
Pas på konkurskarantæne 
 

Hvis man har været i ledelsen af et selskab, som går konkurs, er der risiko for, at man blive idømt kon-

kurskarantæne i en periode på op til 3 år. Det betyder, at man kan få forbud mod at deltage i ledelsen af 

en virksomhed, hvor der er begrænset personlig hæftelse – det vil sige aktieselskaber og anpartsselska-

ber m.v. 

 

Man kan ikke deltage i ledelsen som registreret direktør eller bestyrelsesmedlem i Erhvervsstyrelsens 

register. 

 

Man kan heller ikke deltage, hvis man rent faktisk udfører arbejdet, uden at være registreret. Ledelses-

deltagelse omfatter også personer, som faktisk har udøvet hvervet som direktør eller bestyrelsesmedlem 

i virksomheden uden at være registreret. 

 

Hvis man har foretaget en groft uforsvarlig forretningsførelse, kan man blive idømt konkurskarantæne. 

 

Det er kurator eller rekonstruktøren, der starter en sag om konkurskarantæne. 

 

Sagen anlægges ved Retten, og hvis der er foregået groft uforsvarlig forretningsførelse, så kan man blive 

idømt konkurskarantæne. 

 

Det er Skifteretten, der skønner, om man har handlet på en sådan måde, at det er rimeligt at pålægge 

konkurskarantæne. 

 

Som eksempler på groft uforsvarlig forretningsførelse kan nævnes: 

 

 Tilsidesættelse af forpligtelserne til angivelse af moms og A-skat/og eller gennem en længere 

periode at undlad at afregne moms og A-skat. 

 Tilsidesættelse af forpligtelserne i relation til bogføring – eksempelvis slet ikke at bogføre. Hvis 

virksomheden alene undlader bogføring i den sidste periode før driftens ophør, kan dette ikke i 

sig selv begrunde konkurskarantæne. Det er vigtigt, at bilagsmaterialet findes. 

 Salg af virksomhedens aktiver til underpris eller uden, at der sker reel betaling af købesummen 

på et tidspunkt, hvor ledelsen må indse, at virksomheden er eller ved salget bliver insolvent. 

 Fortsættelse af ledelsens drift selv om ledelsen må indse, at en videreførelse af driften vil med-

føre betydeligt tab for kreditorerne. 

 

Det er derfor vigtigt, at hvis man påtager sig at være i ledelsen af et selskab, at der så er styr på driften. 

Herunder er det også vigtigt, at de krav, der er til det offentlige, bliver betalt, således at der ikke opar-

bejdes betydelig gæld. 

 

Hvis ledelsen trækker penge ud til eget forbrug eller til egne formål, skal man sikre sig, at det bliver regi-

streret som private hævninger, så det ikke senere kan kritiseres. 

 

Konkurskarantæne vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode af 3 år. Hvis konkurskarantænesa-

gen er rejst på et sent tidspunkt under konkursbehandlingen, kan perioden blive afkortet. Hvis man har 

flere selskaber, hvor man har været i ledelsen, kan man blive pålagt flere konkurskarantæner, som så vil 

blive pålagt tidsmæssigt efter hinanden. 



 

Hvis man overtræder en idømt konkurskarantæne, er der risiko for, at man kan blive pålagt en ny ka-

rantæne. Den nye karantæne kan også indeholde forbud mod deltagelse i enhver form for erhvervsvirk-

somhed også egen virksomhed, hvor man hæfter personligt. 

 

En overtrædelse af konkurskarantæne kan også medføre, at man kommer til at hæfte personligt for sel-

skabets forpligtelser, hvis det går konkurs. 

 

Endvidere kan en overtrædelse af konkurskarantæne straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. 

 

Den, der bliver pålagt konkurskarantæne, registreres i et konkurskarantæneregister. Personer i dette re-

gister kan ikke blive registreret som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab og kan ikke i strid 

med konkurskarantæne blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver hos SKAT. 

 

Der er ikke offentlig adgang til konkurskarantæneregisteret.  

 

En idømt konkurskarantæne vil også gøre, at man ikke senere kan få gældssanering som følge af gæld, 

der er pådraget fra virksomheden.  

 

Der rejses en hel del konkurskarantænesager i kølvandet på selskaber, der er gået konkurs. Mange af 

dem kunne have været undgået, hvis ledelsen havde konsulteret revisor eller advokat om, hvordan virk-

somheden skal drives, og hvilke krav der skal overholdes, og i øvrigt hvis virksomheden drives ud fra 

de regler, der gælder. 

 

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Mariann Jørn Hansen på tlf. 88 77 88 77 eller pr. mail: 

mjh@BBFadvokater.dk, hvis du har spørgsmål hertil.  

 

 

http://www.bbfadvokater.dk/om-os/medarbejdere/partnere/mariann-joern-hansen.aspx
mailto:mjh@BBFadvokater.dk

