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Konkursret i Tyskland

Nyt lovforslag her i coronakrisen:
Forpligtelse til at indgive konkursbegæring udsat
For at beskytte virksomheder, som er kommet
i en økonomisk kritisk situation som følge af
COVID-19-pandemien, er der i Tyskland fremsat
et nyt lovforslag om at udsætte forpligtelsen til at
indgive konkursbegæring til den 30. september
2020.
Loven træder formodentlig i kraft den 27. marts
2020 med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts
2020.
Generel forpligtelse til at indgive konkursbegæring
I henhold til § 15a InsO (den tyske konkurslov) er

direktøren for en juridisk person med begrænset
ansvar (dvs. GmbH, AG, UG, eG, SE, KGaA, GmbH &
Co. KG, UG & Co. KG, men også foreninger) forpligtet til at anmode om konkursbehandling, så snart
virksomheden er insolvent.
Direktøren har tre uger til at undersøge mulighederne for at afhjælpe insolvensen ved f.eks. at
skaffe ny likviditet (lånekapital eller egenkapital)
eller forhandle med kreditorerne om henstand,
afkald eller tilbagetrædelse. Hvis dette ikke lykkes
inden for tre uger, er direktøren forpligtet til at
indgive konkursbegæring. Hvis direktøren forsømmer denne pligt, begår han en ulovlig strafbar
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handling og hæfter over for kreditorerne/kurator
personligt.

er færre penge end kreditorer, som derfor skal
beskyttes.

Hvornår indtræder insolvens
Insolvens indtræder efter tysk lov og retspraksis
på et meget tidligere tidspunkt end efter dansk lov.
Der er to insolvensgrunde (som hver for sig kan
udløse insolvens): Illikviditet eller underbalance.

Derfor gælder det stadigvæk, at der kun må betales
nye fordringer til opretholdelse af forretningsmæssig drift under insolvensen. Ved betaling af
gammel gæld hæfter direktøren personligt.

Illikviditet:
Illikviditet foreligger allerede på det tidspunkt,
hvor virksomheden ikke har likvide midler nok
(f.eks. kontantbeholdninger) til at betale 90% af
alle fakturaer, der er forfaldne til betaling, og heller ikke kan forventes at få tilstrækkelige likvide
midler inden for de næste tre uger. Det er ikke
nok at have en lang debitorliste. Debitorer forøger først likviditeten, når de har betalt og
ikke før.
Underbalance:
Underbalance foreligger, når passiverne overstiger aktiverne. Aktiver og passiver skal vurderes
efter likvidationsværdier og ikke bogførte værdier.
Underbalance er dog kun en insolvensgrund, hvis
der ikke foreligger en prognose for videreførelse af
virksomheden (og den foreligger stort set kun, hvis
der er tilstrækkelig likviditet til drift). Derfor er
en underbalance i praksis sjældent en insolvensgrund.
Ny tysk lov i coronakrisen
Den nye lov udsætter forpligtelsen til at indgive en
konkursbegæring, hvis insolvensen er begrundet
i coronakrisen og hvis der på grund af anmodningen om offentlig hjælp og/eller seriøse finansierings- eller saneringsforhandlinger er begrundet
udsigt til sanering. I henhold til loven er der en
formodning om, at insolvensen er udløst af coronakrisen, hvis insolvensen er indtrådt efter den
31. december 2019.
Der er mulighed for en forlængelse af loven til den
31. marts 2021.
Hæftelse for betalinger
Den nye lov fastsætter kun, at juridiske personer
fritages for at indgive insolvensbegæring. Der er
stadig tale om insolvens, hvilket vil sige, at der

Betalinger til opretholdelse eller genoptagelse af
den forretningsmæssige drift eller gennemførelse
af en saneringsplan er konkret nævnt i loven som
tilladt under insolvensen.
Kapitaltilførsel
Hvis banken eller kapitalejerne yder nye lån inden
den 30. september 2020, er tilbagebetaling inden
den 30. september 2023 ikke insolvensretligt omstødelig. Pas dog på: Sikkerhedsstillelse fra kapitalejere for sådanne lån er forsat omstødelige. Der
findes flere lempelser vedrørende insolvensretlig
omstødelse.
Konkursbegæring fra kreditorer
Kreditorernes mulighed for at begære en debitor
konkurs er indskrænket. Frem til den 27. juni 2020
må en kreditor kun begære en debitor konkurs,
hvis insolvensgrunden allerede forelå den 1. marts
2020.
Betalingsudsættelse for debitorer fra den
1. april 2020
Ud over bestemmelserne om insolvensbegæring
giver den nye lov også debitorer mulighed for
betalingsudsættelse. En forbruger har ret til at
nægte at betale løbende forpligtelser (hvis kontrakten er indgået før den 8. marts 2020) indtil den
30. juni 2020. Denne ret til at nægte betaling gælder kun for væsentlige løbende forpligtelser (f.eks.
vand, el og varme). Desuden skal der foreligge en
trussel mod familiens rimelige underhold.
For små virksomheder (såkaldte ”Kleinstunternehmen” med færre end 10 lønmodtagere og mindre end EUR 2 mio. i henholdsvis årsomsætning og
balancesum) gælder en tilsvarende bestemmelse.
Disse virksomheder har ret til at nægte at betale
væsentlige løbende forpligtelser (hvis kontrakten
er indgået før den 8. marts 2020) indtil den
30. juni 2020, såfremt forpligtelsen ikke kan betales
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på grund af COVID-19-pandemien eller såfremt
betaling ville udgøre en trussel mod det økonomiske grundlag for den forretningsmæssige drift.
Betalingsudsættelse er ikke kun begrænset til
betalingsforpligtelser, men også ydelsesforpligtelser,
hvis f.eks. virksomheden ikke kan levere varer pga.
COVID-19-pandemien.
Der findes undtagelser til denne bestemmelse,
således at den økonomiske situation for kreditoren
og muligheden for ekstraordinær opsigelse af kontrakten kan føre til et andet resultat.
Desuden gælder denne bestemmelse ikke for lejekontrakter, lånekontrakter og ansættelseskontrakter. Der er særlige regler for disse typer kontrakter,
som kan findes i vores særlige newsletter.
Praktiske henvisninger
Hvis virksomheden på grund af coronakrisen er
kommet i en økonomisk kritisk situation, skal
forpligtelsen til at indgive konkursbegæring vurderes lige fra starten, hvilket er meget strengere
end efter dansk ret.
Den tyske lovgivning har med den nye lov reageret
på denne udfordring, som dog kræver, at der
foreligger grundig dokumentation for, at forudsætningerne for udsættelse af forpligtelsen er
opfyldt.
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Det skal dokumenteres,
• at insolvensen ikke allerede var indtrådt før
coronakrisen (dvs. en insolvensretlig likviditetsstatus pr. 31.12.2019 – gerne ved hjælp af en
revisor eller en konkursadvokat)
• at der foregår seriøse finansierings- eller
saneringsbestræbelser
• at der er velbegrundet udsigt til sanering
• at betalinger efter insolvensens indtræden
tjener til opretholdelse af den forretningsmæssige drift
Støttemuligheder i Tyskland
Der findes efterhånden forskellige statslige hjælpeprogrammer for kriseramte virksomheder, afhængig af virksomhedens størrelse og placering. Den
tyske forbundsregering og de enkelte tyske delstater
har allerede implementeret disse programmer eller
er ved at gøre det. Desuden er der også mulighed for
den såkaldte ”Kurzarbeitergeld”, hvis virksomheden
har medarbejdere i Tyskland og skal nedsætte
deres arbejdsomfang som følge af krisen. Andersen
Partners rådgiver om alle aspekter af coronakrisen
og vores dansktalende tyske Rechtsanwälte står til
rådighed for en indledende drøftelse.
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