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Summary 
The purpose of this master thesis is to examine what the Swedish branch 
legislation means, what a branch are and what it means for a foreign 
company to carry out its business via a Swedish branch. The possibility to 
carry out a business in Sweden via a branch first became real in 1955. 
Before 1955 the only possibility for foreign companies to carry out business 
in Sweden was to do it in form of a legal person. Historically Sweden 
preferred if foreign companies carried out business via a subsidiary. With 
Sweden’s entrance into the European Economic Area, and later the 
European Union, this attitude hade to change since it was incompatible with 
the rules for free movement within the European Union.  
 
The European Union legislation and, above all, judgments from the 
European Court of Justice has explained to what extent a branch can be used 
for establishment in other member states. Judgments from the European 
Court of Justice has made it clear that a branch can be used in order to avoid 
the company law in the home country. A joint-stock company can be set up 
in the member state with the best adjusted rules for the company owners 
specific needs. The owner is then entitled to register a branch in the home 
country and carry out all its business via the branch.  
 
As far as it concerns Sweden, this possibility has led to an increase in 
number of registered branches. The Swedish Companies Registration Office 
has no statistics about how many of those foreign companies with registered 
branches in Sweden who really carries out businesses in their home 
countries. The most of them probably do but the Swedish Companies 
Registration Office has noticed an increase of registered branches to British 
limited liability companies. This type of company has no demand for a 
minimum share so some of these British companies are probably run by 
Swedish citizens who wants to operate in Sweden with the limited 
responsibility of a joint-stock company but who doesn’t want to put in the 
minimum share of 100,000 SEK as the Swedish company law prescribes for 
a private joint-stock company.           
 
A branch is a legal entity without its own responsibility, the branch 
constitutes thus a part of the foreign company’s assets. The Swedish Foreign 
Branch Offices Act is partly based on a European Union directive which 
regulates what kind of information related to the branch that should be made 
public. The Swedish Foreign Branch Offices Act is not a complicated law, it 
regulates by and large; the registration of a branch office, how to carry out 
the business, rules for the managing director, how to manage the accounting 
and the de-registration of the branch. The Act also contains some rules for 
penalties and fines, but they are not many. 
 
The Swedish Foreign Branch Offices Act is not the biggest problem for a 
foreign company who wants to establish a business in Sweden, the biggest 
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problem is rather for the company to decide if a branch office in Sweden is 
the best way to establish a business here or if for example a subsidiary 
should be established instead.  
 
For a Swedish citizen who wants to register a branch in Sweden under the 
purpose to avoid the Swedish company law it is important to consider which 
other country’s company law that meets the individual standards the best. 
The person who is considering this also has to consider if it is worth the 
inconvenience that could appear. Even if there are no plans on carrying out 
any business in the home country of the company, some knowledge in the 
company law of the elected country can be needed. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad den svenska 
filiallagstiftningen innebär, vad en filial är för en rättsfigur och vad det 
betyder att som utländskt företag driva verksamhet via en svensk filial. 
Möjligheten att driva verksamhet i Sverige via filial har funnits sedan 1955. 
Innan dess var det bara möjligt för ett utländskt företag att driva verksamhet 
i Sverige i form av en svensk juridisk person. Historiskt har man i Sverige 
föredragit att utländska företag drivit verksamhet här via ett dotterbolag. 
Sveriges inträde i EES-samarbetet och senare EU har lett till att denna 
inställning ändrats då den inte är förenlig med den fria etableringsrätten som 
råder inom EU.     
 
Den EG-rättsliga lagstiftningen och, framför allt, domar ifrån EG-domstolen 
har klargjort för medlemsländerna i vilken utsträckning filialformen kan 
användas för etablering i andra medlemsländer. Domar ifrån EG-domstolen 
har klargjort att filialformen helt legitimt kan användas för att komma runt 
de bolagsrättsliga reglerna i det egna hemlandet. Ett aktiebolag kan alltså 
startas i det medlemsland som passar företagarens behov bäst, en filial kan 
sedan registreras i hemlandet och all verksamhet kan sedan drivas i filialen.  
 
För svensk del har denna möjlighet lett till att en ökning av registrerade 
filialer har skett. Bolagsverket, som är registreringsmyndighet, har ingen 
statistik på hur många av de utländska företagen som registrerat filialer som 
verkligen driver verksamhet i sitt hemland. Gissningsvis gör de flesta det 
men Bolagsverket har märkt en ökning av registrerade filialer till brittiska 
ltd-bolag. Dessa bolag har inget krav på minsta aktiekapital så troligtvis har 
vissa av dessa brittiska bolag startats av svenskar som vill driva verksamhet 
i Sverige i aktiebolagsform med begränsat ansvar men som inte vill satsa de 
100.000 kronor i minsta aktiekapital som ABL föreskriver för ett privat 
aktiebolag.   
 
En filial är en rättsfigur utan eget ansvar, filialen utgör således en del av det 
utländska företagets tillgångar. Den svenska filiallagen bygger delvis på ett 
EG-direktiv som i sin tur reglerar vilken information hänförlig till filialen 
som ska offentliggöras. Den svenska filiallagen är ingen komplicerad lag, 
den reglerar i stort: registreringsförfarandet, hur verksamheten ska bedrivas, 
att filialen ska ha en verkställande direktör, hur bokföringen ska skötas och 
avregistrering av filialen. Lagen innehåller även vissa straffbestämmelser, 
men de är inte många. 
 
För ett utländskt företag som vill etablera verksamhet i Sverige är inte 
filiallagstiftningen som sådan det största problemet utan det är snarare att 
avgöra om filialformen är den bästa formen för verksamheten här i riket. För 
en svensk medborgare som vill utnyttja filialformen för att komma runt de 
svenska aktiebolagsreglerna gäller det att överväga vilket lands bolagsrätt 
som passar de individuella kraven bäst samt om det är värt besväret. Även 
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om man inte planerar att driva verksamhet i registreringslandet kan det ändå 
komma att krävas en viss kunskap i det valda landets aktiebolagsrätt.  
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Förkortningar 
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EG  Europeiska Gemenskapen 
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LTD  Limited liability company (engelsk bolagsform) 
RB  Rättegångsbalk (1942:740) 
VD  Verkställande direktör 
VVD  Vice verkställande direktör  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Med EG-rättens utveckling på bolagsrättens område har nya 
etableringsformer öppnat sig för bolag inom gemenskapen. Utvecklingen, 
som bottnar i den fria rörligheten för juridiska personer, har skett successivt 
såväl via lagstiftning som via domar från EG-domstolen. Jämfört med ett 
tiotals år sedan har en näringsidkare av idag mycket större valmöjlighet när 
det rör vilket sätt han eller hon vill driva sin verksamhet.      
 
På senare tid har möjligheten att starta ett aktiebolag i valfritt EU 
medlemsland för att sedan driva all sin verksamhet via filial i ett annat 
medlemsland uppmärksammats. På Internet kan man läsa om alla fördelar 
som finns med att driva sin affärsverksamhet i Sverige via filial till ett 
aktiebolag i annat EU-land. Främst är det engelska ltd-bolag som det skrivs 
om och företagen är många som erbjuder hjälp med att starta upp ett sådant 
bolag med filial i Sverige. Bolagsverket har märkt en uppgång i antalet 
registrerade filialer under de senaste åren och en stor del av de registrerade 
filialerna är filialer till engelska bolag.1 Vad det verkligen innebär att inneha 
en filial berättas det inte om och inte heller vad den svenska 
filiallagstiftningen säger.  
 
En annan aspekt av filialformen är att detta är en verksamhetsform som 
utländska företag kan välja då de vill utöka sin verksamhet i andra länder. 
Här handlar det inte om att komma runt sitt hemlands aktiebolagsrättsliga 
regler utan om att välja rätt verksamhetsform för sin expandering i ett annat 
land. I Sverige har man tidigare föredragit att utländska företag drivit 
verksamhet i Sverige via dotterbolag i stället för via filial. Detta har visat sig 
i äldre lagstiftningar om utländska företags rätt att idka näring i Sverige och 
även i att det funnits vissa skillnader i skattereglerna för filialer respektive 
dotterbolag. Med EU:s intåg i Sverige har dock denna inställning måst 
ändrats och så har också skett.  
 
Denna uppsats kommer inte direkt att fokusera på de stora publika bolagen 
som driver sin verksamhet i många olika länder bland annat i koncernform. 
Uppsatsen kommer i stället att i stort behandla privata aktörer och alltså 
privata aktiebolag som vill utöva sin rätt till fri sekundär etablering genom 
att välja att etablera sitt bolag i det EU-land som bäst kan tillgodose 
verksamhetens behov. Även filialen som en verksamhetsform för företag 
inom EU som vill expandera kommer att belysas något och för båda 
etableringsformerna blir den svenska filiallagstiftningen intressant och 
därför kommer denna lagstiftning att beskrivas i ett eget kapitel. Uppsatsen 
kommer även att beskriva vägen fram till de regler som gäller idag, och då 

                                                 
1 Bolagsverkets statistik bilagd denna uppsats som Bilaga A.  
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kommer det främst att fokuseras på EG-rätten och dess utveckling. En kort 
genomgång av vissa andra sekundära etableringsformer kommer också att 
ges. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Denna uppsats kommer närmare att beskriva vägen fram till den svenska 
filiallagstiftningen och vad den innebär. Då utvecklingen inom EU är av 
vikt inom detta område kommer denna utveckling att beskrivas. Även annan 
form av sekundäretablering, såsom dotterbolag och agentur, kommer kort att 
beskrivas. Syftet är att klargöra hur rättsläget ser ut för privata aktiebolag 
som vill starta filialer i Sverige. Vad innebär den svenska filiallagstiftningen 
och vilka fördelar och nackdelar finns det med denna etableringsform? Vad 
innebär det att inneha en filial?   
 

1.3 Avgränsningar 
Det finns en mängd etableringsmöjligheter att välja mellan då man pratar 
om gränsöverskridande företagande. Denna uppsats fokuserar på den 
sekundära etableringsrätten och bland annat kan man välja att etablera sig 
via dotterbolag, agentur eller kommissionär. Denna uppsats kommer dock 
bara kort att beröra dotterbolag och agentur för att visa exempel på vilka 
alternativ som kan finnas till filialen. Numera finns även möjligheten att 
bilda ett så kallat europabolag, men europabolag tillhör den primära 
etableringsrätten och inte den sekundära så därför kommer denna 
etableringsform inte att beröras i denna uppsats.   
 
Att etablera ett företag på marknaden kräver inte bara bolagsrättsliga 
överväganden utan även skatterättsliga. Dessa båda lagstiftningar går hand i 
hand såväl i den svenska rätten som i EG-rätten. Då denna uppsats fokuserar 
på bolagsrätten kommer jag sånär som i ett litet avsnitt att helt bortse från 
eventuella skatterättsliga effekter.  
 

1.4 Metod och material 
För att belysa ämnet har jag studerat lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 
Jag har i största möjliga mån försökt använda mig av förstahandskällor, men 
till stor del har också doktrin använts då denna källa är förhållandevis 
omfångsmässig. Den doktrin jag har haft tillgång till har bestått av både 
artiklar i ekonomiska och juridiska tidskrifter och böcker. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen kommer att inledas med en beskrivning av den gemensamma 
bolagsrätten och den fria etableringen för företag inom EU i kapitel 2. Detta 
för att läsaren ska få en övergripande förståelse för EG-rättens betydelse och 
dess utveckling på området. I kapitel 3 kommer etablering via dotterbolag 
och agentur att beskrivas kort. Att upprätta agentur eller dotterbolag i ett 
annat medlemsland faller under den sekundära etableringsrätten och utgör 
således alternativ till filialformen. Vidare kommer den gemensamma 
bolagsrätten för filialer att beskrivas i kapitel 4, relevanta rättsfall kommer 
att återges och filialdirektivets bestämmelser kommer att beskrivas. 
Slutligen kommer den svenska filiallagstiftningen att genomlysas i kapitel 5. 
Filiallagen kommer att beskrivas, samt vad det innebär att inneha en filial. 
Regler för filialens bokföring kommer att beskrivas samt former för filialens 
avveckling samt i vilken utsträckning ett insolvensförfarande kan inledas 
vid svensk domstol avseende en filial registrerad i Sverige. Uppsatsen 
kommer att rundas av med en avslutande diskussion i kapitel 6. 
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2 Den gemensamma 
bolagsrätten  

Möjligheten att driva all sin verksamhet via filial till ett aktiebolag bildat i 
annat EU-land härstammar främst ur den fria etableringsrätten för juridiska 
personer men har utvecklats genom den gemensamma bolagsrättsliga 
lagstiftningen. Utvecklingen på den gemensamma bolagsrättens område, 
och även avgöranden i EG-domstolen, har genom åren successivt öppnat de 
dörrar som förut gjorde det omöjligt för företag att agera gränsöverskridande 
på olika sätt.  
 
Harmoniseringsarbetet på bolagsrättens område påbörjades under 1960-
talet. Arbetet bedrevs med stor kraft under 1970- och 80-talen men stannade 
i det närmaste av under 1990-talet. Medlemsstaterna intresse för vidare 
harmoniseringsarbete var mycket begränsat och mycket få direktivförslag 
ledde till slutliga direktiv. I början av 2000-talet gav därför kommissionen i 
uppdrag åt en expertgrupp2 att utarbeta en rapport med förslag om 
inriktning på kommissionens fortsatta harmoniseringsarbete på 
bolagsrättens område. Med utgångspunkt i rapporten som expertgruppen 
lade fram fick äntligen harmoniseringsarbetet på bolagsrättens område en 
efterlängtad nytändning.3

 

2.1 Den fria etableringen och EG-rätten 
 
Men låt oss ta det från början. EU:s gemensamma bolagsrätt kan förklaras 
som de rättsakter på den allmänna bolagsrättens område som har antagits av 
EU:s råd.4 Det är inte och har aldrig varit meningen att bolagsrätten ska vara 
identisk i de olika EU-länderna, men tanken är att man ska kunna finna 
viktiga och övergripande bestämmelser i varje medlemsstats inhemska 
bolagsrätt. Man ska helt enkelt kunna känna igen vissa bestämmelser i varje 
enskild medlemsstat. Rätten till fri etablering för företag finner vi i den 
primära EG-rätten och dessa rättigheter har mycket stor betydelse för 
företags rörlighet över nationsgränserna inom unionen. Även kravet på 
likabehandling av företag från en annan medlemsstat spelar en stor roll.5

 
De centrala bestämmelserna finns, som nämnts tidigare, i EG-fördraget6 och 
i artikel 43 EG står det att läsa att inskränkningar för medborgare i en 
medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium 
förbjuds. Detta förbud skall även omfatta inskränkningar för medborgare i 
                                                 
2 Den så kallade Winter-gruppen.  
3 Skog, Harmoniseringen av bolagsrätten inom EU – fortfarande vind i seglen? s. 66-67. 
4 Abrahamsson m.fl., EG:s bolagsrätt i svensk översättning, s. 11. 
5 Werlauff, EU-Selskabsret, s.XV.  
6 Nedan även kallat EG. 
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en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta filialer 
och även till exempel dotterbolag eller kontor. I artikel 48 EG stadgas att 
bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och 
som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom 
gemenskapen skall likställas med fysiska personer som är medborgare i 
medlemsstaterna. Det kan därmed konstateras att den sekundära 
etableringsrätten i form av till exempel filialer är explicit uttryckt i 
artiklarna 43 och 48 EG. Mer problematisk är den primära etableringsrätten 
som till skillnad från när det gäller fysiska personer inte garanteras fullt ut 
för bolag. Det finns således fortfarande mycket att göra inom detta område 
men detta problem kommer inte att behandlas i denna framställning.7   
 
Det ska dock påpekas att den inhemska rätten till viss del har rätt att 
uppställa hinder för företag att etablera sig utomlands. De begränsningar 
som enligt EG-domstolen kan vara förenliga med artiklarna 43 och 48 EG är 
omständigheter av tvingande hänsyn till allmänintresset, t.ex. för att skydda 
borgenärers, anställdas eller skattemyndighetens intresse.8 Även enligt 
artikel 46 EG finns det vissa möjligheter till inskränkningar som grundas på 
hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa, men denna undantagsregel 
ska tolkas restriktivt.9

 
Mot bakgrund av etableringsfriheten i EG-fördraget har 
harmoniseringsarbetet på bolagsrättens område hittills resulterat i 14 förslag 
till bolagsdirektiv varav 1110 har antagits av ministerrådet. Även ett fåtal 
förordningar har antagits på området, bland annat förordningen om 
Europabolag.11 Harmoniseringsarbetet syftar till att underlätta för bolagen 
på den gemensamma marknaden genom att i viktiga frågor skapa en 
likvärdig lagstiftning (miniminivåer) i medlemsländerna.12  
 
EG-domstolen har också visat sig vara av vikt just inom den 
gränsöverskridande bolagsrättens område. Ett antal avgöranden har fått 
konsekvenser utöver de regler som harmoniseringsarbetet har ställt upp och 
i dessa avgöranden har det visats att långtgående rättigheter vad gäller rätten 
till fri etablering kan härledas ur EG-fördraget. EG-domstolen har alltså mot 
bakgrund av EG-fördraget fyllt i vissa luckor i den gemensamma 
bolagsrättsliga lagstiftningen och Danelius hävdar att dessa avgöranden går 
utöver vad medlemsstaterna sannolikt hade varit beredda att acceptera inom 
ramen för sedvanliga förhandlingar.13

 

                                                 
7 Dorresteijn m.fl., European Corporate Law, s. 28. 
8 se bland annat Mål C-208/00, Überseering, p 92. 
9 Bogdan, Rätt att välja bland nationella bolagsformer inom EU, s. 8. 
10 Danelius, Aktiebolagslagen och EG:s bolagsrätt i framtiden, s. 920. Det tionde direktivet 
om gränsöverskridande fusioner har under 2008 implementerats i Aktiebolagslagens 23 
kapitel om fusioner av aktiebolag (min notering). 
11 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. 
12 Skog, EU och den svenska bolagsrätten, s. 6. 
13 Danelius, Aktiebolagslagen och EG:s bolagsrätt i framtiden. s. 920. 
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2.2 Harmoniseringsarbetet 
 
Harmoniseringsarbetet på bolagsrättens område har varit utsatt för kritik och 
från olika håll har man frågat sig om harmonisering genom direktiv riktade 
mot medlemsstaterna är den rätta vägen att gå och om det överhuvudtaget 
gagnar näringslivet inom unionen.14       
 
Harmoniseringsarbetet går långsamt och är till stor del kompromissartat, 
detta på grund av att det tar lång tid att förhandla fram direktiv och att 
enlighet krävs vid beslutsfattandet. Som på så många andra områden ser 
medlemsländernas nationella regler olika ut och just därför blir en del 
bestämmelser kompromisslösningar då man inte vill eller kan ta ställning till 
om någon lösning är bättre än den andra. Vidare är det inte lätt att få till 
stånd en ändring av föråldrade direktiv då ett nytt direktiv måste förhandlas 
fram genom samma procedur som det första. Enligt kritikerna riskerar 
rättsutvecklingen på området att avstanna och förstelna och nya, snabbare 
arbetssätt och ett ännu tydligare inriktat arbete på frågor som är av betydelse 
för näringslivets gränsöverskridande aktiviteter inom unionen efterfrågas.15  
 
I ljuset av kritiken från olika håll tillsatte Kommissionen, som jag nämnde 
tidigare i avsnitt 2, år 2001 en expertgrupp, den så kallade Winter-gruppen. 
Expertgruppen fick i uppgift att ge Kommissionen råd om hur det framtida 
arbetet på bolagsrättens område borde bedrivas.16 Även Winter-gruppen 
instämde i kritiken om att harmonisering genom direktiv innebär en risk för 
förstelning av regelverket. Istället förespråkar gruppen att framtida direktiv 
på bolagsrättens område huvudsakligen ska innehålla generella principer 
och regler, medan detaljreglerna bör utvecklas till exempel på nationell nivå. 
Enligt gruppen bör också EU i ökad utsträckning använda sig av andra 
rättsakter än direktiv, här föreslås då framför allt icke bindande direktiv.17   
 
Som ett led i utvecklingen efter Winter-gruppens rapport antogs en ny 
handlingsplan på bolagsrättens område år 2003.18 I handlingsplanen 
beskrivs det i huvuddrag hur kommissionen kommer att agera när det gäller 
bolagsrätt och företagsstyrning i framtiden. De mål som eftersträvas med 
handlingsplanen är att främja företagens effektivitet och konkurrenskraft 
samt stärka aktieägarnas rättigheter och skyddet av tredje man. I planen 
föreskrivs det också att denna process kan leda till såväl modernisering av 
de befintliga bolagsrättsliga EU-rättsakter som till att komplettera med ett 
begränsat antal nya instrument. En revidering av denna handlingsplan 

                                                 
14 Skog, Winter-rapporten – en vägvisare till EU:s framtida arbete på bolagsrättens 
område, s. 32. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid., s. 33. 
18 Kom (2003)284 Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska 
unionen – Handlingsplan. 
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påbörjades dock i början av 2006, men detta arbete har ännu inte resulterat i 
en nytt skriftligt dokument.19

 
Vad gäller äldre direktiv på bolagsrättens område så har, tills för bara en 
kort tid sedan, inget av de äldre direktiven ändrats sedan utfärdandet. 1998 
inleddes ett visst översynsarbete20 av främst första och andra 
bolagsrättsdirektiven, men det är först nu som detta arbete har resulterat i 
ändringar. Ändringar, dock inte av någon omfattande art, gjordes i det första 
direktivet under 2003 och ändringar i det andra bolagsdirektivet gjordes 
under 2006. Vissa ändringar har också gjorts i andra direktiv och fler 
ändringar är förmodligen att vänta inom ramen för översynsarbetet.21   
 
Det elfte bolagsdirektivet22 som behandlar krav på offentlighet i filialer är  
inte föremål för någon översyn i nuläget, men kan eventuellt komma att 
påverkas av de förslag till ändringar som lagts fram och genomförts i det 
första bolagsdirektivet.23

 

                                                 
19 Danelius, Aktiebolagslagen och EG:s bolagsrätt i framtiden, s. 918-919. 
20 Ett allmänt program för att förenkla den så kallade inremarknadslagstiftningen (SLIM). 
21 Skog, Harmonisering eller inte?, s. 26. 
22 Elfte bolagsdirektivet av den 21 december 1989, 89/666/EEG. 
23 Skog, Harmoniseringen av bolagsrätten inom EU – fortfarande vind i seglen?, s. 76. 
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3 Alternativ till filialer 
Inom EU finns det en rad möjligheter till gränsöverskridande etablering. 
Inom den sekundära etableringsrätten faller som nämnts tidigare etablering 
via filial eller dotterbolag. Även att upprätta en agentur i etableringslandet 
räknas till den sekundära etableringen.24

 
Just möjligheten att driva sitt företag i koncernform genom att etablera 
dotterbolag i andra länder utnyttjas av många företag.  
 

3.1 Dotterbolag 
För att ett moder – dotter förhållande ska anses föreligga krävs det, enligt 
svensk rätt, att moderbolaget har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget. Koncerndefinitionen i vår svenska aktiebolagslag vilar på 
förutsättningen att moderbolaget är ett svenskt aktiebolag.25 I sin tur kan ett 
dotterbolag enligt ABL utgöras av samtliga svenska eller utländska juridiska 
personer. Det svenska koncernbegreppet är till stor del ett resultat av svensk 
rättsanpassning till EU:s bolagsrätt.26

 
Inom unionen har ett förslag till ett koncerndirektiv lagts fram (direktiv 
nummer nio), detta direktiv har dock aldrig antagits då det stött på 
betydande motstånd. Den version av förslaget som nu föreligger är starkt 
urvattnat och frågan är om det någonsin kommer att antas.27 Förslaget 
innehåller materiella regler och är ett försök att skapa någorlunda likartade 
regler inom området eftersom de flesta medlemsländer inte har en 
sammanhängande koncernrätt. Förslaget syftar bland annat till att definiera 
när ett koncernförhållande föreligger, det avgörande momentet ska vara 
moderbolagets bestämmande inflytande, rättsligt eller faktiskt, över 
dotterbolaget. Eftersom denna ambition inte har kunnat genomdrivas 
kvarstår faktum att det inte finns någon harmoniserad koncernrätt inom EU, 
inte heller någon tvingande definition av koncernbegreppet finns på den 
gemensamma bolagsrättens område. Detta medför att rättsosäkerheten är 
betydande för gränsöverskridande koncerner.28

 
Att det inte finns någon nämnvärd harmonisering att tala om och att de 
flesta medlemsländers koncernrätt är splittrad ställer inte bara till besvär vid 
en faktisk etablering utan också då ett bolag vill undersöka vilka regler som 
gäller inför en framtida etablering av ett dotterbolag. Ett annat problem är 
att i stora koncernförhållanden med ett moderbolag i flera länder kan 

                                                 
24 Nelson, Aktiebolags etableringsrätt i EU – en studie utifrån målen Segers, Daily Mail 
och Centros, s. 635.  
25 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys – Ett tvärsnitt av nyckelfrågor, s. 40. 
26 Ibid. s. 35. 
27 Werlauff, EU-Selskabsret, s. 448. 
28 Ibid. s. 89-90 och s. 542. 
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mycket väl helt olika regler gälla för dotterföretagen, detta leder både till 
stora administrativa svårigheter som kostnader för koncernen i fråga. Mot 
bakgrund av EG-förordningen ska ett moderbolag från en annan 
medlemsstat ha samma rättigheter som ett moderbolag i den stat där 
dotterbolaget har sin verksamhet. Detta gäller dock bara om den utländska 
rättsordningen betraktar moderbolaget som just ett moderbolag i 
aktiebolagsrättslig mening. Inom unionen finns nämligen inga krav på att 
erkänna koncernförhållanden när modern inte är ett inhemskt bolag. Det 
enda krav som ställs är att ett utländskt aktiebolag ska likställas med ett 
inhemskt aktiebolag.29  
 
Att starta upp ett dotterföretag i en annan medlemsstat är inte förenat med 
några större problem just gemenskapsrättsligt sett. Rätten till denna form av 
etablering garanteras av EG-förordningen och inga nämnvärda rättsliga 
hinder finns inom den gemensamma bolagsrätten.30 Men som reglerna ser ut 
idag, eller snarare avsaknaden av regler, tycks de hämma 
koncernverksamhet mer än de främjar den.    
 

3.2 Agentur 
Enligt 1 § lagen om handelsagentur (1991:351) är en handelsagent en 
mellanman som i en näringsverksamhet har avtalat med annan, 
huvudmannen eller leverantören, att för dennes räkning självständigt och 
varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud till 
huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn. Agenten binder sig alltså inte 
själv mot tredje man utan agerar som mellanhand när avtal sluts mellan 
huvudmannen och tredje man.31 Agenten kan vara vilket rättssubjekt som 
helst, även en fysisk person eller ett dotterbolag. 
 
Agenten kan verka antingen genom att förmedla anbud och accept eller 
genom att vara behörig att för huvudmannen sluta bindande 
försäljningsavtal. Agenten måste dock inneha en särskild fullmakt för att 
kunna sluta, för huvudmannen, bindande försäljningsavtal.32 Huvudmannen 
kan utöver detta ändå bli bunden av vissa rättshandlingar som företagits av 
agenten eller riktats till agenten utan att denne varit behörig under 
förutsättningen att huvudmannen inte reklamerar till tredje man.33  
 
Precis som det stadgas i lagregeln så regleras förhållandet mellan 
huvudmannen och handelsagenten oftast genom ett avtal. Avtalet 
kompletteras av både dispositiv och tvingande lagstiftning.34 Den svenska 
lagstiftningen om handelsagenturer bygger på ett EG-direktiv, nämligen 
                                                 
29 Werlauff, EU-Selskabsret, s. 457. 
30 Jag bortser här från eventuella administrativa kostnader och negativa skatterättsliga 
effekter. 
31 Håstad, Den nya köprätten, s. 314-315. 
32 Ibid. s. 313.  
33 Ibid. samt lag (1991:351) om handelsagentur 18-23 §§.  
34 Prop. 1990/91:63 om handelsagentur, s. 17. 
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direktiv om samordning av medlemsstaternas lagstiftning rörande 
handelsagenturer (86/653/EEC). Mot bakgrund av direktivet gäller således 
att det inom EU finns en harmonisering av reglerna på detta område. Den 
svenska lagstiftningen tar bland annat sikte på att skapa skyddsregler till 
förmån för den svagare parten, som i de flesta fallen är agenten. Direktivet 
bygger på samma grundsyn.35  
 
Lagen gäller enbart för agenturer som bedrivs i näringsverksamhet. 
Begreppet näringsidkare ska i lagen ha samma innebörd som i övrig 
civilrättslig lagstiftning, det vill säga varje fysisk eller juridisk person som 
driver verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan 
betecknas som yrkesmässig. I direktivet har man dock inte använt sig av 
detta begrepp, förutsättningen för att direktivet ska kunna tillämpas på 
agentförhållandet är att agenten utför uppdrag mot ersättning. Enligt 
förarbetena till den svenska lagen torde det i praktiken inte leda till någon 
större skillnad mellan den svenska lösningen och den som valts i direktivet, 
och som i sin tur implementerats bland annat i den danska lagen.36

 
Enligt lagens 1 § ska verksamheten omfatta handel med varor. Handel med 
tjänste faller således inte in under lagens tillämpningsområde men så kallade 
blandade avtal där agenten till exempel säljer maskiner samt installerar 
maskinerna i samband med leveransen faller under lagens 
tillämpningsområde så länge inte installationen framstår som den 
övervägande delen av agentens prestation gentemot tredje man.37

 
En viktig reglering på handelsagenturområdet är att de lagregler som är 
tvingande till agentens förmån inte kan kringgås genom lagval.38 En av de 
viktigare tvingande reglerna i lagen är den regel som ger agenten rätt till 
avgångsvederlag. Utöver detta är lagen dispositiv.  
 
Att som huvudman ingå avtal med en handelsagent kan vara en fördel då 
huvudmannen av olika skäl själv saknar möjlighet att avsätta sina varor 
inom det aktuella området eller det aktuella landet. I stället för att själv 
behöva bygga upp en egen organisation kan huvudmannen dra nytta av 
agentens kunskaper och kontakter.39   
 
Utöver dessa etableringssätt så kan ett bolag till exempel verka i ett annat 
land via kontor eller helt enkelt själv göra affärer i landet.  

                                                 
35 Ibid. 
36 Ibid. s. 52. 
37 Ibid. s. 52-53.  
38 Ibid. s, 25. 
39 Håstad, Den nya köprätten, s. 313. 
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4 Den gemensamma 
bolagsrätten för filialer 

Med stöd ur EG-fördraget och genom en del avgöranden från EG-domstolen 
har Europas medborgare numera möjligheten att bilda ett aktiebolag i det 
medlemsland som bäst matchar de specifika krav som den enskilde 
bolagsbildaren har för att sedan driva all verksamhet via till exempel filial i 
ett annat medlemsland. EG-domstolen har genom ett antal avgöranden på 
området stegvis öppnat dörrarna för bolag att förfara på detta sätt.  
 
Ett principiellt viktigt fall för etableringsfriheten via filial inom EU är 
Centros40-fallet, som kommer att återges nedan. I detta avgörande 
konstaterade EG-domstolen att det helt är i förenlighet med EG-rätten att 
driva hela verksamheten via filial till ett aktiebolag inregistrerat i ett annat 
land. Sådan så kallad ”forum shopping” har tidigare inte varit möjlig 
överallt då medlemsländerna har varit restriktiva med att erkänna och 
registrera filialer till denna typ av verksamhet. Ett annat viktigt fall är 
Überseering41 som har betydelse för frågan om när ett utländskt bolag måste 
erkännas ha rättskapacitet och partsbehörighet av ett annat medlemsland 
efter flytt av säte. Detta avgörande har betydelse för etableringsfriheten men 
behandlar framför allt rättsfrågor som inte återges i detta arbete, men utifrån 
avgörandet kan det konstateras att ett medlemsland har skyldighet att 
erkänna ett bolag rättskapacitet och partshabilitet och att detta följer redan 
av fördragets regler om etableringsfrihet.42 Inspire Art43-fallet har precis 
som Centros-fallet relevans på filialområdet, Inspire Art behandlar frågan 
om negativ särbehandling av utländska bolag och även detta avgörande 
återges kortfattat nedan.      
 

4.1 Centros  
Centros-fallet är ett viktigt avgörande från EG-domstolen och domen har 
diskuterats flitigt i doktrinen. Fallet har betydelse för filialers rätt till 
registrering och det handlar om ett danskt par som via bildandet av ett så 
kallat private limited company44 i Storbritannien och registrering av filial i 
Danmark ville undkomma de danska reglerna om lägsta tillåtna aktiekapital. 
Paret nekades registrering av filialen av Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 
Danmark med motiveringen att paret egentligen ville etablera ett 
huvuddriftställe i landet och inte en filial. Det var nämligen aldrig tal om att 

                                                 
40 Mål C-212/97 Centros Limited v Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen [1999] ECR 1-1459. 
41 Mål C-208/00 Überseering v Nordic Construction Company Baumanagement GmbH 
(NCC) [2002] ECR 1-9919. 
42 Bogdan, Rätt att välja bland nationella bolagsformer inom EU, s. 14.  
43 Mål C-167/01 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd. 
Dom 30 september 2003. 
44 Denna bolagsform med begränsad ansvarighet kräver inget lägsta aktiekapital. 
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Centros skulle bedriva någon verksamhet i Storbritannien utan orsaken till 
att etablera sig där var just att kringgå de danska reglerna om 
minimikapital.45 Målet hamnade till slut i Danmarks Höjesteret som i sin tur 
begärde in ett förhandsavgörande av EG-domstolen. Frågan EG-domstolen 
fick att ta ställning till var om det är förenligt med artiklarna 43 och 48 EG 
att neka registrering av en filial till ett bolag som lagligen bildats i en 
medlemsstat och med stadgeenligt säte i samma medlemsstat men där 
bolaget inte bedriver näringsverksamhet, när förfarandet syftar till att undgå 
vissa bestämmelser om bolagsbildning i den första medlemsstaden.46   
 
De danska myndigheterna menade att gemenskapsrätten inte var tillämplig 
då det handlade om rent interna danska förhållanden då paret hade bildat 
bolaget i Storbritannien enbart för att undgå den danska lagstiftningen.47 
Detta argument godtogs inte av domstolen som konstaterade att om en 
medlemsstat hindrar ett företag som har sitt stadgeenliga säte i en annan 
medlemsstat att registrera en filial i landet, så hindras etableringsrätten som 
åtnjuts enligt artiklarna 43 och 48 EG. De danska reglerna var alltså ett 
hinder för etableringsrätten.48  
 
De danska myndigheterna argumenterade då vidare att detta förfarande, att 
undgå de danska reglerna, var ett rent missbruk av den fria etableringsrätten. 
EG-domstolen godtog inte heller detta argument även om medlemsstaterna i 
och för sig har rätt att vidta åtgärder när det gäller att förhindra ett 
otillbörligt missbruk eller bedrägeri av gemenskapsrättens regler. Men 
denna bedömning måste göras från fall till fall och de syften som 
eftersträvas med gemenskapsrätten måste också beaktas.49 I detta fall 
handlade det om själva bildandet av ett bolag och inte den efterföljande 
verksamheten som sådan. Bestämmelserna i EG-fördraget angående 
näringsfrihet är speciellt inriktade mot att göra det möjligt för bolag som 
bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning, och som har 
sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom 
gemenskapen, att driva sin verksamhet i andra medlemsstater genom ett 
kontor, en filial eller ett dotterbolag.50 Därefter fastslog domstolen att det 
under dessa omständigheter inte utgör ett missbruk av etableringsrätten att 
välja att bilda ett bolag i den medlemsstat som uppställer de mest 
förmånliga reglerna och sen bilda filialer i andra medlemsstater.51  
 
Även de danska myndigheternas sista argument att undantaget från 
etableringsfriheten i detta fall var motiverat ur borgenärsskyddssynpunkt 
ratades av domstolen. För ett sådant undantag krävs att vissa krav52 är 
uppfyllda, och så var inte fallet här. Det konstaterades att bolaget inte skulle 
                                                 
45 Punkt 7 i mål C-212/97 Centros Limited v Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen [1999] ECR 1-
1459.  
46 Punkt 13-14 i domen. 
47 Punkt 16 i domen. 
48 Punkt 21-22 i domen. 
49 Punkt 24-25 i domen. 
50 Punkt 26 i domen. 
51 Punkt 27 i domen. 
52 Se punkt 34 i domen. 
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ha förvägrats registrering av en filial i Danmark om verksamhet faktiskt 
bedrivits i Storbritannien, och under dessa omständigheter skulle de danska 
borgenärerna ha haft en minst lika osäker ställning. Eftersom att Centros 
också utgav sig själv för att vara ett bolag bildat i enlighet med engelsk rätt 
blev eventuella borgenärer upplysta om att bolaget kunde omfattas av andra 
regler än de danska.53

 

4.2 Inspire Art 
En annan dom från EG-domstolen som har relevans på filialområdet och för 
tillämpningen av filialdirektivet är Inspire Art Ltd.54 I detta fall handlade det 
om ett i Storbritannien bildat bolag med filial i Holland. Bolaget bedrev all 
sin verksamhet genom filialen i Holland och var därmed att anses som ett 
bolag som inte har någon faktisk anknytning till den medlemsstat enligt vars 
lagstiftning de har bildats. Enligt holländsk rätt var bolaget därmed tvunget 
att lägga till frasen ”bolag som i formellt hänseende är ett utländskt bolag”55 
till sitt namn i handelsregistret. Inspire Art vägrade detta med hänvisning till 
att det var oförenligt med gemenskapsrätten och särskilt med artiklarna 43 
EG och 48 EG. Domstolen fastslog att ett utländskt bolag inte kan 
underkastas negativ särbehandling i enlighet med den holländska rättens 
föreskrifter. Domstolen ansåg att denna typ av informationsskyldighet var 
oförenlig med filialdirektivet då detta direktiv inte innehåller några 
uppgifter avseende bolags formella karaktär. 
 

4.3 Filialdirektivet 
Ett av bolagsdirektiven, närmare bestämt det elfte, reglerar vissa 
bestämmelser angående utländska filialer.56 Det så kallade filialdirektivet 
innehåller bestämmelser angående vilken information hänförlig till filialen 
som ska offentliggöras. Direktivet bestämmelser syftar till att skydda 
tredjeman och meningen är att detta skydd ska vara detsamma oberoende av 
om det utländska bolaget har etablerat sig i värdlandet genom ett 
dotterföretag eller en filial. Därmed utsträcker filialdirektivet det första 
bolagsdirektivets57 krav på offentliggörande av vissa dokument och 
uppgifter angående aktiebolag till att även gälla också i de medlemsländer 
där verksamheten bedrivs genom filial.58 Direktivet skiljer mellan filialer till 
bolag i andra medlemsländer och filialer till bolag i tredje land. 
Offentlighetskravet för en filial till ett bolag i ett annat medlemsland 

                                                 
53 Punkt 35-37 i domen.  
54 Mål C-167/01 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd. 
Dom 30 september 2003. 
55 Punkt 2 i domen. 
56 Elfte bolagsdirektivet av den 21 december 1989, 89/666/EEG. 
57 Första bolagsdirektivet av den 9 mars 1968, 68/151/EEG. 
58 Skog, EU och den svenska bolagsrätten, s.11 och Abrahamsson m.fl., EG:s bolagsrätt i 
svensk översättning, s. 13 och 17. 
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begränsas till upplysningar om enbart filialen samt till räkenskapshandlingar 
och vissa formella uppgifter gällande bolaget samt det register där 
upplysningarna finns om detta. För filialer tillhörande bolag ifrån tredje land 
kan offentlighetskravet i vissa fall sträcka sig lite längre.59

 
Filialdirektivet ska också säkerställa att medlemsstaterna inte uppställer mer 
långtgående redovisnings regler för filialer som drivs av utländska bolag än 
som drivs av inhemska bolag. Just regler av detta slag gjorde det i viss mån 
besvärligt för bolag att utöva sin rätt till fri etablering före direktivets 
tillkomst.60 I ingressen till direktivet sägs det att innan direktivets tillkomst 
ledde bristen på samordning61 när det gällde filialer till en viss skillnad i 
skyddet för aktieägare och tredje man jämfört med de bolag som valt att 
driva sin verksamhet i medlemsstaten via dotterbolag. Med anledning av 
detta kunde skillnaderna i medlemsstaternas lagstiftning inkräkta på rätten 
till utövandet av den fria etableringen. Via direktivet avskaffades vissa 
skillnader bland annat för att skydda den fria etableringsrätten. Vidare skrivs 
det att då en filials ekonomiska och sociala betydelse i vissa avseenden kan 
jämställas med ett dotterföretags ansågs det vid direktivets införande vara av 
allmänt intresse att uppgifter om bolaget offentliggörs där filialen är 
belägen.62    
 
Utöver direktivet är lagstiftningen om filialer, både inom EG-rätten och 
inom den nationella rätten, tämligen outvecklad. Detta leder både till 
rättsosäkerhet och till vissa praktiska problem. Bland annat har det 
förekommit att det registrerade bolaget har upplösts i sitt hemland samtidigt 
som verksamheten i den utomlands registrerade filialen har fortskridit utan 
att myndigheten i filiallandet har fått någon vetskap om upplösningen.63 I 
nästa kapitel ska dock de svenska reglerna för registrering av en filial 
genomlysas.  
 

                                                 
59 Abrahamsson m.fl., EG:s bolagsrätt i svensk översättning, s. 18.  
60 Werlauff, EU-Selskabsret, s. 215. 
61 Bristen gällde främst på offentlighetens område. 
62 Thorell, EG:s Direktiv i Bolags- och Börsrätt. Direktivsamling, s. 147.  
63 Danelius, Aktiebolagslagen och EG:s bolagsrätt i framtiden, s. 923 och not 18.  
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5 Den svenska 
filiallagstiftningen 

5.1 Bakgrund 
Den svenska lagen angående utländska filialer fick den utformning som den 
har idag för sexton år sedan. Då antogs lag (1992:160) om utländska filialer 
m.m. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1992 och i samband med ikraftträdandet 
så upphävdes lag (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att 
idka näring här i riket.64 Denna lag byggde i sin tur på lag (1955:383) om 
rätt för utländska bolag och föreningar att idka näring här i riket. Det var 
genom 1955 års lag som det blev möjligt för utländska företag att i Sverige 
bedriva verksamhet på annat sätt an via en svensk juridisk person.65

 
Enligt den äldre lagstiftningen krävdes ett näringstillstånd för att en utländsk 
medborgare eller ett utländskt företag skulle få bedriva näringsverksamhet i 
Sverige. Olika krav för tillståndet krävdes beroende på om det var frågan 
om en utländsk medborgare eller ett utländskt företag som ville idka näring i 
riket. När ett tillstånd utfärdats kunde en filial till det utländska företaget 
öppnas i Sverige och de regler som gällde för filialer då liknar till stora delar 
de regler som finns i dagens filiallag. Men eftersom 
tillståndsbestämmelserna var oförenliga med EU:s etableringsregler och 
hämmade konkurrensen var en ändring av reglerna en förutsättning för 
Sveriges EES-samarbete och medlemskap i EU.66     
 

5.2 Filiallagen  
De nuvarande reglerna om utländska filialers registrering och verksamhet i 
Sverige finns i lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Lagen bygger på 
filialdirektivet och stämmer alltså överens med EG-rätten på relevanta 
områden. Lagen innehåller bland annat regler om vem som kan driva 
näringsverksamhet i Sverige genom filial och hur verksamheten ska 
bedrivas.  
 
Enligt kommentarerna till filiallagens 2 § sägs det att filialbegreppet 
formuleras som ett avdelningskontor med självständig förvaltning, genom 
vilket ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i landet. Det 
utländska företaget ska vara en juridisk person, men filialen är i sin tur 

                                                 
64 Prop. 1991/92:88 om ändrade regler om utlänningars rätt att idka näring i Sverige s. 32.  
65 Ibid. s. 16.  
66 Ibid. s. 13 och s. 15-16.  
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ingen självständig juridisk person. Detta motsvarar de filialdefinitioner som 
återfinns i ett flertal EG-direktiv. 67

 
Fysiska personer, både utländska medborgare och utomlands bosatta 
svenskar, som vill bedriva näringsverksamhet i Sverige kan inte göra detta 
via en filial. För dem gäller istället att verksamheten i Sverige ska 
representeras av en i Sverige bosatt föreståndare. Denna regel har till syfte 
att ge här bedriven verksamhet en viss garanterad anknytning till Sverige. 
Det gör det även möjligt för domstolar och myndigheter att vid behov 
komma i kontakt med företaget eller utöva nödvändiga kontroller.68 
Undantag kan dock meddelas från kravet på föreståndare. Det är regeringen, 
eller den myndighet som regeringen bestämmer, som får meddela undantag. 
Undantag kan meddelas för viss typ av verksamhet eller på grund av 
särskilda skäl. Regeln om särskilda skäl ska dock tillämpas restriktivt och 
för att undantag ska meddelas krävs det att behovet av den särskilda 
anknytningen till Sverige ter sig överflödigt i det aktuella fallet.69      
 
Kompletterande bestämmelser till filiallagen finns i förordning (1992:308) 
om utländska filialer m.m. Förordningen beskriver närmare hur 
registreringsförfarandet går till, hur filialregistret ska föras, kungörande av 
uppgifter i registret samt vilka avgifter som är aktuella vid handläggningen 
av ärenden av olika slag rörande filialen. Förordningen anger Bolagsverket 
som gällande registreringsmyndighet. För närvarande kostar det 2 000 
kronor att registrera en filial. Övriga ärenden, som till exempel anteckningar 
i registret, kostar 800 kronor. 
 
Intressant nog föreskrivs det i förordningens 5 § att då anmälan om 
registrering av filialen ges in till Bolagsverket ska tillsammans med anmälan 
inges bevis för att företaget är behörigen bildat och registrerat samt bedriver 
näringsverksamhet i sitt hemland. Just beviset på att företaget bedriver 
näringsverksamhet i hemlandet är intressant, om detta krav ligger till grund 
för registreringen torde inte detta vara förenligt med EG-rätten mot 
bakgrund av EG-domstolens avgörande i Centros-fallet som återgetts ovan.  
 

5.3 Att inneha en filial 
Det är alltså enbart utländska juridiska personer som kan registrera en filial i 
Sverige. Ett företag får bara ha en filial registrerad i Sverige och filialen och 
all verksamhet knuten till densamma lyder under svensk lag. Även svenska 
myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i 

                                                 
67 Karnov, 
http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=
&normid=&prodid=614, punkt nr.4 (2008-10-10). 
68 Prop 1991/92:88 s. 20. 
69 Ibid. s. 27. 
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samband med verksamheten i Sverige är gällande för filialen.70 Vidare har 
filialen inget eget aktiekapital utan utgör en del av det utländska företagets 
totala förmögenhetsmassa. En filial är alltså inte ett eget rättssubjekt utan 
utgör därmed en del av det utländska företagets tillgångar och skulder.  
Aktiebolaget som upprättat filialen i Sverige svarar därmed också för de 
förpliktelser som uppkommit på grund av filialens verksamhet. Filialen ska 
dock ändå ha en egen bokföring skild från det utländska företaget, bland 
annat för att en särskild årsredovisning ska kunna lämnas för filialens 
räkning. Filialens räkenskaper och VD:s förvaltning är föremål för 
granskning av en auktoriserad eller godkänd revisor.71       
 
Ett utländskt bolag med en filial i Sverige kommer att bli skattskyldigt för 
inkomster som anknyter till filialens verksamhet i Sverige och under 
förutsättningen att filialen utgör ett fast driftställe. Vid hemtagning av vinst 
till det utländska bolaget kommer dock ingen ytterligare skatt att utgå. Ett 
problem som uppkommer med anledning av att filialen är en del av det 
utländska bolagets tillgångar är att inkomsten ifrån filialens verksamhet ofta 
är beskattningsbar även i det utländska bolagets hemland. Sverige har dock 
ingått dubbelbeskattningsavtal, som ofta reglerar detta problem, med 
åtskilliga stater och dessa avtal ger i stor utsträckning det utländska bolaget 
rätt att räkna av den skatt det betalat i Sverige i hemlandet.72  
 
För att det utåt sett ska framgå att man har att göra med ett utländskt företag 
finns det krav på att filialens företagsnamn ska innehålla vissa uppgifter som 
synliggör detta. Det utländska företagets företagsnamn ska anges enligt 
registreringsbevis eller motsvarande, även den rättsliga formen för företaget 
ska anges. Till namnet ska till exempel ”filial” eller ”filial till” adderas, 
detta för att tydliggöra att man handlar med en filial till ett utländskt bolag. 
Till sist ska en tydlig uppgift om det utländska företagets nationalitet anges. 
För filialens brev, fakturor och orderblanketter gäller att de ska innehålla 
uppgifter om det utländska företagets rättsliga form och säte. Även det 
utländska registret där företaget är registrerat, företagets nummer i detta 
register samt filialens organisationsnummer och det svenska register där 
filialen är registrerad ska anges.73

 
Filialen ska stå under ledning av en VD bosatt inom EES-området.74 En 
VVD kan också utses, och vad som gäller för VD enligt filiallagen gäller 
även för VVD. VD företräder filialen och det är även han eller hon som ska 
anmäla filialen för registrering till Bolagsverket.75  

                                                 
70 Exempel på detta är ett eventuellt vitesföreläggande från Bolagsverket då VD underlåtit 
att till exempel anmäla registrering av filialen eller underlåtit att sända in efterfrågade 
räkenskapshandlingar inom föreskriven tid. 
71 http://www.bolagsverket.se/informationsmaterial/filial/19.html (2008-09-29), Lag 
(1992:160) om utländska filialer m.m. samt Sandström, Svensk Aktiebolagsrätt, s. 32.  
72 Rabe och Melbi, Det svenska skattesystemet, s. 472 och 476 samt Sandström, Svenska 
Dubbelbeskattningsavtal, s. 11-12. 
73 http://www.bolagsverket.se/informationsmaterial/filial/19.html (2008-09-29) samt Lag 
(1992:160) om utländska filialer m.m. 
74 Bolagsverket kan dock pröva frågan om undantag i vissa fall. 
75 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 
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Filialens VD (och VVD om sådan finns) ska så som ansvarig för filialens 
verksamhet ha en särskild fullmakt utfärdad av det utländska bolaget där 
VD ges rätt att i alla frågor som rör verksamheten i Sverige handla på det 
utländska företagets vägnar. VD ska också ges rätt att mottaga stämning för 
det utländska företagets räkning samt själv eller genom annan tala och svara 
för detta.76 VD är också firmatecknare för filialen.77     
 
Det utländska företaget som driver eller förestår en filial i Sverige utan att 
utse en VD kan dömas till böter. Denna bestämmelse finns bland annat för 
att hindra att mindre seriösa företag driver näringsverksamhet i Sverige utan 
att registrera en filial.78 Även VD kan bli föremål för sanktioner i form av 
vite om vissa skyldigheter inte fullgörs. Vite kan utdömas om VD underlåter 
att anmäla filialen för registrering eller för avregistrering. Anmälan om 
avregistrering ska ske av VD om till exempel det utländska företaget trätt i 
likvidation eller konkurs enligt lagen i dess hemland eller om det utländska 
företagets eller filialens verksamhet ska upphöra enligt företagets eget 
beslut. Vite kan också föreläggas VD om VD inte sänder in filialens 
redovisningshandlingar i enlighet med vad som stadgas i filiallagen eller 
underlåter att förse Bolagsverket med vissa föreskrivna uppgifter om det 
utländska företaget. Detta är i princip de straffbestämmelser man finner i 
filiallagen. Några av de remissinstanser som uttalade sig med anledning av 
förslaget till filiallagen ifrågasatte om det inte borde finnas 
straffbestämmelser även vid vissa andra fall som till exempel om 
näringsverksamheten påbörjas innan filialen registrerats. Detta förslag 
kommenterades i propositionen med att marknaden torde reglera sig själv i 
situationer som dessa eftersom registrering blir svår att undvika när detta 
ofta kontrolleras av till exempel banker och leverantörer.79      
 

5.4 Filialens bokföring 
Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska bolaget. 
En auktoriserad eller godkänd revisor ska granska VD:s förvaltning och 
filialens räkenskaper. Det är VD som ska se till att en revisor utses och även 
att revisorn inom tre månader efter räkenskapsårets slut får 
redovisningshandlingarna, i original eller bestyrkt kopia, för granskning. 
Revisionsberättelsen ska sedan ställas till filialens VD och det är VD som 
ska underteckna årsbokslutet.80  
 
Beroende på om det utländska företaget är lokaliserat inom EES eller inte 
och om det är jämförbart med ett aktiebolag eller inte gäller olika regler för 
upprättande och ingivande av räkenskapshandlingar till Bolagsverket. För 
                                                 
76 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.  
77 http://www.bolagsverket.se/informationsmaterial/filial/19.html (2008-09-29) 
78 Dotevall, Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer, s. 888. 
79 Prop. 1991/92:88 s. 24-25 samt Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.  
80 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. samt 
http://www.bolagsverket.se/informationsmaterial/filial/190.html (2008-09-29). 
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filialer till företag inom EES som är jämförbart med ett aktiebolag gäller att 
bokföringen ska avslutas med ett årsbokslut81 upprättat enligt 
bokföringslagen. Det separata årsbokslutet för filialen ska dock inte skickas 
in till Bolagsverket. Årsredovisningen82 för det utländska företaget ska dock 
skickas in men handlingarna behöver bara skickas in om de är offentliga i 
det utländska företagets hemland. För företag inom EES som inte är 
jämförbara med ett aktiebolag gäller att bokföringen ska avslutas med en 
årsredovisning. Både filialens och det utländska företagets årsredovisningar 
ska sedan skickas in till Bolagsverket, återigen gäller att det utländska 
företagets handlingar bara behöver skickas in om de är offentliga i 
hemlandet. För företag utanför EES med filial i Sverige gäller samma regler 
som för ett företag inom EES som inte är jämförbart med ett aktiebolag.83

 
Efterfrågade handlingar ska skickas in till Bolagsverket senast tre månader 
efter att företagets räkenskapshandlingar har presenterats för delägarna, 
detta får dock inte vara senare än sju månader efter att filialens räkenskapsår 
har gått ut. De handlingar som skickas in för filialen och det utländska 
företaget ska vara skrivna på eller översatta till svenska. Bolagsverket 
accepterar dock att handlingarna för det utländska företaget är upprättade 
eller översatta till engelska, norska eller danska. Filialen är 
bokföringsskyldig fram till dagen för en eventuell avregistrering. Sker 
avregistreringen före det aktuella räkenskapsårets slut blir det sista 
räkenskapsåret av naturliga skäl kortare än vanligt.84     
 

5.5 Avregistrering av filialen 
Först och främst kan avregistrering av filialen ske frivilligt av det utländska 
företaget. Avregistreringen sker då efter anmälan till Bolagsverket. Anmälan 
om avregistrering ska också inges om det utländska företaget träder i 
likvidation eller försätts i konkurs eller om av annat skäl företagets eller 
filialens verksamhet ska upphöra enligt lagen i företagets hemland. Under 
dessa omständigheter ska filialens VD eller annan behörig ställföreträdare 
för det utländska företaget inge avregistreringsanmälan till Bolagsverket.85  
 
Om behörig VD eller delgivningsmottagare saknas och denna brist inte 
avhjälps utan dröjsmål eller om en borgenär inte fått full betalning vid 
försök till utmätning av företagets tillgångar i Sverige för fordran grundad 
på filialens verksamhet ska filialen också avregistreras. Då behörig VD 
saknas kan anmälan göras av den vars rätt är beroende av att det finns någon 

                                                 
81 Ett årsbokslut är en sammanställning och avslutning av den löpande redovisningen från 
räkenskapsåret. Sammanställningen sker i form av en resultaträkning och en balansräkning. 
82 En årsredovisning består av en resultaträkning och en balansräkning samt en 
förvaltningsberättelse. Årsredovisningen är till skillnad från årsbokslutet en offentlig 
handling. 
83 http://www.bolagsverket.se/informationsmaterial/filial/190.html (2008-09-29). 
84 Ibid. 
85 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 
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med behörighet att företräda filialen, i det senare fallet kan anmälan göras 
av borgenären.86   
 
Det finns även omständigheter som kan leda till att Bolagsverket kan 
avregistrera filialen utan en underliggande anmälan. Detta kan ske om 
efterfrågade räkenskapshandlingar för filialen eller det utländska företaget 
inte skickats in till Bolagsverket för något av de två senaste räkenskapsåren, 
om det klarlagts att företaget eller filialen upphört med sin verksamhet eller 
om behörig VD eller delgivningsmottagare inte finns och detta förhållande 
inte självmant föranlett en anmälan om avregistrering. Det krävs dock att 
Bolagsverket tar kontakt med det utländska företagets ägare innan en 
avregistrering utan underliggande anmälan sker.87

 

5.6 Insolvensförfaranden och filialen 
En viktig fråga när man som borgenär har att göra med en filial är i vilken 
utsträckning man kan inleda ett insolvensförfarande i det land filialen är 
registrerad. Som borgenär är det viktigt att skydda sina intressen och med en 
fordring som härstammar ifrån filialens verksamhet är det kanske lättare att 
försöka inleda ett förfarande i det landet filialen är registrerad i istället för i 
det utländska företagets hemland. Särskilt om borgenären befinner sig i 
samma land som filialen.  
 
De svenska reglerna om insolvensförfaranden finns i KL. Regler om vilken 
domstol som är rätt forum för ansökan finns inte i KL utan forumreglerna 
återfinns i RB och närmare bestämt i kapitel 10. Enligt den allmänna 
forumregeln i RB 10:1 ska den domstol där svaranden har sin hemvist pröva 
ansökan om en eventuell konkurs. Som hemvist för ett bolag gäller den ort 
där styrelsen har sitt säte. Om säte för styrelsen inte är bestämt eller styrelse 
inte finns gäller den ort där förvaltningen av bolaget föres som hemvist.  
 
För ett utländskt bolag med filial i Sverige torde sätet, enligt de svenska 
reglerna, som huvudregel bedömas finnas i bolagets hemland. I dessa fall 
kan inte en konkursansökan prövas vid svensk domstol mot bakgrund av 
den allmänna forumregeln i RB.  
 
I 10:3-4 RB finns dock regler om ersättningsforum. Enligt 10:3 kan en 
konkursansökan göras mot någon som inte har känd hemvist i riket men väl 
tillgångar här, enligt 10:4 kan ansökan prövas mot gäldenär som inte har 
hemvist i riket men som har ådragit sig gäld här. Det råder dock delade 
meningar om den generella hänvisningen till RB:s forumregler alltid är 
ändamålsenligt när det gället insolvensförfaranden eftersom en svensk 
domstol då i vissa fall måste pröva en konkursansökan enligt 10:3 eller 10:4 

                                                 
86 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 
87 Ibid. samt Karnov, 
http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=
&normid=&prodid=614, punkt nr. 12 (2008-10-11). 
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RB. En sådan ansökan anses i många fall som meningslös. Indirekt har även 
dessa forumregler betydelse för om svensk domstol över huvud taget ska 
vara behörig att pröva en konkursansökan beträffande ett bolag som saknar 
hemvist här.88 Regeln i 10:3 1 st. RB som säger att gäldenären ska sökas där 
tillgångarna finns, är enligt kommentarerna till lagen även avsedd att 
tillämpas restriktivt.89   
 
De svenska insolvensreglerna kompletteras numera av EU:s 
insolvensförordning.90 Sedan förordningen trädde i kraft har forumreglerna i 
KL till viss del förlorat i betydelse eftersom förordningen har en annan 
forumregel, nämligen platsen för gäldenärens huvudsakliga intresse. Detta 
kan leda till att konkursdomstolen tvingas tillämpa förordningens 
forumregel parallellt med de svenska forumreglerna.91 Troligtvis gör 
förordningens forumregel det lättare att inleda ett insolvensförfarande vid 
svensk domstol mot någon som saknar hemvist i riket men väl har tillgångar 
här än om ansökan skulle prövas mot bakgrund av de svenska reglerna om 
ersättningsforum.    
 
Ett av insolvensförordningens syften är att motverka illojal forum shopping. 
Forum shopping i kommersiella sammanhang behöver dock inte 
nödvändigtvis vara något negativt, detta har också visats tidigare i 
framställningen, men inom insolvensrätten ser man negativt på ett sådant 
förfarande. En av anledningarna är att det i många fall finns stora skillnader 
mellan olika rättsordningars insolvenslagstiftningar.92

 
Enligt förordningen kan ett insolvensförfarande inledas i två typer av fall.  
Ett insolvensförfarande kan dels inledas när gäldenären har sina 
huvudsakliga intressen i det land där ansökan görs, ett sådant förfarande 
utgör ett huvudinsolvensförfarande. Dels kan ett insolvensförfarande inledas 
när gäldenären har ett driftsställe i ansökningslandet och sina huvudsakliga 
intressen i något annat EU-land, detta förfarande utgör ett territoriellt 
begränsat förfarande som i sin tur kan vara ett sekundärförfarande till ett 
redan pågående huvudinsolvensförfarande eller ett självständigt 
förfarande.93  
 
Som huvudregel gäller att lagen i den stat där förfarandet pågår är 
tillämpligt på förfarandet. Detta gäller generellt så länge inget annat 
föreskrivs i förordningen.94 Ett beslut att inleda ett insolvensförfarande 

                                                 
88 Prop. 1986/87:90 om ny konkurslag, s. 189. 
89 Karnov, 
http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=
&normid=&prodid=614, punkt nr. 216, (2008-10-14). 
90 Rådets förordning (EG) nr 1346 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden. 
91 Zeteo, Lagkommentarer och Litteratur, KL 2:1, 
http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/pp/template.htm;jsessionid=2C16EB07F5E344E09916F2
0FDC78237F?view=main, (2008-10-14). 
92 Dotevall, Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer, s. 896.  
93 Mellqvist, Europeisk internationell insolvensjurisdiktion, s. 453 samt Mellqvist, 
Obeståndsrätten en introduktion, s. 100.  
94 Mellqvist, Obeståndsrätten en introduktion, s. 102. 
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fattat av en domstol i en medlemsstat ska erkännas i övriga medlemsstater. 
Detta erkännande är automatiskt och de övriga staterna behöver inte, och får 
inte, pröva om inledningsstatens beslut ska ha någon verkan i den egna 
staten.95

 
Vid ett huvudinsolvensförfarande ska domstolslandets lag tillämpas och 
förfarandet är globalt på så sätt att det omfattar all gäldenärens egendom 
oavsett vilket land den befinner sig i. Vidare kan bara ett 
huvudinsolvensförfarande pågå avseende gäldenären.96 För juridiska 
personer presumerar artikel 3 (1) insolvensförordningen att de huvudsakliga 
intressena finns där bolagets säte97 är lokaliserat. Denna presumtion bryts 
dock om det kan visas att de huvudsakliga intressena finns i ett annat 
medlemsland.98  
 
Om en EU-medborgare utnyttjat den fria etableringsrätten inom EU och 
registrerat ett bolag som driver all sin verksamhet i en svensk filial utan 
någon ekonomisk aktivitet i registreringslandet kan alltså presumtionen i 
artikel 3 (1) brytas. Under dessa omständigheter har bolaget sitt faktiska säte 
i filiallandet och detta måste i sin tur medföra att bolaget även har sina 
huvudsakliga intressen där. Ett huvudinsolvensförfarande kan alltså inledas 
vid en svensk domstol om dessa omständigheter föreligger. De obetalda 
fordringarna måste ha anknytning till filialens verksamhet då 
konkursansökan görs och filialen bör vara registrerad hos Bolagsverket. Då 
ett förfarande som detta tas upp vid svensk domstol ska svensk insolvensrätt 
tillämpas på frågan om bolaget kan försättas i konkurs. Det är dock 
registreringslandets lag som blir tillämplig på de bolagsrättsliga 
förhållandena, så som till exempel frågan om personligt ansvar kan 
utkrävas. Frågan om vem som kan initiera ett huvudinsolvensförfarande 
avgörs av nationell rätt och enligt bestämmelserna i KL är det gäldenären 
själv eller borgenären som är behörig att ansöka.99    
 
Om ett utländskt bolag med filial i Sverige bedriver sin huvudsakliga 
verksamhet i registreringslandet ska de huvudsakliga intressena därmed 
anses finnas där. I detta fall kan ett huvudinsolvensförfarande inte inledas i 
Sverige, men väl ett självständigt territoriellt förfarande eller ett 
sekundärförfarande till ett redan pågående huvudförfarande i en annan 
medlemsstat. För att ett sådant förfarande ska kunna inledas krävs det att 
filialen utgör ett fast driftställe och driftställe definieras i det här fallet som 
”varje verksamhetsplats där gäldenären annat än tillfälligt idkar ekonomisk 
verksamhet med personella och materiella resurser”.100 För att en borgenär 
ska kunna ansöka om att svensk domstol ska inleda ett territoriellt 
förfarande i Sverige krävs det enligt insolvensförordningen att han eller hon 
                                                 
95 Mellqvist, Obeståndsrätten en introduktion, s. 102-103. 
96 Dotevall, Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer, s. 895 
samt Mellqvist, Obeståndsrätten en introduktion, s. 99.  
97 Det framgår inte av insolvensförordningen om det är det faktiska eller det registrerade 
sätet som avses.  
98 Dotevall, Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer, s. 897. 
99 Ibid. s. 897-898 samt Mellqvist, Europeisk internationell insolvensjurisdiktion, s. 455. 
100 Mellqvist, Obeståndsrätten en introduktion, s. 100.   
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har sin hemvist eller, om det är frågan om en juridisk person, sitt säte i 
Sverige, eller har en fordran som härrör från filialens verksamhet.101 För 
både territoriella förfaranden och sekundärförfaranden gäller att enbart den 
egendom som finns inom den medlemsstaten som inlett förfarandet 
omfattas.102 Här gäller alltså att enbart tillgångarna som anknyter till 
filialens verksamhet i Sverige omfattas av ett territoriellt- eller sekundär 
förfarande vid en svensk domstol.   
 
Ett självständigt territoriellt förfarande kan endast inledas om det inte redan 
pågår ett huvudinsolvensförfarande. De förutsättningar som utöver detta 
måste vara uppfyllda för att ett självständigt förfarande ska kunna inledas är 
antingen att ett huvudinsolvensförfarande inte kan inledas där det borde 
inledas på grund av de rättsliga förhållandena i den staten, eller att en 
borgenär med hemvist i den stat där gäldenären har sitt driftställe begär att 
ett territoriellt insolvensförfarande inleds. Om ett huvudinsolvensförfarande 
skulle inledas efter att ett självständigt förfarande inletts finns det regler i 
insolvensförordningen bland annat om omvandling av det första inledda 
förfarandet.103

 
Ett sekundärförfarande måste vara ett likvidationsförfarande, för svensk del 
alltså ett konkursförfarande. Detta till skillnad från ett 
huvudinsolvensförfarande eller ett självständigt förfarande som även kan 
vara ett rekonstruktionsförfarande. Ett sekundärförfarande kan inledas på 
samma grunder som ett självständigt förfarande. Utöver detta kan ett 
sekundärförfarande inledas på begäran av förvaltaren för 
huvudinsolvensförfarandet eller av annan som har rätt att begära att ett 
sekundärförfarande inleds enligt lagen i den stat där förfarandet begärs bli 
inlett.104   
 
 
 
  
 

 
  

                                                 
101 Mellqvist, Europeisk internationell insolvensjurisdiktion, s. 455. 
102 Ibid. s. 453 samt Dotevall, Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för 
bolagsborgenärer, s. 895.  
103 Mellqvist, Obeståndsrätten en introduktion, s. 100. 
104 Ibid. s. 100-101. 
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6 Avslutning 
Att som utländskt företag registrera en filial i Sverige i samband med en 
verksamhetsexpansion genererar inga större svårigheter så länge 
ansökningshandlingarna för registrering av filialen är rätt ifyllda. Det svåra 
beslutet för ett utländskt företag som vill etablera verksamhet i Sverige är 
istället om filialformen verkligen är rätt väg att gå. Denna verksamhetsform 
får jämföras med andra, och två av alternativen är att starta ett dotterbolag 
eller att avtala om agentur. Att starta upp en filial är relativt billigt och 
organisationen är enkel. En negativ aspekt med en filial är att den lämpar sig 
dåligt för verksamhet som genererar hög risk eftersom filialen utgör en del 
av det utländska företagets tillgångar. Vid riskfylld verksamhet lämpar sig 
därför ett dotterbolag bättre eftersom dotterbolaget utgör en egen juridisk 
person, men ett dotterbolag är å andra sidan dyrare att starta upp än en filial. 
En agentur kan vara en bra lösning om man inte vill satsa för mycket pengar 
på att bygga upp en ny verksamhet i det nya verksamhetslandet. En agentur 
kan också vara en fördel när man är osäker på om verksamheten kan bli 
lönsam i det nya etableringslandet. En aspekt som också ska vägas in när 
man väljer etablering är hur beskattningen ser ut för de olika formerna. 
 
Möjligheten att starta ett bolag i ett annat medlemsland för att sedan driva 
all verksamhet via filial är den andra aspekten av denna uppsats. I Sverige 
har denna möjlighet lett till en del diskussioner angående forumshopping 
och hur den inhemska lagen skulle kunna ändras för att konkurrera med 
andra medlemsländers bolagsformer. Vissa röster har höjts om en 
minskning av minsta aktiekapital eller ett borttagande av dessa regler helt 
och hållet. I maj 2008 presenterades också ett delbetänkande som behandlar 
frågan om ett enklare aktiebolag. Delbetänkandets huvudförslag går ut på att 
kravet på minsta aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 100.000 till 
50.000 kronor. Denna nivå har bestämts utifrån en avvägning mellan 
intresset av att fler mindre företag ska kunna välja att bedriva sin 
verksamhet i aktiebolagsform och de olika effekter som en sänkning kan 
innebära. Som alternativ till detta förslag presenteras ett förslag som går ut 
på att det i ABL för privata aktiebolag erbjuds en möjlighet till successiv 
inbetalning av aktiekapitalet vid nybildning. För registrering av ett nybildat 
bolag ska enligt förslaget krävas att minst en fjärdedel av aktiekapitalet 
inbetalats. Detta förslag kan kombineras med en sänkning av 
minimikapitalet till 50.000 kronor.105  
 
Det finns många företag på Internet som idag erbjuder hjälp med att starta 
ett företag i ett annat medlemsland med en registrerad filial i Sverige. 
Främst är det brittiska ltd-bolag med registrerad filial i Sverige som 
marknadsförs. Som främsta säljknep trycker dessa konsultföretag på 
fördelarna med att visst minsta aktiekapital bara är ett pund. Inga större 
skillnader eller nackdelar jämfört med ett helsvenskt aktiebolag nämns. Den 
som känner sig lockad av ett sådant erbjudande bör dock tänka efter innan 
                                                 
105 Aktiekapital i privata aktiebolag, SOU 2008:49.  
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han eller hon väljer denna typ av etableringsform istället för ett svenskt 
privat aktiebolag. Förmodligen kommer inga större problem att märkas så 
länge verksamheten går som den ska, det bara finns en ensam ägare till det 
utländska bolaget och inga beslut måste fattas om till exempel ökning eller 
minskning av aktiekapitalet eller ändringar av bolagsordningen.106 Men om 
åtgärder som dessa ska vidtas krävs det kunskap och insyn i relevant 
lagstiftning. För bolag som registrerats i Storbritannien gäller Companies 
Act och denna lagstiftning är inte lättillgänglig för en oinvigd. 
 
Skulle då ett företag som registrerats i ett annat medlemsland av en svensk 
medborgare kunna flytta hela verksamheten och registrera om aktiebolaget i 
Sverige om det visar sig för komplicerat att driva bolag i ett annat land? 
Troligtvis fungerar inte detta då man förmodligen måste likvidera bolaget i 
det land man bildat bolaget i för att sedan ombilda det i Sverige. Således 
finns det mer att göra inom EU angående bolags fria etableringsrätt. Arbetet 
med att utveckla den gemensamma bolagsrätten pågår ständigt, och även om 
det går långsamt så lär vi se fler förändringar och möjligheter till etablering 
för företagen inom gemenskapen i framtiden. 
 
Även i Sverige pågår diskussioner på bolagsrättens område och eventuellt 
får vi se ändringar i vår egen aktiebolagsrätt inom en snar framtid.  
 
 
 
 
 

                                                 
106 Skog, Är det dags att avskaffa aktiebolagslagens krav på ett minsta tillåtet aktiekapital i 
privata aktiebolag?, s. 72. 
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Bilaga A 

År Händelser Filial till 
utländskt företag

2000 Nyregistrerade 170
2001 Nyregistrerade 155
2002 Nyregistrerade 161
2003 Nyregistrerade 120
2004 Nyregistrerade 177
2005 Nyregistrerade 237
2006 Nyregistrerade 299
2007 Nyregistrerade 430
2000 Befintliga 657
2001 Befintliga 750
2002 Befintliga 819
2003 Befintliga 841
2004 Befintliga 966
2005 Befintliga 1130
2006 Befintliga 1338
2007 Befintliga 1611
2000 Avslutade 55
2001 Avslutade 62
2002 Avslutade 92
2003 Avslutade 98
2004 Avslutade 52
2005 Avslutade 73
2006 Avslutade 91
2007 Avslutade 157
 
 
I ett e-mail per den 26 februari 2008 (där statistiken ovan var bifogad) fick 
jag följande information från Dabijeva Stefka på Bolagsverket: 
 
”Det fanns registrerade 1 611 filialer vid 31 december, 2007, därav 536 hade 
sitt moderbolag i Storbritannien och Nordirland. Under 2007 har vi 
registrerat 288 brittiska filialer i jämförelse med 137 under 2006 och 110 
under 2005.” 
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