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”Konefinten” får sværere vilkår.
Det er andetsteds i dette nyhedsbrev omtalt, at en ny lov om
ægtefællers økonomiske forhold træder i kraft den 1. januar
2018. Samtidig ændres reglen i konkurslovens § 64 vedr.
omstødelse af gaver. Denne ændring skal sikre en stærkere
beskyttelse til kreditorerne, hvis en skyldner forsøger at bringe
aktiver i kreditorly hos sine nærtstående – den såkaldte
"konefinte". Formålet er at gøre det nemmere for kurator at få
omstødt gaver ydet til skyldnerens nærstående inden en konkurs.

Omstødelse efter denne nye regel kan derfor gennemføres,
medmindre gavemodtagen beviser, at skyldner hverken var eller
blev insolvent ved gaveoverdragelsen samt at skyldner
utvivlsomt beholdte tilstrækkelige midler til dækning af sine
forpligtelser. Denne regel forventes navnlig at finde anvendelse
ved overdragelse af fast ejendom, værdipapirer, motorkøretøjer,
både og andre særligt værdifulde aktiver. Det kan tillige blive en
vanskelig bevisbyrde at løfte for modtageren.

Baggrund
Konkursloven indeholder i dag en bestemmelse i § 64, hvorefter
gaver ydet af en skyldner, der senere erklæres konkurs, kan
omstødes inden for visse frister. Hvis gaven er givet til
skyldnerens nærmeste, herunder ægtefælle eller børn, kan gaver
under visse betingelser omstødes, hvis de er fuldbyrdet senere
end to år før konkursen.

Omstødelse af løbende betalinger til ægtefælle eller samlever
Med lovningen indføres desuden en ny regel, der skal ramme en
skyldners løbende betaling af større beløb til sin ægtefælle eller
samlever. Sådanne betalinger kan efter 1. januar 2018 omstødes,
såfremt de ikke kan anses som rimelige bidrag til familiens
forsørgelse henset til de økonomiske forhold og familiens behov.
Løbende betalinger skal således også kunne anses som værende
gaver, hvis betalingerne har en uforholdsmæssig størrelse. Der
vil ikke gælde nogen omstødelsesfrist.

Gavebegrebet i konkursloven fortolkes bredt. Normalt
karakteriseres en gave blandt andet som en disposition, der
primært skyldes gavmildhed. Baggrunden for gaver ydet forud
for en konkurs er dog oftest begrundet i, at en skyldner indser at
hans værdier alt andet lige risikerer at blive anvendt til dækning
af gæld, så skyldneren i stedet vælger at overføre værdierne til
sine nærstående. Heraf opstod begrebet ”konefinte”.
Formålet med konkurslovens § 64 er at give kurator mulighed
for, på kreditorernes vegne, at kræve sådanne overførsler af
værdier fra skyldneren til dennes nærmeste omstødt.
Ændringerne i konkursloven skal styrke kurators muligheder.
Strengere krav til gavemodtagerens bevisbyrde
Ændringen af konkurslovens § 64 medfører fremover en dobbelt
insolvensvurdering. Modtageren af værdier fra en skyldner, der
senere går konkurs, skal fremover kunne dokumentere, dels at
skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelse af gaven blev
insolvent, dels at skyldneren på tidspunktet for
gaveoverdragelsen beholdte utvivlsomt tilstrækkelige midler til
at dække sine forpligtelser. Det kan blive en vanskelig
bevisbyrde at løfte, når skyldneren de facto er gået konkurs.
Ingen omstødelsesfrist i særlige tilfælde
Den nugældende frist på to år i forhold til skyldnerens nærmeste,
herunder ægtefælle eller børn, opretholdes. Derudover indføres
med lovændringen en supplerende regel, hvorefter der ikke
gælder nogen omstødelsesfrist for gaver, der åbenbart stod i
misforhold til skyldners økonomiske forhold.

Ikrafttræden
Loven finder alene anvendelse på gaver, der er fuldbyrdet efter
lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2018. Gaver der er fuldbyrdet
forinden denne dato skal bedømmes efter de nugældende regler.
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