virkning fra den Med
hensyn
til Regeringen har allerede
16. marts 2020 er insolvensdirektivet
indført tre økonomiske

1. MATERIELLE INSOLVENSFORANSTALTNINGER OG TILHØRENDE KONTRAKTER, DER
3. ANDRE
PÅVIRKER FORANSTALTNINGERNE
2. SUSPENSION I
INSOLVENSFORANSTA 4. RELATEREDE, IKKE
RELATION TIL CIVILE
LTNINGER
INSOLVENSRELATEREDE
1.1. Suspension af insolvenssager
1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
DOMSTOLE,
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
lukket med virkning
(Den tekst, fra den 16. marts
og
kun
der er med 2020,
hvor
fed skrift, hastesager,
retten fastslår, at det
blev tilføjet
vil
være
i
den 29. april offentlighedens
2020)
interesse, vil blive
behandlet. Dette er
baggrunden for den
foreliggende situation
med hensyn til visse
sager (ulovlig handel),
som kan anlægges
mod direktører, hvis
de
ikke
begærer
insolvensbehandling.
På trods af dette og i
betragtning af den
omstændighed,
at
genåbning
af
domstolene
vil
ophæve
dette

automatisk medført
en suspension af
kreditorernes ret til
at
begære
insolvensbehandling
af
en
skyldner.
Eftersom
en
genåbning
af
domstolene
ville
ophæve
dette
implicitte
moratorium,
er
Malta alligevel i færd
med at ændre sin
lovgivning
med
henblik på at indføre
en
midlertidig
suspension
af
kreditorernes ret til
at
begære
insolvensbehandling,
indtil
regeringen
finder
det

domstolene
en
automatisk
suspension
af
kreditorforfølgning.
Regeringen
har
desuden indført en
suspension på seks
måneder
af
kreditfaciliteter, der
udstedes af godkendte
krediteller
finansieringsinstitutter
, hvilket bl.a. omfatter
udlån af penge i form
af forskud, overtræk
eller lån eller enhver
anden kreditfacilitet,
herunder diskontering
af
veksler
og
egenveksler, garantier,
godtgørelser,
genforsikringer
og
godkendte
veksler,

domstolene
og
dermed skyldners ret
til at håndhæve
kontrakter
indført
midlertidig
suspension af enhver
rets- og procesfrist,
som er fastsat i
enhver
aftale,
herunder frister for
opfyldelse af enhver
forpligtelse, der er
fastsat i en sådan
aftale.
Dette
omfatter bl.a. alle
procesfrister, inden
for hvilke en notar
efter gældende lov
er
pålagt
at
registrere
dokumenter,
testamenter, akter
eller
private

39

domstolene og de
respektive
registre
blevet
lukket.
Domstolene har dog
fået beføjelse til at
behandle hastesager
eller sager, hvor den
enkelte ret finder, at
den almene interesse
vejer tungest i den
pågældende
sag.
Følgelig ophæves alle
rets- og procesfrister,
herunder
forældelsesfrister, og
eventuelle
præklusionsfrister er
blevet
suspenderet
indtil syv dage efter
ophævelsen
af
bekendtgørelsen om
domstolenes lukning.
Sådanne

undersøger
regeringen
stadig situationen og dens
konsekvenser
for
virksomhederne.
På
nuværende tidspunkt er
der ingen formodning om,
at der er tale om en
hastesag.

hjælpepakker, der sigter
mod på månedsbasis at
opretholde likviditeten i
virksomhederne og yde
økonomisk støtte til en
række
sektorer.
Regeringen har ikke kun
gennemført
skatteudsættelser, men
også statsgarantier for
lån på lempelige vilkår
og har indskudt likvide
midler
direkte
i
virksomhederne for at
holde dem i live, sunde
og klar til at komme
hurtigt på fode, når
økonomien
igen
kommer i gang. Ud over
dette er der indført en
række
arbejdsmarkedsforansta
ltninger,
herunder
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erhvervstilskud
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(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
implicitte moratorium,
er Malta i færd med at
ændre sin lovgivning
med henblik på at
indføre en midlertidig
suspension
af
ledelsesmedlemmers
pligt til at begære
insolvensbehandling,
indtil
regeringen
finder det nødvendigt.

nødvendigt.

bortset fra kreditkort.

skriftlige
aftaler
enhver frist, inden
for hvilken en notar
efter gældende lov
skal
indbetale
skatter, som han har
opkrævet
i
forbindelse
med
udøvelsen af sit
erhverv enhver frist i
forbindelse
med
skattemæssige
fordele, incitamenter
eller
fritagelser
enhver frist, inden
for hvilken en notar
skal
indgive
oplysninger
eller
dokumenter til en
hvilken som helst
myndighed som en
del af sit virke
enhver
frist
for
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foranstaltninger
fungerer i sig selv som
et
automatisk
moratorium for eller
suspension
af
tvangsforanstaltninger
og
virksomheders
insolvens samt for
bestyrelsesmedlemme
rs umiddelbare pligt til
at
begære
insolvensbehandling.
Ad hoc-love herom er
under vedtagelse.

løntillæg. Alt dette sker
for at undgå konkurser,
redde
levedygtige
virksomheder, beskytte
arbejdspladser
og
begrænse omfanget af
misligholdte lån mest
muligt.
Specifikt har regeringen
indført seks måneders
suspension
af
kreditfaciliteter udstedt
af godkendte krediteller
finansieringsinstitutter,
hvilket bl.a. omfatter
udlån af penge i form af
forskud, overtræk eller
et lån eller enhver
anden
kreditfacilitet,
herunder diskontering
af
veksler
og
egenveksler, garantier,
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former for
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NL
Nederlande
ne

NL går heller ikke ind
for
suspension
af
pligten til at begære
insolvensbehandling,
da
man
derved
risikerer at holde liv i
virksomheder, der ikke
er
levedygtige
i
længere tid, end det er
ansvarligt. Dette er til
skade for kreditorerne.
NL fokuserer snarere

–

Man overvejer ikke at
suspendere
betalingspligten,
da
dette kan udløse en
kædereaktion.

opfyldelsen
af
enhver forpligtelse i
et dokument eller en
privat skriftlig aftale,
herunder
en
registreret
købsaftale og enhver
frist med hensyn til
udløb
af
en
registreret
salgsaftale.
–
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godtgørelser,
genforsikringer
og
godkendte
veksler,
bortset fra kreditkort.
Regeringen har allerede
vedtaget tre pakker
med finansiel bistand
for
at
forhindre
virksomheders insolvens
–

En række banker har
frivilligt givet tilsagn om
et midlertidigt stop for
afvikling af
kreditfaciliteter og
fuldbyrdelsesforanstaltni
nger (på visse
betingelser). I
Nederlandene indgiver
bankerne under alle
omstændigheder kun

Der er bebudet generelle
hasteforanstaltninger,
som skal give borgere og
iværksættere mulighed
for fortsat at opfylde
deres
betalingsforpligtelser.

Denne pakke omfatter
foranstaltninger som
f.eks.
øjeblikkelig
indstilling
af
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SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
på at lette en hurtig og
sjældent begæringer om opkrævning af visse
tidlig rekonstruktion.
insolvensbehandling.
skatter (indkomstskat,
selskabsskat og moms)
og en liberal ordning
for udskydelse af en
række andre skatter
og pensionsbidrag.
Med
hensyn
til –
–
–
Retssager suspenderes Rekonstruktionsprocedu Under
det
nye
PL
konkursbehandling
er
i
overensstemmelse
rerne
i
"krisebeskyttelsesskjold"
Polen
Polen i øjeblikket ved
at
udarbejde
et
lovforslag,
der
bestemmer, at der ikke
skal være nogen frist
for
indgivelse
af
konkursbegæring
i
nødretsperioden.
Fristen stilles i bero,
hvis den allerede løber.

med den lov, som
ministerrådet vedtog
den 26. marts 2020
(loven behandles i
parlamentet
på
nuværende tidspunkt).
De
af
regeringen
indførte instrumenter
til at begrænse de
negative virkninger af
COVID-19
skal
forhindre konkurser og
beskytte
arbejdsmarkedet.
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rekonstruktionsloven
indeholder løsninger, der
afvejer både skyldners
og dennes kreditorers
interesser og på den ene
side
tjener
til
at
opretholde
skyldners
eksistens og på den
anden til at fyldestgøre
kreditorerne så effektivt
som muligt. Derfor bør
de ikke pr. definition
anses for at være til
skade for skyldnere.

kan der ydes statsstøtte
til en iværksætter i en
vanskelig
økonomisk
situation
(risiko
for
insolvens), som opfylder
kriterierne
for
en
erhvervsdrivende, der er
truet af insolvens (artikel
141,
stk.
2,
i
rekonstruktionsloven),
eller som er insolvent
(konkurslovens
artikel
11), og som også
opfylder andre kriterier.

1. MATERIELLE INSOLVENSFORANSTALTNINGER OG TILHØRENDE KONTRAKTER, DER
PÅVIRKER FORANSTALTNINGERNE
1.1. Suspension af insolvenssager
1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
inddrivelse af fordringer og af
kontraktopsigelser
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
Selv
om –
Suspension
af Suspension
af
PT
insolvensordningen
er
forældelsesfrister
og
opsigelse
af
Portugal
blevet ændret for nylig,
blev det besluttet, at
en
tværministeriel
arbejdsgruppe
skal
revidere den igen.

Insolvensbehandling i
nødretsperioden
er
omfattet
af
de
almindelige
(Den nye
bestemmelser
om
opdaterede
suspension af enhver
tekst fra 24. form
for
retslig
april 2020 er aktivitet i civile sager,
med fed)
undtagen i ekstremt
skrift
hastende tilfælde, som
ikke kan udsættes.
Skyldners forpligtelse
til
at
begære
insolvensbehandling
suspenderes, da et

RO
Rumænien

En
kreditor
har
stadig ret til at
begære
insolvensbehandling,
men denne kan først
indledes,
når
nødretstilstanden er
ophørt.

udløbsfrister
i
forbindelse med alle
typer af sager (f.eks.
udsættelsessager).

forpagtningskontrakt
er.

Gæld til det offentlige
(skatter og anden
gæld, undtagen krav,
der er fastlagt i
afgørelser
i
straffesager),
som
forfalder i løbet af
nødretsperioden, kan
ikke fyldestgøres i
denne periode og 30
dage efter dens udløb.
Desuden
er
fuldbyrdelsesforanstal
tninger for gæld til det
offentlige suspenderet

For at sikre
kontraktforhold for
SMV'er, som er
blevet lukket eller
midlertidigt lukket
(af myndighederne) i
nødretsperioden
(f.eks. restauranter
og hoteller), er der
indført en specifik
forpligtelse til at
forsøge at
genforhandle
kontrakten, før den
suspenderes/bringes
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3. ANDRE
2. SUSPENSION I
INSOLVENSFORANSTA 4. RELATEREDE, IKKE
RELATION TIL CIVILE
LTNINGER
INSOLVENSRELATEREDE
DOMSTOLE,
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
SUSPENSIONER AF
erhvervstilskud o.l.)
VERSERENDE SAGER

I
denne
nødretsperiode
anvendes ordningen
for lovbestemte fri- og
helligdage,
hvilket
betyder, at frister og
procedurer
suspenderes.
Så
længe
undtagelsestilstanden
består, udføres den
virksomhed,
der
består
i
offentliggørelse
af
konkursprocedurebulletinen,
udelukkende
ved
hjælp af elektroniske
midler (online portal).
I
nødretsperioden
suspenderes
procesfrister.
Aktiviteter
i

–

Regeringen har søgt om
og fået godkendt en
hjælpepakke fra EuropaKommissionen på 13
mia. EUR med det formål
at hjælpe økonomien og
erhvervslivet.

–

Der
er
truffet
supplerende
foranstaltninger for at
mindske presset på den
finansielle
likviditet,
f.eks. muligheden for at
udsætte
visse
betalingsforpligtelser
(afdrag på lån eller
skattemæssige
forpligtelser),
der
forfalder
i
nødretsperioden; disse
foranstaltninger
forventes at afbøde
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(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
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OG
uformelle aftaler osv.)
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SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
generelt moratorium
finder anvendelse i
nødretsperioden
på
alle civilretlige frister,
herunder
i
den
periode på 30 dage,
hvor skyldneren er
forpligtet til at begære
insolvensbehandling.

eller anvendes ikke
efter indførelsen af
nødretsperioden.
Dette gælder dog ikke
for krav i forbindelse
med straffesager.
Fuldbyrdelsesprocedur
en/tvangsfuldbyrdelse
n
i
civile
sager
fortsætter kun, hvis
det er muligt at
overholde
de
sundhedsmæssige
retningslinjer.

til ophør som følge
af force majeure.
I visse tilfælde er
SMV'er, som er
blevet lukket eller
midlertidigt lukket af
myndighederne i
nødretsperioden, i
deres kontraktlige
relationer omfattet
af en formodning om
force majeure.
Formodningen kan
afkræftes ved hjælp
af ethvert
bevismiddel.

tilknytning
til
verserende
sager
fortsætter
kun
i
ekstremt presserende
sager, som ikke kan
udsættes
(appeldomstolene
udarbejder en liste
over sådanne sager for
alle domstole i deres
jurisdiktion).
Domstolene
kan
fastsætte korte frister
og om muligt afholde
retsmøder
via
videokonference.
I insolvenssager, der
ikke var afsluttet den
16.
marts,
suspenderes rettens
behandling ex officio,
og
kun
meget
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nogle af pandemiens
negative konsekvenser
for iværksættere.
Der er også truffet
andre
økonomiske
foranstaltninger såsom
præferencelån
til
SMV'er, herunder lån,
som hvoraf 90 % er
statsgaranterede,
og
andre
socialsikringsforanstaltn
inger.
Under nødretstilstanden
kan SMV'er, som er
lukket eller midlertidigt
lukket
af
myndighederne,
udsætte betalingen af
husleje
og
forsyningsydelser
på
deres hovedsæde.
Der vil snart blive
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AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
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(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
hastende
sager
behandles (midlertidig
suspension
af
fuldbyrdelsesforanstal
tninger
over
for
debitor, indtil der
træffes afgørelse om
indledning
af
insolvensbehandling
på
skyldners
anmodning,
samt
andre
foranstaltninger, der
kan
gennemføres
uden
parternes
tilstedeværelse).
I
appelsager
mod
afgørelser truffet af
voldgiftsretten
kan
visse afgørelser, der
kan tvangsfuldbyrdes,
suspenderes
(afgørelser
om
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indført
midlertidige
særbestemmelser
for
generalforsamlinger for
aktionærer/selskabsdelt
agere
under
nødretstilstanden.

1. MATERIELLE INSOLVENSFORANSTALTNINGER OG TILHØRENDE KONTRAKTER, DER
3. ANDRE
PÅVIRKER FORANSTALTNINGERNE
2. SUSPENSION I
INSOLVENSFORANSTA 4. RELATEREDE, IKKE
RELATION TIL CIVILE
LTNINGER
INSOLVENSRELATEREDE
1.1. Suspension af insolvenssager
1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
DOMSTOLE,
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
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insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
indledning
af
insolvensbehandling
mod skyldneren eller
om indledning af en
forenklet
konkursprocedure ved
domstolene kan stadig
suspenderes
af
appeldomstolene).
Kuratorers/likvidatore
rs
aktiviteter
i
forbindelse
med
igangværende
procedurer fortsættes
om
muligt
under
overholdelse af de
sundhedsmæssige
krav.
Med virkning fra den
15. maj 2020 er
undtagelsestilstanden
bragt til ophør. I alle
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civile
sager
vil
procedurerne derfor
blive genoptaget ex
officio. I 10 dage efter
undtagelsestilstanden
s
afslutning
vil
domstolene
træffe
passende
foranstaltninger for at
beramme
retsmøderne påny og
indkalde parterne.
Justitsministeriet vil
som den centrale
myndighed udføre alle
aktiviteter efter de
almindelige
regler,
ligesom
ministeriet
gjorde
under
undtagelsestilstanden.

SE
Sverige

–

–

–

–

Ingen
specifik
foranstaltning
i
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–

Fokus på økonomiske
foranstaltninger for at
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Lov vedtaget den 2.
SI
Slovenien april: udsættelse af

Hvis virksomheden
erklæres konkurs på
forpligtelsen
til
at grund af epidemien,
begære
og
kreditorerne
insolvensbehandling og anmoder
herom,
indlede
den forlænges fristen for
obligatoriske
at gennemføre en
forligsprocedure, hvis rekonstruktion (eller
insolvensen
skyldes afslutte
COVID-krisen.
insolvensbehandlinge
Afkræftelig formodning n) med fire måneder.
om
COVID-relateret
insolvens, hvis regeringen
eller
de
lokale
myndigheder har opført
virksomhedens aktivitet
på en liste. Hvis der ikke
foreligger
nogen
formodning, skal der

Fuldbyrdelsen
suspenderes. Efter at
ændringen har fået
virkning,
vil
domstolene
også
kunne
udstede
fuldbyrdelsesog
sikringskendelser
og
forkynde dem for de
berørte personer i
ikke-hastende sager,
som blev påbegyndt,
før foranstaltningerne
som følge af epidemien
blev indført. I disse
tilfælde vil parterne
ikke være forpligtet til
straks at reagere, da
fristerne
i
ikke-

–

Insolvenssager (med
undtagelse
af
tvangsauktioner) blev i
første
omgang
klassificeret
som
hastesager (fra den 13.
marts), derefter som
ikke-presserende (fra
den 31. marts), hvilket
betød, at retsmøderne
blev aflyst.
Under epidemien kan
skifteretten
ikke
indlede
en
insolvenssag (dog kan
der
gøres
en
undtagelse
for
arbejdstagere,
hvis
kontrakt er blevet
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Der er indført en
supplerende
uigendrivelig
formodning:
Hvis
arbejdsgiveren
drager
fordel
af
COVIDforanstaltninger for at
kunne
betale
arbejdstagernes løn, skal
lønnen betales senest
efter en måned. Hvis
dette ikke sker, anses
arbejdsgiveren for at
være
insolvent.
Foranstaltningen
er
gældende indtil fire
måneder
efter
ophævelsen
af
de
særlige foranstaltninger.

mindske
risikoen
i
forbindelse
med
yderligere
fuldbyrdelsessager.
I forbindelse med kredit
udskydes betalinger
(specifik bestemmelse).
Alle
indtægter,
der
stammer
fra
særlig
COVID-lovgivning,
er
undtaget
fra
skattemæssig
og
civilretlig
fuldbyrdelse
(herunder
personlig
konkurs).
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fremlægges bevis for, at
insolvensen
skyldes
epidemien.

hastende tilfælde ikke
løber, og den retlige
løsning, ifølge hvilken
fuldbyrdelsen
stadig
pågår (undtagen i
hastende
tilfælde,
såsom inddrivelse af
underholdsbidrag), vil
stadig være gældende
for så vidt angår
fuldbyrdelsessager,
som blev sat i bero
eller
udsat
under
epidemien.
Dette
betyder
naturligvis
ikke, at den part, der
ønsker at reagere, er
afskåret herfra.

opsagt på grund af
epidemien).
Den nye ordning med
Covid-19-loven,
der
blev vedtaget den 29.
april, giver, så længe
epidemien
varer,
parterne
i
en
insolvenssag mulighed
for at indgive en
begæring, en erklæring
eller et dokument efter
fristens udløb, hvis
årsagen til forsinkelsen
er
COVID
19epidemien, og retten
endnu ikke har truffet
en afgørelse, idet en
sådan
forsinket
begæring mv. fortsat
vil blive behandlet og
altså ikke afvist af
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inddrivelse af fordringer
retten, fordi fristen er
sprunget. Et sådant
retsgrundlag,
der
afbøder virkningerne
af forskellige retsskridt
inden for rammerne af
en insolvenssag, vil
også være en vigtig
omstændighed
i
forbindelse
med
højesterets præsidents
eventuelle vurdering
af, om en insolvenssag
skal behandles som en
hastesag.

SK
Slovakiet

Lov nr. 62/2020 om
visse ekstraordinære
foranstaltninger i
forbindelse med
COVID-19-udbruddet
og om foranstaltninger
på det retlige område

Nej.

Fyldestgørelse
af
rettigheder og pant i
fast ejendom samt
tvangsauktioner
er
midlertidigt
forbudt

Nej.

Artikel 1 i COVID-loven
suspenderer
midlertidigt
begrænsningsog
forældelsesfrister på
det
privatretlige
område og indfører

(indtil den 31. maj)
(jf. § 6 og 7 i COVID-
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Nej.

- Finansiel bistand til
iværksættere (fysiske
personer) og små og
mellemstore
virksomheder
(eventuelle garantier for
lån eller betaling af

1. MATERIELLE INSOLVENSFORANSTALTNINGER OG TILHØRENDE KONTRAKTER, DER
3. ANDRE
PÅVIRKER FORANSTALTNINGERNE
2. SUSPENSION I
INSOLVENSFORANSTA 4. RELATEREDE, IKKE
RELATION TIL CIVILE
LTNINGER
INSOLVENSRELATEREDE
1.1. Suspension af insolvenssager
1.2. Suspension af procedurer for
Medlemsstat
DOMSTOLE,
(f.eks. vedrørende
FORANSTALTNINGER
inddrivelse af fordringer og af
HERUNDER
anfægtelsessøgsmål, (betalingshenstand,
kontraktopsigelser
SKIFTERETTER
rekonstruktionsplaner, banklån, socialsikring,
A. Suspension af B. Beskyttelse af
A.
B. Suspension af
OG
uformelle aftaler osv.)
sundhedsforsikring,
pligt til at begære skyldnere mod
Generelle/specifikke kontraktopsigelser
SUSPENSIONER
AF
erhvervstilskud
o.l.)
insolvensbehandling kreditorers begæring
moratorier for
(generelle/specifikke
VERSERENDE SAGER
(skyldnere)
af
inddrivelse af fordringer
kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
(i det følgende
benævnt "COVIDloven") trådte i kraft
den 27. marts. I
henhold til artikel 4 i
denne lov er fristen for
en skyldners begæring
af insolvensbehandling
forlænget fra 30 til 60
dage. Finder kun
anvendelse på
efterprøvning af
regnskab, da skyldner
er forpligtet til at
begære
insolvensbehandling
alene på dette
grundlag.
De restriktive
bestemmelser i COVIDloven er tidsbegrænsede
(30. april 2020). En

loven)

mulighed for at give
afkald på sådanne
frister
i
nærmere
angivne tilfælde.

Slovakiske
iværksættere, hvis
virksomhed er bragt i
fare som følge af
COVIDforanstaltninger, kan
anmode om en
retsafgørelse, der har
lignende virkninger
som et midlertidigt
moratorium i
rekonstruktionssager
(detaljeret liste over
virkningerne
nedenfor).
Iværksættere (fysiske
eller juridiske personer
med bopæl eller
hjemsted i Slovakiet),
som ikke er insolvente,
i ond tro, eller har

I medfør af COVIDlovens artikel 2 gælder
det
samme
med
hensyn til procesfrister
for sagens parter. Hvis
det ikke er muligt at
forlænge fristen på
grund af fare for liv,
sundhed, sikkerhed og
frihed
eller
mulig
betydelig skade, har
retten beføjelse til at
fravige
denne
bestemmelse
og
fortsætte inden for
den fastsatte frist.
Begge
disse
foranstaltninger gjaldt
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renter), lov nr. 75/2020
– udsættelse af
afbetaling på
realkreditlån for
forbrugere (ni måneder)
ved lov nr. 75/2020
– udsættelse af
afbetaling på lån for små
og mellemstore
virksomheder og
iværksættere (fysiske
personer) (ni måneder)
ved lov nr. 75/2020
– udsættelse af
betalinger til syge-,
social- og
alderspensionsforsikring
for visse arbejdsgivere
og iværksættere (fysiske
personer) (i forbindelse
med et fald i
omsætningen som følge
af COVID-
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eventuel forlængelse vil
blive taget op til
overvejelse senere
(beslutning om at ændre
loven træffes af
regeringen og
parlamentet).

været genstand for en
tvangsfuldbyrdelsespro
cedure indtil den 12.
marts 2020) kan
anmode om et
midlertidigt
moratorium ved brug
af en formular (en
elektronisk anmodning
fra virksomheder er
fornøden, men ikke fra
enkeltpersoner).
Moratoriet er
gældende efter
offentliggørelse af den
retsafgørelse, hvorved
moratoriet er blevet
udstedt. En sådan
afgørelse kan anfægtes
(af enhver) for retten,
og moratoriet kan
efterfølgende
ophæves. Moratoriet

kun indtil den 30. april
Der er ikke indført
ændringer af
lovbestemte
rentesatser (endnu).
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foranstaltninger) ved lov
nr. 68/2020
– udsættelse af pligten til
at indgive selvangivelse
ved lov nr. 67/2020
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kontrakter)
insolvensbehandling
/visse
former for
inddrivelse af fordringer
er tidsbegrænset —
det udløber senest den
1. oktober 2020.
Den nye form for
moratorium har
tilsvarende virkninger
som et moratorium i
forbindelse med en
rekonstruktion:
- suspension af en
debitors eller dennes
ledelses pligt til at
indgive
konkursbegæring, hvis
vedkommende bliver
insolvent
- ingen kreditorer kan
indgive en
konkursbegæring
- fogedsager, der blev
indledt efter den 13.
marts, suspenderes
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inddrivelse af fordringer
indtil videre
- ingen udlæg i en
virksomhed eller en del
af en virksomhed
- begrænsning af
adgangen til
modregning
- suspension af
adgangen til at opsige
en kontrakt
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