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Sammanfattning 

En av de centrala friheterna som erbjuds till medborgare och företag inom EU är fri 

rörlighet för personer, i vilken etableringsfriheten inbegrips. Denna rätt till fri etablering 

finns stadgad i fördraget om europeiska unionens funktionssätt. Genom icke-

diskrimineringsprincipen i artikel 18 fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

uppställs ett förbud att diskriminerna på grund av nationalitet inom EU. Rätten till fri 

etablering inom EU är inte en ovillkorlig frihet. Etableringsfriheten får inskränkas om 

inskränkningen kan rättfärdigas, vilket kan ske om fördragsreglerna tillåter en det eller 

om inskränkningen klarar det test som EU-domstolen skapat via dess praxis.  

 

Ett EU-företag kan välja mellan olika etableringsformer när en etablering i Sverige ska 

genomföras. Filial är en typ av sekundär etablering som innebär att utländska företag 

bedriver näringsverksamhet genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. 

När ett EU-företag avser att etablera sig via filial i Sverige ska en anmälan om registre-

ring tillsammans med bevis att företaget är behörigen bildat och registrerat (registre-

ringsbevis) inlämnas till Bolagsverket. Bolagsverkets kräver att registreringsbeviset ska 

inlämnas i original. Detta är ett av Bolagsverket självt uppställt krav som inte tydligt 

framgår vid genomläsning av den svenska filiallagstiftningen och som kan tänkas skapa 

problem vid filialetablering.  

 

I denna uppsats presenteras EU-företags rätt till sekundär etablering via filial. EU-rätten 

på etableringsfrihetens område beskrivs och det gör också den svenska filiallagstiftning-

en, i vissa delar. Frågan ställs huruvida Bolagsverkets krav på registreringsbevis i origi-

nal, vid EU-företags etablering via filial utgör en otillåten diskriminering enligt EU-

rätten. Frågan erhåller svar i uppsatsens analys.  
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Abstract  

One of the central freedoms offered to citizens and companies in the EU, is free 

movement of persons, in which freedom of establishment is included. Freedom of es-

tablishment is enacted in the Treaty on the Functioning of the European Union 

(TFEU). The principle of non-discrimination found in Article 18 TFEU, prohibits dis-

crimination on grounds of nationality within the EU. The right, to freedom of estab-

lishment within the EU, is not an absolute one. Freedom of establishment can be re-

stricted if the restriction can be justified, which is possible if the Treaty rules permit, or 

whether the restriction passed the test that the European Court of Justice has created 

through its case law.  

An EU-company can choose between different types of establishments. A branch is a 

type of secondary establishment, which means that foreign companies carry on business 

through a branch office with an independent management. When an EU-company in-

tends to establish through a branch in Sweden, an application of registration along with 

proof that the company is duly incorporated and registered (certificate of registration) 

has to be submitted to the Swedish Companies Registration Office (SCRO). The SCRO 

requires the certificate of registration to be handed in in original. This requirement is not 

obvious for one, after reading the Swedish Law that regulates branches, and that could 

create problems. 

This thesis presents EU-companies right to a secondary establishment through a 

branch. EU-Law on freedom of establishment is described; also the Swedish Law which 

regulates branches is described in certain parts. The question of whether The Swedish 

Companies Registration Office’s requirement of certificates of registration is to be re-

garded as unlawful discrimination under EU-Law is discussed. The question receives its 

answer in the thesis analysis. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I takt med EU-rättens utveckling inom associationsrättens område finns det nya möjlighet-

er till etablering för bolag inom europeiska unionen. Principen om ”en marknad” inom 

europeiska unionen (EU) har möjliggjort för EU-företag från en medlemsstat att expandera 

och etablera sig i en annan medlemsstat. EU-företag kan välja att etablera sig i Sverige ex-

empelvis via dotterbolag, filial eller agentur (vilka utgör en sekundär tillämpning av etable-

ringsfriheten). Filial är en typ av sekundär etablering som innebär att utländska företag be-

driver näringsverksamhet här i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig för-

valtning.1 I och med att EU-företags etablering via filial på senare tid har ökat och upp-

märksammats, har domar gällande etablering via filial från EU-domstolen meddelats.2  

Det finns olika anledningar till att ett EU-företag väljer att etablera sig via filial i Sverige. 

Det kan finnas skatteskäl bakom valet att registrera en filial men även det faktum att en fili-

al är avsevärt enklare att avveckla än ett aktiebolag kan vara en avgörande faktor för valet 

av etablering via filial. En filial behöver endast avregistreras om ett EU-företag vill genom-

föra en avveckling, vilket är en tämligen enkel hantering. Detta till skillnad från när ett 

svenskt aktiebolag ska genomföra en avveckling som kräver likvidation, vilket tar minst 6 

månader. En annan betydelsefull anledning till valet av filial kan vara att ett EU-företag till 

en början avser att driva verksamheten via filial för att senare övergå till en verksamhet be-

driven genom aktiebolagsform.   

Det finns problem med Bolagsverkets praxis i vissa registeringsärenden. I dagens läge upp-

ställer Bolagsverket, som är den svenska registeringsmyndigheten för utländska bolags filia-

ler i Sverige3, krav på utländska företag när dessa gör en anmälan för registrering av filial. 

Ett av de krav som Bolagsverket ställer är att behörighetshandlingar (motsvarande registre-

ringsbevis) måste inlämnas i original trots att det inte uttryckligen framgår ur den svenska 

filiallagstiftningen.   

En fråga som uppkommer när ett EU-företag ska registrera en filial i Sverige är hur detta 

ska gå tillväga då EU-företaget är registrerat i en medlemsstat som inte utfärdar registre-

ringsbevis i original. De som arbetar med filialregisteringsärenden i praktiken upplever fre-

kvent svårigheter vid filialregisteringen gällande kravet på registeringsbevis i original.4 I och 

med att fler företag väljer etablering via filial görs ämnet aktuellt att undersöka närmare.  

                                                 
1 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 2 § 1 st. (hädanefter kallad filiallagen).  

2 Bland annat: C-212/97, Centros Ltd. v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, C-208/00, Uberseering BV v Nordic 
Construction Company Baumanagement GmbH, C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam v Inspire Art Ltd. 

3 Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m. 1 § (hädanefter kallad filialförordningen). 

4 Efter kontakt med Fredrik Lovén, verksam jurist och delägare vid Bolagsrätt Sundsvall AB,  samt Marina 
Jonsson, jurist vid Bolagsrätt Sundsvall AB, har uppmärksamhet riktats till att det i dagens läge uppstår pro-
blem vid filialregisteringsärenden. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka om EU-företag (som omfattas av etableringsfriheten) diskrimineras 

på grund av Bolagsverkets krav på registreringsbevis i original när de vill utöva sin rätt till 

sekundär etablering via filial.  

1.3 Avgränsning 

I den svenska lagstiftningen om utländska filialer finns bestämmelser om hur företags verk-

samhet genom filial ska bedrivas i Sverige. Enligt lag definieras en filial som ett avdelnings-

kontor med självständig förvaltning. När begreppet filial används avses således ett avdel-

ningskontor med självständig förvaltning genom vilket ett utländskt företag bedriver sin nä-

ringsverksamhet i Sverige. Med utländska företag avses i den svenska filiallagstiftningen alla 

företag som inte har sitt säte i Sverige.  

När företag från länder inom europeiska unionen åsyftas används beteckningen EU-

företag. Det föreligger alltså en skillnad på den svenska filiallagstiftningens definition av ut-

ländskt företag och begreppet EU-företag. För att tydliggöra, alla företag från en annan 

medlemsstat inom EU än Sverige är EU-företag i uppsatsens mening. Med medlemsstat 

förstås ett av övriga 26 länder som är med i EU. Med EU-företag menas en juridisk person 

som bildats enligt lagen i en medlemsstat.  

Uppsatsen behandlar juridiska personers möjlighet till sekundär etablering via filial i Sverige 

vilken lämnas av EU-fördragen.5 Konsekvensen av vad som nyss anförts blir att alla juri-

diska personer som inte finns inom EU eller uttryckligen tilldelas rätt till sekundär etable-

ring enligt EU-fördragen faller utanför uppsatsens område och lämnas därför utan avse-

ende. Uppsatsen behandlar inte företag utan vinstsyfte. Det är bristen på vinstsyfte vilket 

gör att dessa företag faller utanför uppsatsens område, då dessa inte omfattas av etable-

ringsfriheten.  

En fråga som kan vara av intresse inom EU-rätten är gränsdragningen mellan etablering 

och tjänst. Det är av avgörande vikt att förstå skillnaden mellan etablering och tjänst då reg-

lerna i kapitlet om tjänster är subsidiära i förhållande till reglerna i kapitlet om etablering i 

EUF-fördraget. Den avgörande skillnaden mellan tjänst och etablering är att den som utö-

var tjänsten har kvar sin fasta punkt i hemlandet och att denne endast tillfälligt vistas i det 

andra landet. En etablering anses däremot bedrivas genom en fast verksamhetspunkt under 

en obegränsad tid.6 Dagens filiallagstiftning har reviderats på så vis att reglerna om att ut-

ländska företag ska bedriva verksamhet genom filial i Sverige inte gäller om näringsverk-

samheten omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i EUF-

fördraget.7 Anledningen till att detta intressanta område lämnas utanför uppsatsen är att 

                                                 
5 Där EU-fördragen är fördraget om europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) samt fördraget om 

europeiska unionen (EU-fördraget).  

6 C-221/89, The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd m.fl., p 20. 

7 2 § 2 st. filiallagen.  
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ämnet inte hamnar i anslutning till hur Bolagsverkets krav på registreringsbevis i original 

påverkar EU-företag vid sekundär etablering via filial.  

I uppsatsen läggs fokus på den sekundära etableringsfriheten där etablering sker via filial. 

Därmed behandlas inte frågor som rör dotterföretag eller agenturer då syftet är att under-

söka om EU-företag diskrimineras vid etablering via filial. En full etablering via bildandet 

av aktiebolag kommer endast att behandlas för att kunna undersöka huruvida liknande för-

utsättningar föreligger eller inte för EU-företag vid val av etableringsform i Sverige. Jag 

kommer endast att behandla lagstiftning som är tillämpbar tills dess att en filial blir registe-

rad, därmed kommer exempelvis inte avregisteringsförfarandet för filialer behandlas. 

1.4 Metod och material  

I uppsatsen lämnas först en beskrivning av rätten till fri etablering inom EU och en de-

skriptiv metod används för att beskriva rättsläget.8 Den syn på regelanvändningen som i 

uppsatsen används är vinklad till att behandla etableringsfriheten och där närliggande reg-

ler. De rättskällor som legat till grund för uppsatsens EU-kapitel är i första hand EUF-

fördraget samt EU-fördraget då dessa utgör de centrala EU-fördragen. Det är i fördragen 

som reglerna om rätten till fri etablering samt icke-diskrimineringsreglerna finns stadgade. I 

den mån fördragens regler inte lämnat tillräckligt med information om etableringsfriheten, 

icke-diskrimineringsreglerna samt andra grundläggande principer som finns i EU-rätten har 

information och vägledning hittats i EU-domstolens praxis. Mycket vägledning har inhäm-

tats ur rättsfall där EU-domstolen har lämnat förstahandsavgöranden i vilka grundläggande 

principer inom EU har fastställts. EU-domstolens praxis har även varit till mycket stor 

hjälp för att kunna erhålla en djupare förståelse för hur fördragsreglerna ska tolkas och till-

lämpas av EU:s medlemsstater. I flera EU-domstolsavgöranden uppvisas ett pedagogiskt 

tillvägagångssätt för hur EU-domstolen fattar beslut inom etableringsfrihetens område. 

Genom EU-domstolens praxis på etableringsfrihetens område, speciellt vid tillämpning av 

icke-diskriminerings reglerna, har stor vägledning lämnats gällande diskrimineringsförfa-

randen. Det är genom EU-domstolens praxis som tyngd lämnas i uppsatsens andra kapitel 

om EU-rätten. I den mån ytterligare information har krävs, för att tillföra mer beskrivande 

information, har information om EU-rätten i svenska förarbeten till filiallagstiftningen an-

vänts. Anledningen till att information om EU-rätten har hämtats ur svenska förarbeten till 

filallagstiftningen, som inte har någon bäring på EU-rätten, är att jag tilldelar informationen 

som finns i förarbeten en större tyngd än vad som finns i doktrin på området. Dock har 

viss ledning hämtats även från doktrin på EU-rättens område.  

Den svenska lagstiftningen på filialområdet är inte särskilt innehållsrik när den behandlar 

reglerna om registreringsförfarandet. I uppsatsens tredje kapitel har i ett första skede lagen 

(1992:160) om utländska filialer m.m. använts för att lämna definitionen av en filial är. En 

genomläsning av filiallagen räcker dock inte för att tillräckligt med information om registe-

ringsförfarandet ska erhållas. Av den orsak att filiallagen inte lämnar tillräckligt med in-

formation om vilka handlingar som ska lämnas in tillsammans med ansökan om registre-

                                                 
8 Clas Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne/material/metod och argument s 66.  
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ring av filial får ledning istället sökas i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m., 

vilken är ett komplement till filiallagen. I filialförordningen finns kompletterande regler om 

registreringsförfarandet, vad en ansökan om registrering ska innehålla samt vad som händer 

vid en ofullständigt inlämnad ansökan etc. I de fall information inte finns att hämta i filial-

lagen eller filialförordningen har förarbetena till dagens och äldre filiallagstiftning kommit 

till stor användning. I förarbeten finns historisk bakgrund om hur reglerna på filialområdet 

tidigare har sett ut, vilka som argument som anförs på dagens regler men även hur äldre 

reglers förenlighet med EU:s regler såg ut. I statens offentliga utredning, SOU 2010:46 Ut-

ländsk näringsverksamhet i Sverige- En översyn av lagstiftningen om utländska filialer i ett 

EU-perspektiv, finns aktuell information om de svenska filialreglernas förenlighet med EU-

rätten.  

Det är i uppsatsens fjärde kapitel som problematiken med rättskällor har uppstått. Det 

finns ingen information om att ett registeringsbevis ska inlämnas i original i varken filialla-

gen eller dess komplement, filialförordnigen. Inte heller finns ledning att hämta i proposit-

ioner eller statens offentliga utredning inom filialområdet. Det framgår i blankett nr 887 

Nyregistering av filial, som finns tillgänglig hos Bolagsverket samt på dess hemsida, att ett 

utländskt företag ska inlämna ett registeringsbevis i original. Bolagsverkets krav på hand-

lingar i original faller utanför filiallagens och filialförordningens uppställda krav och faller 

därmed utanför filiallagstiftningens räckvidd. Därmed har ledning i första hand gällande 

Bolagverkets krav inte kunnat inhämtas från lag eller förarbeten. Det finns inte heller nå-

gon domstols-praxis som behandlar kravet på original. Dock finns viss praxis gällande kra-

vet på registreringsbevis i original men denna är Bolagsverkets egen. Denna praxis har jag 

fått viss tillgång till efter kontakt med Fredrik Lovén och Marina Jonsson på Bolagsrätt i 

Sundsvall.  

1.4.1 Informanter 

Under uppsatsens skrivande har jag varit i kontakt med flertal personer vilka är insatta 

inom associationsrätt. I ett första skede kontaktades Carl Svernlöv. Svernlöv är advokat på 

Baker & McKenzie sedan många år, där han arbetar med frågor såsom företagsöverlåtelser, 

bolagsrätt samt bolagsstyrning. Svernlöv är adjungerad professor i associationsrätt vid Upp-

sala universitet och författare av juridisk litteratur med inriktning på frågor om bland annat 

bolagsstyrning och styrelseansvar. År 2007 utsågs Svernlöv, i utredningen ”Ett enklare ak-

tiebolag” Dir 2007:132, till att granska och föreslå ändringar till den svenska aktiebolagsla-

gen.9 Det var Svernlöv uppmärksammade mig om att det kunde finnas problem i Bolags-

verkets praxis i vissa registeringsärenden och som i sin tur refererade mig till Fredrik Lovén 

på Bolagsrätt i Sundsvall.  

Fredrik Lovén har en jur.kand. och har arbetat som jurist vid Bolagsverket (tidigare Patent- 

och registreringsverket) under tre års tid. Lovén har en notarietjänstgöring vid Förvalt-

ningsrätten i Härnösand och har arbetat som jurist vid Kommissionären för aktiebolagsä-

renden AB. Sedan år 2003 är Lovén verksam jurist och delägare vid Bolagsrätt Sundsvall 

                                                 
9 http://www.bakermckenzie.com/carlsvernlov/ senast besökt 6 december 2012.  

http://www.bakermckenzie.com/carlsvernlov/
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AB. Bolagsrätt Sundsvall AB är en byrå som är specialiserad på aktiebolagsrätt, firmarätt 

och bolagsverksrelaterade frågor. På Bolagsrätt Sundsvall AB, som biträder som ombud i 

registreringsärenden vid Bolagsverket i Sundsvall, kan hjälp erhållas vid upprättande och 

granskning av olika typer av handlingar men även vid bolagsrättsliga ärenden.10 Lovén har 

uteslutande arbetat med associationsrättsliga- samt immaterialrättsliga-frågor. Vidare har 

Lovéns kollega Marina Jonsson kontaktats. Jonsson har en jur.kand. och därutöver 17 års 

erfarenhet av arbete vid Bolagsverket. Sedan år 2010 arbetar Jonsson på Bolagsrätt 

Sundsvall AB med bolagsrättsliga frågor.  

Försök till att erhålla vägledning av personer som arbetar med frågor som berör filialregi-

strering på registreringsmyndigheten Bolagsverket har gjort att kontakt etablerats med Eli-

sabeth Lagerqvist. Lagerqvist har en jur.kand. och är bolagsjurist vid Bolagsverket i 

Sundsvall. Hon har arbetat med bolagsrättsliga frågor sedan 1989 och filialfrågor sedan 

några år in på 90-talet. Vidare har Fredrik Ström på Bolagsverket kontaktats. Ström är se-

dan år 2009 handläggare på Bolagsverket och har en flerårig beteendevetenskaps utbildning 

i grunden.  

Jag har även varit i kontakt med juris doktor Jörgen Hettne, via mail. Hettne utsågs till sär-

skild utredare för att göra en översyn av lagstiftningen om utländska filialer m.m. (SOU 

2010:46). Hettne är forskare i EU-rätt och ställföreträdande direktör på Svenska institutet 

för europapolitiska studier (Sieps).11 Anledningen till att kontakt togs med Jörgen Hettne är 

att, det är av intresse att veta hur de tillsatta på uppdraget i departementet tänkte när filial-

utredningen tillsattes för att regelförenkla. 

Jag vill förtydliga att Bolagsrätt Sundsvall AB och Bolagsverket i Sundsvall inte är samma 

sak. Bolagsrätt Sundsvall AB är en byrå som är specialiserad på aktiebolagsrätt, firmarätt 

och bolagsverksrelaterade frågor och Bolagsverket i Sundsvall är en svensk statlig myndig-

het som i huvudsak hanterar registrering och registreringsändringar för företag. Bolagsver-

ket tillhandahåller även företagsfakta såsom registerinformation om företag.   

1.4.2 Material från informanter 

Det är hos Lovén som främst vägledning av tyngd för uppsatsen har inhämtats. Lovén har 

kontaktats flertal gånger, både via telefon och mail. Mycket information om hur registe-

ringsförfarandet går till i praktiken, bakomliggande historik till registreringsförfarandet samt 

all kringliggande information om Bolagsverkets krav på original har kunnat erhållas genom 

kontakt med Lovén och Jonsson. Dessa två informanter har givit mig insyn i högst aktuella 

ärenden och redan avslutade sådana. Jag har genom Lovén och Jonsson fått en inblick i hur 

ett filialregistreringsärende hanteras från början till slut. Genom kopior från verkliga ären-

den har jag själv kunnat granska och gå igenom olika filialregistreringsärenden. Det har va-

rit oerhört givande och fungerat som ett utmärkt underlag för att jag själv ska kunna skapa 

mig en uppfattning om hur ett registreringsärende sköts på grund av Bolagsverket krav på 

                                                 
10 http://www.bolagsratt.se/ senast besökt 6 december 2012.  

11 http://www.sieps.se/sv/om-sieps/personal/jorgen-hettne senast besökt 6 december 2012. 

http://www.bolagsratt.se/
http://www.sieps.se/sv/om-sieps/personal/jorgen-hettne
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registreringsbevis i original. Tack vare telefonsamtal och mail har jag kunnat få svar på olika 

frågor som uppkommit under uppsatsens skrivande.  

Jag har funderingar kring huruvida Lovén och Jonsson har vinklade uppfattningar gällande 

Bolagsverkets krav på registreringsbevis i original. I och med att båda nu arbetar (och 

Lovén är delägare) på Bolagsrätt Sundsvall AB som är en byrå specialiserad på bland annat 

bolagsverksrelaterade frågor och då byrån biträder som ombud för företag i registreringsä-

renden vid Bolagsverket, torde deras åsikter gällande Bolagsverkets krav uppfattas som 

vinklade. I och med att Bolagsrätt Sundsvall AB biträder egna klienter som vill få igenom 

registreringar i Sverige, är jag medveten om att Lovéns och Jonssons åsikter gällande Bo-

lagsverkets krav på original kan vara partiska.    

Information, särskilt om hur ett filialregisteringsärende handläggs i praktiken, har i huvud-

sak lämnats av Ström. Ström har kontaktas både via telefon och mail. Jag har av Ström fått 

information som berör filialstatistik, beslut om föreläggande, vilka olika typer av filialer 

som finns samt Bolagsverkets krav på original. Från Lagerqvist, som har kontaktats en gång 

via telefon och några gånger via mail, har viss information gällande registreringsbevis och 

Bolagsverkets krav på registreringsbevis hämtats. Dock har informationen som hämtats 

ifrån Bolagsverket själv, i huvudsak kommit från Ström.  

Med hänsyn till att Lagerqvist och Ström, båda är anställda på en svensk statlig myndighet 

ska lojalitetsplikten gentemot deras arbetsgivare tas i beaktande, vilket innebär att de inte 

kan lämna kommentarer hur som helst. Jag är medveten om att den information som läm-

nats vid samtal och mail kan vara vinklad i och med Lagerqvists och Ströms anställning på 

en svensk myndighet. Jag har haft i åtanke under informationshanteringen och under skri-

vandets gång att anställda på Bolagsverket säkerligen inte delar uppfattning med Lovén och 

Jonsson. Med hänsyn till det sagda har jag sökt att ställa öppna och neutrala frågor vid sam-

talen som lämnar utrymme för egna åsikter samt utrymme för Bolagsverkets inställning till 

kraven. Anledningen till att jag har använt mig av Lagerqvist och Ström som informanter är 

dels att Lagerqvist, med sin fleråriga erfarenhet inom filialområdet, har direkt insyn i Bo-

lagsverket och tillgång till dess praxis samt hantering av filialärenden. Ström har använts 

som informant främst av den anledning att han i praktiken arbetar med filialregisteringsä-

renden och vet vilka problem som eventuellt kan uppstå vid registrering.  

Hettne lämnade kort men viktig vägledning gällande Bolagsverkets krav på registeringsbe-

vis i original. Anledningen till att Hettne valdes som informant är att jag ville ha den sär-

skilde utredarens egna åsikter på dagens problematik kring Bolagsverkets praxis gällande 

registreringsbevis vid filialregistreringsärenden. Jag fick av Hettne information om att fokus 

vid filialutredningen låg mest på att filiallagen snabbt skulle anpassas till tjänstedirektivet 

och att en närmare innebörd av originalhandling inte var uppe i fokus.  

Jag är medveten om att jag har lämnat stort utrymme i uppsatsen för fem personers åsikter 

inom filialregistreringsområdet. Jag är också medveten om att de generella slutsatser jag kan 

dra utifrån denna information är begränsad till viss del. Dock upplever jag informanternas 

ställning och meriter som betryggande. Jag anser att deras uttalanden, både i tal och skrift, 

är representativa för gruppen av människor som är kunniga inom filialområdet. De resultat 
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jag har kunnat uppnå med hjälp av informanterna och deras kunskap anser jag i förhållande 

till mera renodlad juridiskt material (med vilket jag avser lagtext, domstolspraxis, förarbeten 

och doktrin) ha tilldelat uppsatsen tyngd. Jag har innan uppsatsens inlämnade varit i kon-

takt med Lovén, Jonsson och Lagerqvist för att säkerställa att deras åsikter har blivit speg-

lade på ett korrekt sätt. Jag har varit medveten om att det kan uppstå missförstånd och 

tolkningsfel både under mailväxlingar samt intervjuer. På grund av det nyss sagda har jag 

försäkrat mig om att jag återspeglat Lovéns, Jonssons och Lagerqvists på ett riktigt sätt ge-

nom att stämma av med berörda parter. Mina anteckningar från samtal med mina infor-

manter samt email kan lämnas ut på begäran. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en beskrivning av EU-rätten. Anledningen till att EU-rätten beskrivs 

i första hand är att det krävs en djupare förståelse för hur reglerna rörande etableringsfri-

heten ser ut för att kunna förstå syftet med uppsatsen. Uppsatsen behandlar inte hela EU-

rätten i stort utan avgränsningen är gjort på så sätt att endast de regler som behandlar eta-

bleringsfriheten samt där närliggande regler om icke-diskriminering kommer att användas.  

Efter EU-rättskapitlet följer uppsatsens tredje kapitel där den svenska filiallagstiftningen i 

vissa delar framställs. I ett första skede lämnas en kort bakgrund till hur etableringsmöjlig-

heterna för utländska bolag, i tidigare svensk lagstiftning på bolagsrättens område har sett 

ut. Därefter använts filiallagen för att lämna definitionen av vad en filial är. Filiallagens reg-

ler om registrering har behandlats också för att lämna läsaren en förståelse för hur registe-

ringen går till då utländska företag vill etablera sig via filial i Sverige. Vidare följer en be-

skrivning av filialförordningens krav på registreringsbevis.  

I uppsatsens fjärde kapitel lämnas en framställning av Bolagsverkets krav på registrerings-

bevis i original, vad original betyder samt de påföljder som kravet på registreringsbevis får. 

I uppsatsens femte och sista kapitel förs en diskussion som mynnar ut i en slutsats om 

huruvida Bolagsverkets krav på registeringsbevis i original, vid EU-företags etablering via 

filial i Sverige, utgör en otillåten diskriminering enligt EU-rätten eller inte.  
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2 EU-rätt  

2.1 Inledning 

EU-rätten lämnas genom företrädesrättsprincipen, som fastslogs i målet Costa mot Enel12, 

högre rang än nationell rätt och ger ett enhetligt skydd för medborgare inom EU:s område. 

Följderna av domen blir att om en nationell föreskrift strider mot en europeisk bestäm-

melse ska medlemstaternas myndigheter ändock tillämpa den europiska bestämmelsen. 

Romfördraget benämnas, sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 november 2009, 

numera fördraget om europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).  EUF-fördraget 

samt fördraget om europeiska unionen (EU-fördraget) utgör de centrala EU-fördragen.13 

EUF-fördraget är det mest betydelsefulla avtalet mellan EU-länderna från handels- och nä-

ringslivssynpunkt då detta behandlar de centrala reglerna om den inre marknaden och de 

fyra friheterna.14 De fyra friheterna utgörs av: fri rörlighet för varor, personer, tjänster och 

kapital.15 

Ett av EU:s grundläggande mål, enligt EU-fördraget, är att upprätta en inre marknad. Ett 

syfte med EUF-fördraget är att skapa en gemensam marknad baserad på de fyra friheterna. 

Det är artikel 18 EUF-fördraget (artikel 12 Romfördraget) som förbjuder diskriminering på 

grund av nationalitet, som gör att de fyra friheterna kan uppnås.16 I fri rörlighet för perso-

ner inbegrips etableringsrätt som gäller både fysiska och juridiska personer. 

Etableringsfriheten är en central princip och en grundläggande frihet inom EU vilken med-

för att fysiska och juridiska personer ges rätt att etablera sig i en annan medlemsstat. (Rät-

ten att etablera sig i en annan medlemsstat omfattar inte bara personer utan även företag.) 

Begreppet etablering är vidsträckt och innebär möjligheter för medborgare i EU att stadig-

varande och kontinuerligt ta del av det ekonomiska livet och dra fördel av detta i en annan 

medlemsstats än ursprungsstaten.17 Etableringsfriheten, som finns reglerad i artikel 49-55 i 

EUF-fördraget, kan delas upp i två delar, full etablering samt sekundär etablering. Full eta-

blering betyder en nyetablering, exempelvis öppnandet av ett aktiebolag, eller en fullständig 

överflyttning av en helt fristående rörelse från en medlemsstat till en annan. Med sekundär 

etablering menas att en juridisk person upprättar dotterbolag, filial, agentur eller liknande i 

ett annat land. En sekundär etablering förutsätter att en tidigare full etablering inom ge-

menskapen exsisterar.  Att bilda filial är ett av flera olika sätt för ett företag att verka på 

andra marknader än den där företaget har sitt säte.18  

                                                 
12 C-6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L. 

13 SOU 2010:46 s 44. 

14 http://www.kommers.se/handelspolitiskt-abc/EUs-fordrag/  senast besökt 6 december 2012. 

15 Artiklar 26 p.2, 28, 45, 56 samt 63 EUF-fördraget.  

16 Prop. 1991/92:88 s 18. 

17 C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, p 25. 

18 Artikel 49 EUF-fördraget.  

http://www.kommers.se/handelspolitiskt-abc/EUs-fordrag/
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2.2 Sekundär etableringsfrihet via filial enligt EUF-fördraget 

Etableringsfriheten som ger rätt för juridiska personer att upprätta filial i en annan med-

lemsstat finns stadgad i artikel 49-55. Etableringsfrihet inom EU innebär att ett bolag eller 

en egenföretagare i en medlemsstat har rätt att starta och utöva verksamhet samt rätt att 

bilda och driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 54 andra stycket, i en annan 

medlemsstat på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medbor-

gare, om inte annat följer av bestämmelser i kapitlet om kapital.19 I artikel 49 stadgas att in-

skränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlems-

stats territorium ska förbjudas. För att förtydliga innebär förbudet i artikel 49 även att inga 

inskränkningar (vilka innebär sämre villkor än de som gäller för etableringslandets egna bo-

lag) för bolag att upprätta filialer får ske.20  

De juridiska personer som omfattas av etableringsfriheten är bolag som bildats i överens-

stämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller 

sin huvudsakliga verksamhet inom unionen.21 Det är i artikel 49 som juridiska personer 

jämställs med fysiska personer som är EU-medborgare.22  Med bolag (juridisk person) me-

nas enligt artikel 54 bolag enligt civil- eller handelslagstiftning, inbegripet kooperativa sam-

manslutningar samt andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, med un-

dantag av sådana som inte drivs i vinstsyfte. Det är enligt artikel 54 som ett jämställande 

mellan ett bolag och en fysisk person ska kunna göras om bolaget har bildats i enlighet med 

en medlemsstats regler. På så sätt blir utgångspunkten för var ett bolag har sitt säte, sitt hu-

vudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen liknande med i vilken med-

lemsstat en fysisk person är medborgare. Ledning om vart ett bolag hör hemma lämnas i 

bolagets registreringshandlingar.  

 

Det är ett utövande av sekundär etableringsfrihet som tillämpas när ett befintligt EU-

företag etablerar sig via filial. Ett EU-företag har rätt att få till stånd en sekundär etablering 

men endast om det redan har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt centrala säte inom ge-

menskapen.23 För att en sekundär etablering ska kunna genomföras krävs det att en tidigare 

etablering redan existerar inom gemenskapen. Det är lagstiftningen i den medlemsstat, där 

ett EU-företag avser att etablera sig via filial, vilken blir tillämplig. Det föreligger olika reg-

ler på nationell nivå beroende på vilken form av etablering, full eller sekundär, som väljs. 

Ska ett EU-företag genomföra en sekundär etablering via filial i Sverige är det bland annat 

reglerna i filiallagstiftningen som blir tillämpliga. Det ska belysas att rätt till sekundär etable-

ring innebär en rätt till fri rörlighet och icke-diskriminering. Etableringsfriheten innebär 

inte endast att företag från en medlemsstat får etablera sig i den egna medlemsstaten, utan 

                                                 
19 Artikel 49 EUF-fördraget. 

20 SOU 2010:46 s 49. 

21 Artikel 54 EUF-fördraget. 

22 Prop. 2000/01:22 s 58.  

23 Craig, de Búrca, EU Law, Text, Cases and Materials, s 807.   
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etableringsfriheten innebär även att EU-företag fritt kan etablera sig i andra medlemsstater 

än den egna.  

Av ovan nämnd information kan rätten till sekundär etablering via filial summeras på föl-

jande sätt. Ett EU-företag måste uppfylla olika krav för att rätten till sekundär etablering via 

filial ska kunna lämnas enligt EUF-fördraget. Kraven är att EU-företaget ska vara bildat 

(etablerat) i överensstämmelse med lagstiftningen i en medlemsstat och EU-företaget ska 

ha sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom EU.24 

EU-domstolen har i mål Kommissionen mot Frankrike25 fastställt att ekonomiska aktörer 

fritt ska kunna välja den juridiska form som är mest lämplig för att bedriva näringsverk-

samhet i en annan medlemsstat. Det framgår i mål kommissionen mot Italien26 att en med-

lemsstat således inte kan kräva att viss verksamhet endast får utövas av sådana bolag som 

har sitt säte där och därigenom hindra att andra former av etablering används.  

I SOU 2010:4627  sägs att den allmänna uppfattningen fram till 1990-talets slut var att ett 

företag som hade säte i en medlemsstat inte med stöd av artiklarna 49 samt 54 kunde bilda 

filial i en annan medlemsstat om det skedde i syfte att undvika en mer kostsam bolagsbild-

ning i den andra medlemsstaten. Anledningen till denna uppfattning var principen om 

rättsmissbruk, vilken innebär att en medlemsstat kan hindra deras medborgare att på ett 

otillbörligt sätt genom missbruk eller bedrägeri försöka undandra sig den nationella lagstift-

ningen genom att utnyttja fördragets bestämmelser. Ett mål som berör principen om rätts-

missbruk är Centros.28 I detta mål nekade danska myndigheter ett danskt par att via sitt 

brittiska bolag registrera en filial i Danmark. Det brittiska bolaget bedrev ingen närings-

verksamhet i Storbritannien och danska myndigheter menade att en registrering av filial 

endast hade som syfte att kringgå tillämpningen av danska regler som rörde bildandet av 

bolag med begränsad ansvarighet och att detta utgjorde ett missbruk av etableringsfriheten. 

EU-domstolen kom fram till att rätten att bilda ett bolag i överensstämmelse med en annan 

medlemsstats lagstiftning och att upprätta filialer i andra medlemsstater faller inom etable-

ringsfriheten. Att en EU-medborgare väljer att etablera sig i en medlemsstat som har minst 

restriktiv bolagsrätt och sedan utövar en sekundär tillämpning av etableringsfriheten via 

bildandet av filialer i andra medlemsstater, anses inte utgöra missbruk av etableringsfrihet-

en.29 Inte heller det faktum att bolaget inte bedriver någon näringsverksamhet i den med-

lemsstat där bolaget har sitt säte utan att det endast bedriver näringsverksamhet i landet där 

etablering via filial skett, anses inte utgöra tillräckliga skäl för att missbruk eller bedrägeri 

                                                 
24 Artikel 49 och 54 EUF-fördraget.  

25 C-270/83, Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, p 22. 

26 C-101/94, Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien. 

27 SOU 2010:46 s 56. 

28 C-212/97, Centros Ltd. mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

29 C-212/97, Centros Ltd. mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, p 27. 
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föreligger.30 En effekt av domen är att medlemsstaterna tvingas att godkänna varandras bo-

lag och bolagsbildning.   

2.2.1 Nationell behandling  

Artikel 49 EUF-fördraget ges direkt effekt.31 EU-domstolen har påpekat att det följer av ar-

tikel 49 att etableringsrätten innefattar en rätt att starta och utöva verksamhet som egenfö-

retagare på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare. 

Denna princip utgör en av EU:s grundläggande rättsregler.32 Det finns inte en ovillkorlig el-

ler allmän rätt för juridiska personer att etablera sig i en annan medlemsstat. Det avgörande 

är att det ska råda en likhet i etableringsförutsättningar för landets egna juridiska personer 

och motsvarande rättssubjekt från andra medlemsstater. Därmed följer att ett företag som 

väljer att etablera sig i en medlemsstat underkastar sig hela etableringsstatens regelverk.33 

Därmed ska samma regler tillämpas för exempelvis ett svenskt företag som vill bilda en fili-

al i Sverige och då måste registrera den, som det gör för ett EU-företag.  

2.2.2 Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande fastslogs av EU-domstolen i rättsfallet Rewe-Zentral 

AG34. EU-domstolens fastslagande i rättsfallet innebär att varor som blivit godkända i en 

medlemsstat även ska godkännas i alla andra medlemsstater trots olika krav på kvalitet. 

Principen om ömsesidigt erkännande är en betydelsefull komponent för ett fungerande 

EU. Principen innebär att de fyra friheterna kan fungera trots att det inte finns gemen-

samma harmoniserade regler inom EU.  

Principen om ömsesidigt erkännande är tillämplig även på etableringsfrihetens område där 

den innebär att intyg, betyg, certifikat och andra handlingar som har utfärdats av behöriga 

myndigheter i någon medlemsstat måste godtas i övriga medlemsstater. Därmed ska hand-

lingar som utfärdats av en behörig myndighet i något EU-land accepteras även i Sverige om 

det inte finns tungt vägande skäl för en annorlunda bedömning.35  

                                                 
30 C-212/97, Centros Ltd. mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, p 29. 

31 Vilken fastställdes av EU-domstolen i C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van 
Gend & Loos mot Netherlands Inland Revenue Administration. Direkt effekt innebär att EU-rätten inte 
endast skapar skyldigheter för medlemsstater utan EU-rätten skapar också rättigheter för privatpersoner. 
EU-rättsliga bestämmelsen kan, enligt principen om direkt effekt, åberopas direkt av enskilda inför nation-
ella domstolar och myndigheter och garanterar EU-rättens tillämpbarhet samt effektivitet i de olika med-
lemsstaterna. 

32 C-2/74, Reyners mot Belgium.  

33 Prop. 2010/11:87 s 21. 

34 C-120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.  

35 Mail från Hettne.  
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2.3 Direkt och indirekt diskriminering  

I artikel 18 EUF-fördraget finns som tidigare nämnts den grundläggande principen om icke 

diskriminering (likabehandlingsprincipen). Likabehandlingsprincipen medför att EU-

företag från andra medlemsstater än den egna ska behandlas på samma sätt som företag 

som är hemmahörande i den egna medlemsstaten. I artikeln stadgas att det inom fördra-

gens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild be-

stämmelse i fördragen, att all diskriminering som grundas på nationalitet ska vara förbju-

den. Vidare står det att europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstift-

ningsförfarandet kan anta bestämmelser i syfte att förbjuda sådan diskriminering.  

När ett EU-företag har etablerat sig genom filial i en annan medlemsstat har det samma rät-

tigheter och skyldigheter, sociala fördelar samt förmåner som de andra hemmahörande fö-

retagen i den medlemsstaten.  

Att diskriminera innebär att särskilja eller att behandla annorlunda.36 Definitionen av dis-

kriminering är att det sker en tillämpning då olika regler används för situationer som är lika 

eller att en regel används på situationer som är olika.37 Med direkt diskriminering avses nat-

ionella regler som innebär en öppen oförmånlig särbehandling av företag som har sitt säte i 

en annan medlemsstat. Direkt diskriminering föreligger alltså då en särbehandling grundar 

sig på nationalitet. Enligt EU-domstolens praxis38 sammanfaller en juridisk persons nat-

ionalitet med den medlemsstat där EU-företaget är registrerat eller där det har sitt säte. Di-

rekt diskriminering kan vara tillåten, med andra ord vara förenlig med fördraget, men end-

ast då det finns uttryckligt stöd i fördraget. Direkt diskriminering kan tillåtas genom hän-

visning till allmän ordning, säkerhet eller hälsa enligt artikel 52 EUF-fördraget.  

Reglerna om icke diskriminering i EUF-fördraget (likabehandlingsprincipen)39 förbjuder 

inte endast direkt diskriminering på grund av nationalitet eller säte (gällande bolag) utan 

den förbjuder även alla former av indirekt diskriminering som genom tillämpning av andra 

selektiva kriterier leder till samma resultat.40 Då dessa former av indirekt diskriminering inte 

ses som öppna oförmånliga diskrimineringar, ses de som dolda diskrimineringar (regler 

som leder till samma resultat som öppna oförmånliga diskriminering utan att nationaliteten 

är grund för särbehandlingen). När företag från andra medlemsstater utan att öppet särbe-

handlas ändå försätts i ett läge som faktiskt eller rättsligt är mindre gynnsam än den ställ-

ning som råder för nationella företag uppstår en indirekt diskriminering.   

I EUF-fördraget finns ingen allmän beskrivning av vad indirekt diskriminering är. Vägled-

ning för vad som utgör indirekt diskriminering inhämtas från EU-domstolens praxis. I må-

let Schumacker anges att enligt fast praxis förbjuder inte reglerna om likabehandling endast 

                                                 
36 EU Law, Text, Cases and Materials fourth edition, Paul Craig s. 560 

37 C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, p 30. 

38 C-270/83, Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, p 18. 

39 Artikel 18 EUF-fördraget. 

40 C-330/91, The Queen mot Inland Revenue Commissioners, ex parte Commerzbank AG.  
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påtagliga diskrimineringar grundade på nationalitet. Även varje form av dold diskriminering 

som genom tillämpning av andra distinktionskriterier, som i själva verket leder till samma 

resultat är förbjudna. Enligt Gebhard-målet41, är varje åtgärd som innebär att utövandet av 

etableringsfriheten förbjuds, hindras eller blir mindre attraktiv att anses som ett etable-

ringshinder. Här är det fråga om en inskränkning i etableringsfriheten som strider mot arti-

kel 49 EUF-fördraget, även om de nationella reglerna tillämpas på ett icke diskriminerande 

sätt.42 Nationella regler som är indirekt diskriminering är endast tillåtna om de kan motive-

ras.  

För att avgöra huruvida en diskriminering föreligger eller inte är det tre frågor som måste 

besvaras. Först måste det utredas huruvida två rättssubjekt är objektivt jämförbara eller 

inte. Enligt mål Kommissionen mot Frankrike43 kan ett utländskt och ett inhemskt rätts-

subjekt vara i en jämförbar situation, även fast rättssubjekten har olika nationalitet eller 

hemvist. En särbehandling kan alltså inte tillåtas bara för att de har olika hemvist eller nat-

ionalitet. Den andra frågan som ska besvaras är huruvida det föreligger en direkt eller en 

indirekt diskriminering och sista frågan är om denna diskriminering kan rättfärdigas eller ej.  

2.4 Tillåtna restriktioner av sekundär etableringsfrihet 

Även om etableringsfriheten är en mycket stark rättighet för EU-företag, är friheten att 

etablera sig inom unionen inte absolut. Detta innebär att det finns restriktioner i etable-

ringsfriheten.44 Artikel 51 EUF-fördraget gör undantag från etableringsfriheten för verk-

samhet som är förenad med utövandet av offentlig makt. Begreppet offentlig makt i artikel 

51 är en autonom EU-rättslig term vilket innebär att begreppets innebörd är beroende på 

framtida rättspraxis.45 Dock har EU-domstolen givit artikel en snäv tolkning då begreppet 

offentlig makt avser särskilda verksamheter.46 Artikel 51 omfattar exempelvis inte verksam-

heter som har en tydlig teknisk karaktär såsom programmering av databehandlingssystem.  

2.4.1 Tillåtna restriktioner vid direkt diskriminerande bestämmelser 

I mål Royal Bank of Scotland47 fastslog EU-domstolen att det endast är de skäl som ut-

tryckligen anges i EUF-fördraget som kan rättfärdiga en direkt diskriminering. Finns det 

inga bestämmelser i EUF-fördraget som kan rättfärdiga en direkt diskriminering anses det 

utgöra en särbehandling som därmed inte är tillåten enligt EU-rätten. Ingrepp i etablerings-

friheten kan vara tillåtna med hänvisning till allmän ordning, säkerhet eller hälsa enligt arti-

kel 52 EUF-fördraget. För att kunna stödja sig på begreppet allmän ordning krävs att det 

                                                 
41 C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. 

42 Prop. 2010/11:87 s 22. 

43 C-270/83, Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken. 

44 Prop. 2010/11:87 s 23. 

45 Prop. 2008/09:187 s 45.  

46 C-355/98, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien.  

47 C-311/97, Royal Bank of Scotland plc mot Elliniko Dimosio, p 32. 
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föreligger ett verkligt och allvarligt hot mot samhällets grundläggande intressen. EU-

domstolen har fastslagit att vad som räknas som värden av grundläggande karaktär i ett 

samhälle kan variera beroende på vilken medlemsstat frågan rör.48 Även när det gäller all-

män säkerhet krävs för åberopande av detta att det föreligger ett verkligt och allvarligt hot 

mot samhällets grundläggande intressen. Här kan nämnas att EU-domstolen har godkänt 

syftet att säkerställa tillgången på råolja, för att allmän säkerhet ska kunna åberopas för att 

tillåta restriktioner vid direkt diskriminering.49 Vad avser begreppet hälsa har EU-

domstolen inte lämnat någon specifik definition ännu.50 Artikel 52 tillåter på så sätt att en 

medlemsstats lagar och andra författningar kan rymma nationella bestämmelser som åläg-

ger särskild behandling av utländska medborgare. Artikel 52 har tolkats snävt i rättspraxis.51 

2.4.2 Tillåtna restriktioner vid indirekt diskriminerande bestämmelser  

Det finns sätt för medlemsstater att upprätthålla inskränkningar i etableringsfriheten utöver 

vad som tillåts enligt EUF-fördraget. Uppstår en indirekt diskriminering enligt EU-rätten 

kan även denna vara tillåten trots att den inte är rättfärdigad genom artikel 52 EUF-

fördraget. EU-domstolen har i rättspraxis utvecklat att etableringsfriheten kan begränsas av 

nationella regler som är indirekt diskriminerande under förutsättning att reglerna är motive-

rade med hänsyn till ett allmänintresse.52 Exempel på vad som utgör hänsyn till allmänin-

tresset är folkhälsan, djurhälsan, konsumentskyddet samt skyddet av stadsmiljön. Dessa ex-

empel är dock inte uttömande då ytterligare undantag kan utvecklas i rättspraxis.53  

 

Emellertid räcker inte en tvingande hänsyn till allmänintresset för att en medlemsstat ska 

beviljas att vidmakthålla begränsningar i etableringsfriheten. Det följer av EU-domstolens 

rättspraxis54 att alla nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att 

utöva de grundläggande friheter som garanteras i fördraget ska uppfylla fyra förutsättning-

ar. I Gebhard-målet55 utformades dessa fyra förutsättningar som allmänt kallas för 

”Gebhard-test”. Därmed måste fyra förutsättningar (fyra rekvisit) uppfyllas för att indirekt 

diskriminerande regler som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva rätten till 

sekundär etablering via filial ska vara tillåtna. De fyra rekvisiten är följande:  

 

                                                 
48 SOU 2010:46 s 59. 

49 C-72/83, Campus Oil Limited m.fl. mot Minister for Industry and Energy and Other, p 34.  

50 Prop. 2010/11:87 s 24. 

51 Prop. 2010/11:87 s 24. 

52 C-71/76, Jean Thieffry mot Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris. 

53 SOU 2010:46 s 62. 

54 C-19/92, Dieter Kraus mot Land Baden-Württemberg, p 32 samt C-55/94, Reinhard Gebhard mot Con-
siglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, p 37. 

55 C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. 
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”1.) de skall vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt 

2.) de skall framstå som motiverande med hänsyn till ett trängande allmänintresse  

3.) de skall vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom dem och  

4.) de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.”56 

 

I det första rekvisitet är det endast regler som är indirekt diskriminerande som kan rättfär-

digas. Således kan aldrig direkt diskriminerande regler på grund av nationalitet rättfärdigas 

första rekvisitet. I det andra rekvisitet, att en nationell regel ska motiveras av hänsyn till ett 

trängande allmänintresset, är det syftet med inskränkingen ska motiveras. Syftet kan förs-

slagsvis hittas i förarbeten till de nationella reglerna.  I det tredje rekvisitet ska det undersö-

kas om inskränkningen leder till att syftet uppnås. I det fjärde rekvisitet ska det undersökas 

om det finns andra alternativ som är mindre inskränkande men som ändå uppnår samma 

syfte.  

 

 

  

 

 

                                                 
56 C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, p 37.  
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3 Svensk filiallagstiftning  

3.1 Bakgrund  

Det var först genom lagen (1955:383) om rätt för utländska bolag och föreningar att idka 

näring här i riket som det möjliggjordes för utländska företag att driva verksamhet i Sverige 

på annat sätt än genom en svensk juridisk person.57 Tidigare tilläts utländska företag endast 

att idka näring i Sverige genom bildandet av dotterbolag då enligt förarbetena58  dotterbo-

lagsformen var att föredra från svensk synpunkt. 

1955 års lag kom att ersättas med lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt fö-

retag att idka näring här i riket. I 1968 års lag uppställdes krav på näringstillstånd, för att 

bedriva näringsverksamhet i Sverige om det var fråga om ett utländskt företag.59  Kravet på 

näringstillstånd uppstod då det fanns ett viktigt allmänt intresse av att förhindra ett allt för 

stort utländskt inflytande över Sveriges naturtillgångar och näringsliv.60 När ett näringstill-

stånd erhållits kunde en filial till ett utländskt företag öppnas i Sverige. De krav som dåva-

rande lagstiftning uppställde ansågs sakna grund ur en näringspolitisk utgångspunkt. All-

männa näringspolitiska skäl talade för att avskaffa etableringshinder som kunde ha negativa 

effekter sett ur konkurrenssynpunkt.61 Då kraven på näringstillstånd ansågs oförenliga med 

EU:s etableringsfrihetsregler och då kravet på näringstillstånd var konkurrenshämmande 

ägde en ändring rum. Den oförenliga lagstiftningen kom att avvecklas under 1990-talets 

början inför Sveriges inträde i EES och sedan EU.62  

I den idag gällande filiallagen har kravet på näringstillstånd ersatts med ett registeringsförfa-

rande. De utländska företag som lämnar de begärda uppgifterna enligt filiallagen och filial-

förordningen blir registrerade och får bedriva näringsverksamhet i Sverige. Tanken med 

den nya lagstiftnigen är att utländska företag får fri möjlighet att välja etableringsform, anti-

gen genom svenskt dotterföretag eller genom filial63. I samband med att lagen kom till an-

fördes att en strävan borde vara att i likvärdiga aspekter ha samma regler för verksamheter 

som praktiseras via filialform som för verksamhet via aktiebolagsform64. Etableringsfrihet 

inom genenskapen ska, som anförts i tidigare kapitel, innefatta rätt att starta och utöva 

verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag som de 

definieras i artikel 54 andra stycket, på de villkor som etableringslandets lagstiftning före-

skriver för egna medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital.  

                                                 
57 Prop. 1991/92:88 s 16. 

58 Prop. 1955:87 s 52. 

59 Prop. 1991/92:88 s 14. 

60 Prop. 1991/92:88 s 13 se även Prop. 2010/11:87 s 14. 

61 Prop. 1991/92:88 s 19. 

62 SOU 2010:46 s 101. 

63 SOU 2010:46 s 102. 

64 Prop. 1991/92:88 s 20. 
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Europakommissionen kom med en formell underrättelse den 29e oktober 2009 till den 

svenska regeringen där kommissionen redogjorde för olika punkter där den anser att den 

svenska regleringen på filialområdet strider mot etableringsfriheten som erbjuds av EUF-

fördraget. Kommissionen betonade i sin formella underrättelse att etableringsfriheten till-

hör en av de grundläggande principerna som erbjuds av EUF-fördraget och att denna inte 

kan begränsas utan att det motiveras av en tvingande hänsyn till allmänintresset och med 

iakttagande av proportionalitetsprincipen.65 Kommissionen riktade kritik mot att kravet på 

registrering innan verksamheten inleds, påminde för mycket om ett förhandstillstånd, vilket 

inte anses som ett proportionerligt krav. Kommissionen drog i underrättelsen66 slutsatsen 

att formaliteterna i 4-5 §§ filialförordningen utgjorde otillåtna hinder för etableringsfriheten 

eftersom dessa kunde avskräcka från eller åtminstone försvåra etablering av filial i Sverige. 

Det var främst kraven på bestyrkta kopior av handlingar vilka bedömdes gå utöver vad som 

var oeftergivligt nödvändigt för en effektiv kontroll för att EU-företag skulle kunna eta-

blera sig via filial. Kommissionen ansåg att Sverige skulle se över föreskrifterna i syfte att 

förenkla formaliteterna för sekundär rätt till etablerings via filial i Sverige som erbjuds av 

EUF-fördraget.67  

Enligt konsekvensutredningen i SOU 2010:4668 kan etablering av en filial ofta vara ett 

första steg mot en ökad närvaro på ytterligare en nationell marknad. Utredningen nämner 

även att etablering via filial kan vara ett sätt för mindre företag att inleda gränsöverskri-

dande verksamhet. Det finns enligt utredningen skäl att främja användandet av etablering 

via filial och se till att de regler som finns kring etablering inte uppställer onödiga hinder för 

bildandet eller dess fortsatta verksamhet.69  

Lagstiftaren kom efter Europakommissionens formella underrättelse att lätta upp förord-

ningstexten genom att många av de handlingar som tidigare skulle lämnas in i bestyrkt ko-

pia numera endast behöver lämnas in som kopia, därmed togs bestyrkt-kravet bort. En be-

styrkt kopia innebär att det finns en stämpel eller namnteckning på kopian som intygar att 

det är en verklig kopia av originalhandlingen då en kopia istället är en avbild som har 

samma egenskaper och innehåll som en annan handling.70 Filialförordningen lättades inte 

upp i fråga om kravet på registreringsbevis. Utformningen av dagens krav på registerings-

bevis i filialförordningen ser därmed oförändrad ut.  

3.2 Definition av filial 

Enligt 2 § 1st. 1p. filiallagen kan ett utländskt företag bedriva sin näringsverksamhet i Sve-

rige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial). En filial är en själv-

                                                 
65 SOU 2010:46 s 119.  

66 3 p Europakommissionens formella underrättelse den 29e oktober 2009. 

67 SOU 2010:46 s 122. 

68 SOU 2010:46 s 179. 

69 SOU 2010:46 s 179. 

70 Samtal med Jonsson på Bolagsrätt Sundsvall AB.  
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ständig enhet som genomför affärstransaktioner i eget namn men som alltjämt agerar för 

företagets räkning. Med begreppet näringsverksamhet avses aktiviteter som innehåller eko-

nomisk verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, med andra ord ges begrep-

pet samma innebörd som i annan civilrättslig lagstiftning.71  EU-domstolen har i praxis72 

fastslagit att begreppet filial innefattar ett affärsställe med en permanent status som har 

rättshandlingsförmåga gentemot tredje man.  

Av 2 § 1st. 1p. filiallagen kan tolkas att ett svenskt företag inte kan starta en filial i Sverige. 

Ett utländskt företag får inte ha mer än en registrerad filial i Sverige. Dock är det tillåtet att 

kombinera filialetablering med en annan sekundär etableringsform. För att tydliggöra med 

ett exempel är det tillåtet att ett utländskt företag innehar en filial och ett dotterbolag i Sve-

rige. En filial har inget eget aktiekapital utan filialens tillgångar och skulder är en del av det 

utländska företagets totala förmögenhetsmassa. En filial är inte en egen juridisk person (ej 

eget rättssubjekt) utan den är den del av det utländska företaget. En filial lyder under 

svenska lagar och svenska myndigheters beslut när det gäller sådana rättsförhållanden som 

uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.73 

3.3 Filiallagens regler vid registrering av filial 

Filiallagen reglerar formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska fö-

retag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare. Lagen kan uppdelas i två 

huvudsakliga delar, där en del utgörs av allmänna bestämmelser, de krav som uppställs på 

filialer samt hur en sådan ska registreras. Den andra huvudsakliga delen utgörs av regler om 

avregistrering, verksamhet genom förståndare samt straff och vite.  

Av förarbetena till filiallagen74 kan utläsas att denna reglering syftar till att ge i landet utövad 

näringsverksamhet en viss garanterad anknytning till Sverige samt möjliggöra för domstolar 

och myndigheter att då behov finns kunna nå företag och enskilda näringsidkare eller utöva 

viss kontroll. Filiallagen reglerar följaktigen utländsk näringsverksamhet som är bedriven i 

Sverige såväl när fysiska eller juridiska personer står bakom verksamheten.  

Registering av filial regleras i 15-17 §§ filiallagen. Det är endast juridiska personer som kan 

registrera en filial i Sverige. En filial ska stå under ledning av en verkställande direktör enligt 

8 § 1 st. filiallagen. Det är den verkställande direktören som är firmatecknare.75 Anmälan 

om filial ska göras av den som utsetts till verkställande direktör och ska inlämnas under-

tecknad av denne till Bolagsverket som är registreringsmyndighet.76  

                                                 
71 Prop. 1991/92:88 s 21. 

72 C-33/78, Somafer SA mot Saar-Ferngas AG.  

73 4 § filiallagen.  

74 Prop. 1991/92:88 s 20. 

75 10 § filiallagen se även http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/filial/starta/vd-1.2106 senast be-
sökt 6 december 2012.  

76 15 § filiallagen samt 1 § filialförordningen. 
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Då det idag inte längre finns krav på näringstillstånd för att ett utländskt företag ska få bed-

riva näringsverksamhet i Sverige genom filial, gäller ett ovillkorligt krav77 på att närings-

verksamheten inte får påbörjas förrän filialen har blivit anmäld till Bolagsverket. Skulle den 

som gjort anmälan enligt 15 § filiallagen inte ha följt vad som föreskrivits om anmälan eller 

om det finns annat hinder mot registrering på grund av filiallagen eller annan författning 

ska den som har gjort anmälan föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. 

Följs inte föreläggandet ska anmälan avskrivas. När anmälningsskyldigheten har fullgjorts 

och det inte finns hinder för registrering enligt lag ska den anmälda filialen registreras i fili-

alregistret.  

Syftet med registreringen i filialregisteret är att verifiera att formkraven i filiallagen är upp-

fyllda.78 En av avsikterna med den svenska filiallagstiftningen är att klargöra vilket utländskt 

företag som står bakom filialen. I 5a § filiallagen står att det ska lämnas uppgifter i alla offi-

ciella dokument som synliggör vilket det bakomliggande företaget är.  

3.4 Filialförordningens krav på registreringsbevis  

Det finns kompletterande regler till filiallagen i filialförordningen. I filialförordningen läm-

nas information om; att Bolagsverket agerar registreringsmyndighet, om hur registrerings-

förfarandet ska gå till, vad anmälan om registrering av filial ska innehålla, vilka handlingar 

som ska lämnas in tillsammans med ansökan om registrering samt information om hand-

läggning och avgifter etc.  

Reglerna kring registreringsförfarandet behandlas i förordningens 4-12c §§. I 4-5 §§ finns 

bestämmelser om vad anmälan om registrering ska innehålla samt vilka andra handlingar 

som ska inges tillsammans med anmälan.  

I 4 § 1st. filialförordningen finns stadgat att: ”En anmälan för registrering av en filial ska ange 

1. det utländska företagets firma, rättsliga form, nationalitet, säte och adress samt filialens firma, 

2. företagets och filialens verksamhet angiven till sin art, 

3. filialens postadress, 

4. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt postadress för personer som fått 

bemyndigande enligt 10 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., för filialens 

verkställande direktör och revisor, för vice verkställande direktör och revisorssuppleant, om sådan bli-

vit utsedd, samt för firmatecknare, om det utländska företaget är ett bankföretag, 

5. hemvist för verkställande direktören, om postadressen avviker från hemvistet, 

6. den som är huvudansvarig för revisionen, om revisionsbolag blivit utsett, 

7. företagets och filialens räkenskapsår, 

8. uppgift om det utländska register där företaget är registrerat, och 

                                                 
77 Carl Svernlöv, Utländska filialer- teori och praktik, Balans 12/2001. 

78 SOU 2010:46 s 104. 
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9. uppgift om företagets organisationsnummer i det utländska registret.” 

Dock räcker inte endast en anmälan enligt 4 § för att en registrering av filial ska kunna ge-

nomföras. Förutom anmälan för registrering av filial ska även andra uppgifter och hand-

lingar inlämnas vilka finns stadgade i 5 § 1st. 1p. filialförordningen: 

”tillsammans med anmälan för registrering ska inges bevis att företaget är behörigen bildat och registrerat.”  

 

Utöver 5 § 1st. 1p. finns inte ledning eller ytterligare information om vad ett registeringsbe-

vis utgör. Det framgår inte heller av propositionen hur 5 § 1st. 1p. ska tolkas utan tolkning-

en av filialförordningen görs av Bolagsverket.  
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4 Bolagsverket 

4.1 Inledning 

Som tidigare nämnts79 är Bolagsverket den svenska registeringsmyndigheten som har hand 

om filialregisteringsärenden. Hos Bolagsverket finns en särskild sektion av filialhandläggare, 

utan juridisk utbildning, som granskar och registerar ärenden för filialer.  

Skulle en filialhandläggare stöta på oklarheter eller en särskilt svår fråga när ett ärende 

granskas kan filialhandläggaren konsultera en kompetensområdesansvarig eller jurist inom 

filialområdet. Det är därför normalt inte juristerna som handlägger registreringsärenden. Fi-

lialförordningen80 anger att Bolagsverket ska meddela beslut inom två veckor efter det att en 

fullständig anmälan kommit in. Dock går det i praktiken snabbare.81 Bolagsverket har normalt 

en fem arbetsdagars kötid för filialärenden, d.v.s. tiden från det att ett ärende har inlämnats 

till Bolagsverket och fram till dess att filialärendet delas ut till en handläggare för gransk-

ning. Om ett filialärende är komplett genomförs registrering samma dag. Skulle dock bris-

ter finnas i ett filialärende skickas ett föreläggande om detta där det anges att den som gjort 

anmälan av filial inom viss tid ska avge yttrande eller vidta rättelse.82 

Bolagsverket har ansvar för att tolkningen av filialförordningen sker i överensstämmelse 

med EUF-fördragets bestämmelser och att ingen diskriminering sker av EU-företag då 

dessa avser att utöva sin rätt till sekundär etablering via filial.83 Vad gäller Bolagsverkets an-

svar för att reglerna tolkas på rätt sätt, torde lagstiftaren anse att Bolagsverket har ett sådant 

ansvar.84 I statens offentliga utredning, SOU 2010:46 s.189 tredje stycke, anförs att ansvaret 

för den korrekta tillämpningen av de bakomliggande EU-reglerna ligger på Bolagsverket. 

Uttalandet tar visserligen sikte på frågan om vilka åtgärder som utgör tjänst respektive eta-

blering, men det sker i vart fall en rättslig tillämpning av EUF-fördraget. 

4.2 Bolagsverkets krav på handlingar 

Vill ett EU-företag öppna en filial i Sverige är det Bolagsverkets blankett nr 887 Nyregiste-

ring av filial (hädanefter efter kallat blankett nr 887) som ska fyllas i, se bilaga 1. Vid en 

första anblick av blankett nr 887 ser registeringsförfarandet väldigt enkelt ut. Det är endast 

16 rutor som ska fyllas i med grundläggande information såsom det utländska företagets 

namn och adress, filialens företagsnamn och adress samt information om firmateckningen 

etc. Till blankett nr 887 finns det 2 A4 sidor med information bifogad. Det är i informat-

ionen som de kompletterande uppgifterna om registeringsbeviset visar sig. I blankett nr 

                                                 
79 Se under uppsatsens rubrik 3.4 Filialförordningens krav på registreringsbevis.  

80 18a § filialförordningen.  

81 Samtal med Ström på Bolagsverket.  

82 16 § filiallagen.  

83 Mail från Lovén på Bolagsrätt Sundsvall AB.  

84 SOU 2010:46 s 189. 
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887:s punkt 2 ”Det utländska företagets namn och adress” ska; företagsnamn, postadress, 

postnummer, postort, land samt säte anges. Av den bifogade informationen, avseende 

punkt 2 ”Det utländska företagets namn och adress”, framgår att en bilaga ska inlämnas 

tillsammans med anmälan av registrering av filial. I den bifogade informationen i blankett 

nr 887:s punkt 2 stadgas följande: 

”Bevis (original) att det utländska företaget är behörigen bildat och registerat. Beviset bör inte vara äldre än 

sex månader.”  

Med registeringsbevis avses ett bevis som visar att ett företag är korrekt bildat och registe-

rat. Det registeringsbevis som ska inlämnas när ett EU-företag anmäler registrering av filial 

i Sverige ska innehålla EU-företagets organisationsnummer, firma, datum för registrering 

och kungörelse, säte, adress, information om vem som är verkställande direktör, informat-

ion om revisorn, en verksamhetsbeskrivning samt information om räkenskapsåret.85  

Det står inte stadgat i den svenska filiallagstiftningen eller dess förarbeten att ett EU-

företags registeringsbevis ska inlämnas i original. Det är alltså i den till blankett nr 887:s bi-

fogade informationen som begreppet ”original” första gången introduceras för ett EU-

företag som avser att etablera en filial i Sverige. Bolagsverkets uppställda krav på registe-

ringsbevis i original är hur Bolagsverket självt har valt att utforma sin praxis. Som Bolag-

verkets praxis ser ut idag stämmer den inte överens med filialförordningen i det avseende 

att Bolagsverket uppställer ett mer långtgående krav, genom att kräva in registreringsbevis i 

original. Bolagsverket ställer krav på registeringsbevis i original som går utöver vad som 

framgår ur filialförordningen. Det är inte filialförordningen som gör att EU-företag kan 

stöta på problem vid filialetablering utan det är den svenska registreringsmyndighetens 

praxis.86  

I den bifogade informationen i blankett nr 887:s punkt 2 anges att: ”Beviset inte bör vara äldre 

än sex månader.” I filialförordningen finns ingen information om hur gammalt ett registe-

ringsbevis får vara för att detta ska godtas av Bolagsverket. Det finns inte ledning i varken 

förarbetena till filialförordningen eller i doktrin på associationsrättens område. Lagerqvist87 

har letat men inte hittat svar på frågan om varför och när Bolagsverket valde att tillämpa 

denna praxis med ett uppställt krav på sex månader.  Enligt Lagerqvist88 kan kravet på sex 

månader handla om en ren logisk tillämpning då kravet är till för att visa att det verkligen 

finns en registrerad juridisk person bakom en filial. Vidare kan det uppställda kravet på sex 

månader, enligt Bolagsverkets mening, anses som rimligt då ett för gammalt registrerings-

bevis högt osäkert skulle fungera som underlag för Bolagsverket när det ska avgöras om ett 

                                                 
85 http://www.bolagsverket.se/be/sok/registreringsbevis senast besökt 6 december 2012 samt ett tele-

fonsamtal till Bolagverket i Sundsvall (0771-670 670) den 8 november 2012 där jag blev kopplad till avdel-
ningen som sköter beställning av registreringsbevis.  

86 Mail från Lovén på Bolagsrätt Sundsvall AB.  

87 Se under uppsatsens rubrik 1.4.1 Informanter. 

88 Se under uppsatsens rubrik 1.4.1 Informanter. 

http://www.bolagsverket.se/be/sok/registreringsbevis
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företag fortfarande existerar.89 Därmed kan kravet på en tidsperiod på sex månader bero på 

att registreringsbeviset inom denna tidsperiod fortfarande anses vara aktuellt. Genom att 

formuleringen i den bifogade informationen i blankett nr 887:s punkt 2 är: ”Beviset bör inte 

vara äldre än sex månader” kan tidskravet på sex månader ses som ett normativt krav. Att 

tidskravet är normativt framgår genom meningens formulering där order ”bör” används. 

Skulle det finnas indikationer på att ett oseriöst EU-företag avser att registrera en filial i 

Sverige skulle Bolagsverket teoretiskt kunna göra gällande att ett registreringsbevis som ex-

empelvis är 5 månader, är för gammalt.90 Med andra ord är kravet på sex månader inte en 

deskriptiv formulering då utfallet avseende tidsperioden kan variera, beroende på olika om-

ständigheter i olika filialregisteringsärenden.91 En filialhandläggare får vid eventuella frågor 

om ett registreringsbevis ålder rådgöra med juristerna på Bolagsverket om registreringsbe-

viset går att godta eller ej.  

Som tidigare nämnts92 har den svenska filiallagstiftningen genomgått en del revidering. Lag-

stiftaren lättade upp filialförordningstexten genom att många av de handlingar som tidigare 

skulle lämnas in i bestyrkt kopia numera endast behöver lämnas in som kopia. Dock ändra-

des inte 5 § 1st. 1p. filialförordingen. I och med att kravet på registreringsbevis inte genom-

gick någon ändring har Bolagsverket gjort en e contrario tolkning.  

I en mailväxling mellan Bolagsrätt Sundsvall AB och Bolagsverket samt internt inom Bolagsverket, 

framgår information om att Bolagsverket under en period godtog att handlägga registreringsbevis, 

även om de inte var i original. Dock kom denna praxis att skärpas i och med ikraftträdandet av den 

reviderade filiallagen och filialförordningen vilka innebar att bestyrkt-kravet på många handlingar 

togs bort. Filiallagstiftningens krav på registreringsbevis lämnades dock oförändrade. Detta innebär 

att då lagstiftaren varken skärpte eller sänkte kraven på registreringsbevis har Bolagsverket gjort en 

tolkning som innebär att filialförordningens 5 § 1 st. 1p. ska tillämpas strängare idag än vad som ti-

digare varit fallet. Bolagsverket har valt att se ärendet ur följande perspektiv: eftersom lagstiftaren 

valt lindra de tidigare kraven på bestyrkt kopia till att endast avse kopia, tolkas detta som en oför-

ändrad inställning till 5 § 1st. 1p., att alltså denna snarare bör skärpas än att lämnas helt oförändrad.93 

Enligt min åsikt är det anmärkningsbart att en regel som inte genomgått en förändring ska tolkas 

annorlunda efter en revidering som inte berör just den regeln. Som Bolagsverkets tillämpning av fili-

alförordningen ser ut idag uppställer Bolagsverket högre krav på registreringsbevis än vad den 

svenska filialförordningen gör och faller enligt min åsikt därmed utanför filiallagstiftningens räck-

vidd. 

Bolagsverket har ett ansvar för att filialförordningen tolkas i enlighet med EUF-fördraget 

och att ingen diskriminering sker vid godkännande av EU-företags registeringsbevis. Syftet 

                                                 
89 Mail från Lagerqvist på Bolagsverket.  

90 Samtal med Jonsson på Bolagsrätt i Sundsvall AB.  

91 Efter samtal med Ström på Bolagsverket, erhölls information om att det är upp till filialhandläggarna själva 
att i filialregistreringsärendena avgöra huruvida ett registreringsbevis är inaktuellt eller ej. Filialhandläggarna 
kan kontakta juristerna på Bolagsverket om filialhandläggarna är osäkra på om ett registreringsbevis är för 
gammalt för att godtas. Därmed tillämpas Bolagsverkets krav på att ett registreringsbevis inte bör vara äldre 
än sex månader, olika beroende på vilka omständigheter som föreligger i ett filialregistreringsärende.    

92 Se under uppsatsens rubrik 3.1 Bakgrund.  

93 Samtal med Lovén och Jonsson på Bolagsrätt i Sundsvall AB. 
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med 5 § 1 st. 1 p. filialförordningen måste vara att Bolagsverket på ett tillförlitligt sätt ska 

kunna kontrollera att ett EU-företag faktiskt existerar.94   

Vid en jämförelse med etablering via aktiebolagsformen kan reglerna vid etablering via filial 

i Sverige möjligtvis te sig aningen diskriminerande i det avseende att ett aktiebolag kan regi-

streras utan vidare krav på extra intyg om existens. Ett aktiebolag bildas genom att en eller 

flera personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, bolag eller andra juridiska 

personer som bildats enligt lagstiftnigen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom 

detta område upprättar en stiftelseurkund och bolagsordning, tecknar och betalar aktier 

samt skriver under stiftelseurkunden.95 Ska ett EU-företag etablera (stifta) ett aktiebolag i 

Sverige krävs det att en bestyrkt kopia av ett registeringsbevis ska lämnas in, men skulle 

EU-företaget etablera sig via filial måste beviset inlämnas i original.96  

Ett intressant område att undersöka är vad ett original egentligen är. Det uppställda kravet 

på registeringebevis i original som finns i blankett nr 887:s bifogade information ger ingen 

ledning av vad som utgör ett original.  

4.3 Vad betyder original?  

I den svenska filiallagstiftningen finns ingen ledning angående vad som utgör ett registre-

ringsbevis i original. Ledning på vad ett registeringsbevis i original utgör finns inte heller i 

förarbetena till filiallagstiftningen, praxis eller doktrin inom associationsrättens område. Så-

ledes får ledning på begreppet original finnas på annat håll.  

De personer som under uppsatsens gång kontaktats kan inte lämna ett bestämt svar på vad 

ett original utgör i Bolagsverkets mening. Efter kontakt Hettne97 erhölls viss ledning om 

vad som utgör ett original. Enligt hans bedömning ska frågan om vad som är ett original 

tolkas mot bakgrund av EU-rätten och inte enbart mot bakgrund av svensk rätt. Principen 

om ömsesidigt erkännande gör sig i detta sammanhang gällande. Detta innebär som tidigare 

nämnts98 att en behörighetshandling som är giltig i en medlemsstat bör vara gällande även i 

Sverige om inte tungt vägande skäl finns för en annan bedömning. Detta följer enligt 

Hettne av EUF-fördragets regler om etableringsrätt och fri rörlighet för tjänster samt av 

tjänstedirektivet.  

 

Efter kontakt med Lagerqvist99 lämnades lite ledning om kravet på registeringsbevis i origi-

nal. Det finns visserligen elektroniska handlingar där information om registrering för EU-

                                                 
94 Mail från Lovén på Bolagsrätt i Sundsvall AB.  

95 2 kap Aktiebolagslag (2005:551). 

96 Samtal med Ström på Bolagsverket.  

97 Se under uppsatsens rubrik 1.4.1 Informanter.  

98 Se under uppsatsens rubrik 2.2.2 Principen om ömsesidigt erkännande.  

99 Se under uppsatsens rubrik 1.4.1 Informanter. 
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företag finns tillgänglig för Bolagverket att ta del av. Dock är systemet för hanteringen av 

elektroniska handlingar när det gäller filialärenden inte utbyggt idag, därför godtar Bolags-

verket inte elektroniska handlingar som kan bevisa att ett EU-företag är behörigen bildat 

och registrerat. På grund av det sagda menar Lagerqvist att det är behövligt att Bolagsveket 

har ett krav på att registeringsbevis ska inlämnas i original. Med original menas då en pap-

pershandling i original. Går det inte att få tag på en pappershandling i original godtar Bo-

lagsverket, beroende på olika sakförhållanden, att en kopia på originalet tillsammans med 

en myndighetspersons underskrift i bläck lämnas in istället.  

 

Enligt Ström100 är en originalhandling en handling som har utfärdats av ett utländskt före-

tags registeringsmyndighet. Vidare måste det handla om ett pappersoriginal av den orsaken 

att Bolagsverket inte kan lagra eller verifiera elektroniska original då det bland annat inte 

finns någon internationell standard för elektroniska legitimationer och verifieringar. Enligt 

Ström skulle, det för honom vara svårt att säga att, en stämplad och signerad kopia av ett 

registreringsbevis från en utländsk myndighet inte skulle vara tillräcklig trots att det inte 

handlar om ett regelrätt original.101 

 

Enligt Jonssons102 bedömning kan ett registeringsbevis i original utgöras av ett papper, av 

exempelvis finare kvalité som ska vara stämplat och signerat av en medlemsstats myndig-

hetsperson som kan intyga att det är riktiga uppgifter från ett register som stämmer. Enligt 

hennes bedömning har lagstiftaren varit tydlig vid utformningen av filialförordningen. Med 

detta menar hon att det framgår i 5 § filialförordningen att om det inte ska lämnas in hand-

lingar i kopia eller bestyrkt kopia så är det handlingar i original som avses, annars hade det 

ju tydligen framgått ur filialförordningstexten. Dock bör det enligt Jonssons mening räcka 

med att information och uppgifter som kan hämtas från European Business Register103, 

som Bolagsverket är kopplat till och använder, ska kunna utgöra tillräcklig med information 

som visar på riktiga och aktuella uppgifter för att bevisa att ett EU-företag är behörigen 

bildat och registerat. Därmed erfordras inte original i de fall då tillräcklig säkerhet om ett 

EU-företags bildande kan uppnås på annat sätt. Dock godtar inte Bolagsverket i dagens 

läge registeringsbevis i elektroniskt format och därmed är de uppgifter som finns European 

Business Register inte nog för Bolagsverket. Detta beror på Bolagsverket tolkning av filial-

förordningen att registreringsbevis ska vara i original, som enligt deras mening utgörs av en 

papperskopia med underskrift i bläck.  

Ett ärende104 som behandlades nyligen, sommaren 2012, gällde nybildning där det utländska 

bolaget var franskt. I ett första skede inlämnades originalbevis som den franska myndighet-

                                                 
100 Se under uppsatsens rubrik 1.4.1 Informanter. 

101 Samtal med Ström den 21 november 2012.  

102 Se under uppsatsens rubrik 1.4.1 Informanter. 

103 European Business Register och är en tjänst som ger användarna en service för att komma åt Business Re-
gister databaser. EBR används för att hämta officiell företagsinformation om företag i Europa. I EBR kan 
information om EU-företags registrering, bolagsordningar, årsredovisningar ect inhämtas.  

104 För ett eventuellt ärendenummer se bilaga 2 och 3.  
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en utfärdat (Pdf ”scor 1”), se bilaga 2. Detta bevis var på ett ljusblått papper med en vat-

tenstämpel, i dokumentet fanns en namnteckning (under ”Le Greffier”, vilket motsvarar 

tjänsteman eller liknande.) Namnteckningen på beviset var dock inte i original, med bläck, 

utan det var en printad version av namnteckningen. Bolagsverketes bedömning var att be-

visen i ärendet inte kunde godtas som original. Det Bolagsverket krävde var att någon per-

son från den franska myndigheten skulle intyga att bevisen i ärendet är de bevis som utfär-

das när ett bolag beställer ett bevis i original och att det inte går att erhålla någon annan typ 

av bevis. Bolagsverket godtar att en person från den franska myndigheten intygar exempel-

vis genom e-post till Bolagsverket. Ärendet fick kompletteras genom att en kopia av bevi-

sen (Pdf ”scor 2”) hade verifierats av ”vice presidenten vid myndigheten” som också hade 

stämplat och i bläck undertecknat kopian av bevisen, se bilaga 3. Efter viss tvekan godtogs 

bevisen som om dessa utgjort bevis i original.105 

Även Lovén106 ställer sig undrande till vad som avses med original. Det är enligt honom 

inte självklart att det talas om en handling i original när det gäller begreppet bevis i 5 § filial-

förordningen. Enligt hans mening måste en handling som är notariserad eller bestyrkt med 

rätta kunna fungera som bevis. En fråga Lovén ställer är om lagstiftaren förstod att ett re-

gisteringsbevis kan se olika ut beroende på vilket land som är inblandat? Denna fråga har 

det inte erhållits något svar på. I praktiken tillämpar Bolagsverket högre krav på de registre-

ringsbevis som EU-företag måste lämna in jämfört med de svenska registreringsbevis som 

Bolagsverket själva producerar. Beställs ett registeringsbevis från Bolagsverket kommer fö-

retaget som beställt registeringebeviset påträffa att detta saknar en myndighetspersons un-

derskrift. Registeringsbeviset är förvisso tryckt på ett fint papper men när ett EU-företag 

från en medlemsstat lämnar in liknande handlingar menar Bolagsverket att dessa inte utgör 

deras definition av original.107 Om ett Certificate of Registration (upprättat på engelska) be-

ställas hos Bolagsverket är detta försett med Bolagsverkets officiella sigill och stämpel samt 

undertecknat med en administratörs signatur. 

I och med att Bolagsverket ställer kompletterande krav, som går utöver vad den svenska 

filiallagstiftningen stipulerar, leder detta till att många ärenden som berör EU-företags regi-

strering av filial i Sverige beläggs med föreläggande om komplettering.   

4.4 Påföljder vid kravet på registreringsbevis i original  

Vid Bolagsverkets hantering av filialregisteringsärenden resulterar, efter en uppskattad be-

dömning, cirka 99 % i ett föreläggande om komplettering.108 Sifforna ser annorlunda ut när 

svar från statistik på Bolagsverket ges. Enligt deras egen statistik har 34 % av filialärendena 

i år fått ett föreläggande.109 Att många av filialärenden resulterar i ett föreläggande kan bero 

                                                 
105 Mail från Jonsson på Bolagsrätt Sundsvall AB.  

106 Se under uppsatsens rubrik 1.4.1 Informanter. 

107 Mail från Lovén på Bolagsrätt Sundsvall AB.  

108 Mail från Ström på Bolagsverket.  

109 Mail från statistik på Bolagsverket.  
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på att filialregistreringarna initieras av företag vars verksamhet är att hjälpa till att starta fi-

lialer i Sverige. Dessa företag skickar inte in fullständiga ansökningar då de vill att registe-

ringen ska gå fort till. Sedan kan det också vara så att den som avser att registrera en filial 

upplever att de rätta handlingarna är inskickade men att Bolagsverket anser att ansökan inte 

uppfyller kraven för att en registrering ska genomföras.110 När EU-företag märker att Bo-

lagsverket inte lättar på kraven om registreringsbevis i original måste ändå EU-företagen 

försöka erhålla de handlingar Bolagsverket begär för att en registrering av filial ska kunna 

genomföras.  

Lovén111 och Jonsson112 menar att Bolagsverket bör kunna godta registeringsbevis i större 

utsträckning än vad som idag är fallet då det kan vara svårt och kostsamt för EU-företag att 

få fram de bevis som Bolagsverket accepterar. I vissa fall, som ovan nämnts, avkrävs EU-

företag intyg från sitt hemlands myndighet där Bolagsverket vill att myndigheten intygar att 

det inte går att erhålla andra handlingar än de som redan har lagts fram i ärendet. I prakti-

ken märks det av att myndigheter i andra medlemsstater upplever det som märkligt, då 

dessa inte känner sig bekväma med att utfärda kompletterande intyg som det kanske inte 

finns något författningsstöd för.113 Tidigare godtog Bolagsverket att en notarius publicus114 

fick intyga en kopia av registeringsbevis, då handläggare under en längre period godtog re-

gistreringsbevis ändock att dessa inte var i original. Därmed såg Bolagsverkets praxis inom 

filialhanteringsområdet tidigare ut på så sätt att tillräcklig säkerhet kunde uppnås, huruvida 

ett utländskt företag faktiskt existerar eller ej, genom att notarius publicus intygade att en 

kopia överensstämde med originalet. Dock ser det annorlunda ut idag då kravet på att regi-

streringsbevis ska inlämnas i original gör att en notarius publicus inte kan verifiera en kopia 

av ett registreringsbevis.115 

 

                                                 
110 Samtal med Ström på Bolagsverket.  

111 Se under uppsatsens rubrik 1.4.1 Informanter. 

112 Se under uppsatsens rubrik 1.4.1 Informanter. 

113 Mail från Lovén på Bolagsrätt Sundsvall AB.  

114 Enligt lag (1981:1363) om notarius publicus en offentlig notarie som har till uppgift att hjälpa allmänheten 
med bland annat att bestyrka namnunderskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar. 

115 Samtal med Jonsson på Bolagsrätt Sundsvall AB.  
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5 Diskussion och slutsats   

5.1 Inledning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om EU-företag (som omfattas av etableringsfri-

heten) diskrimineras på grund av Bolagsverkets krav på registreringsbevis i original när EU-

företag vill utöva sin rätt till sekundär etablering via filial. Som det föregående i uppsatsen 

nämnts har Bolagsverket ett ansvar för att filialförordningen tolkas i enlighet med EUF-

fördraget och att ingen diskriminering sker vid godkännande av EU-företags registerings-

bevis.  

Det är tre steg som gås igenom för att få svar på frågan huruvida det föreligger en otillåten 

diskriminering eller inte gällande Bolagsverkets krav på registreringsbevis i original. För att 

en diskriminering ska föreligga måste det, som tidigare nämnts i uppsatsen116, ske en till-

lämpning där olika regler används för situationer som är lika eller att en regel används på si-

tuationer som är olika. I ett första skede ska därför utredas om rättssubjekten (företag från 

olika medlemsstater) är objektivt jämförbara. I ett andra skede ska frågan om det är en di-

rekt eller indirekt diskriminering som föreligger besvaras. I ett tredje och sista skede ska det 

avgöras huruvida en diskriminering i fallet kan rättfärdigas eller ej.   

5.2 Är bolag från olika medlemsstater jämförbara? 

Den grundläggande och centrala principen om etableringsfrihet som finns i EUF-fördraget 

syftar till att säkerställa rätten till fri etablering för företag inom EU. Etableringsfriheten 

ämnar även till att det ska ske en likabehandling av medborgare inom EU. Etableringsfri-

heten innebär att medborgare inom EU har rätt att inom samtliga andra medlemsstaters 

område starta och utöva (etablera) all sorts verksamhet som egenföretagare och en rätt att 

bilda och driva företag, upprätta filialer och andra former av sekundär etablering. Då EUF-

fördraget likställer bolag och andra juridiska personer (som bildats i enighet med en med-

lemsstats lagstiftning) med medborgare inom EU, har även bolag och andra juridiska per-

soner en rätt att åberopa fri etablering under fördragets artiklar.  

 

Det har i EU-domstolens praxis bekräftats att när etablering sker i en annan medlemsstat 

än EU-företages hemstat, ska etableringsstaten behandla EU-företaget såsom dess egna fö-

retag. Dock är det upp till en enskild medlemsstat att avgöra vad ett ”Bolag som bildats i 

överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvud-

kontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen…” är för att rätten till fri etable-

ring enligt artikel 49 och 54 EUF-fördraget ska gälla. EU-företag som uppfyller kraven i ar-

tikel 54 EUF-fördraget har som tidigare nämnts en frihet att välja etableringsform. Detta 

innebär att en medlemsstat inte kan kräva att en särskild form av etablering används. EU-

företag har enligt artikel 49 EUF-fördraget rätt att välja mellan en sekundär etablering i 

form av filial, agentur eller dotterbolag. Ett bolag eller en juridisk person existerar, enligt 

EUF-fördragets regler om etablering, som rättssubjekt först då detta har bildats inom och i 

                                                 
116 Se under uppsatsens rubrik 2.3 Direkt och indirekt diskriminering. 
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enlighet med en enskild medlemsstats lagstiftning medan en fysisk person existerar som 

rättssubjekt oavsett dennes nationalitet.  

 

En diskriminering uppstår när olika regler tillämpas för situationer som är lika eller att en 

regel används på situationer som är olika. När det ska utredas om en diskriminering före-

kommer kan medlemsstaterna, där EU-företag finns etablerade, anse att inhemska rättssub-

jekt och utländska (i detta fall rättssubjekt inom EU som inte är från den inhemska med-

lemsstaten) inte är objektivt jämförbara. Skulle dessa inte vara objektivt jämförbara är ett 

särskiljande tillåtet och en diskriminering föreligger alltså inte. När det gäller EU-företags 

etablering i Sverige är de rättssubjekt som ska jämföras; EU-företag som vill bedriva nä-

ringsverksamhet i Sverige och företag i Sverige som vill göra detsamma. Om en svensk fö-

retagare vill starta en filial i Sverige kan denne exempelvis välja att göra detta via Storbri-

tannien. Den svenska företagaren kan där registrera en form av aktiebolag för att senare 

etablera en filial i Sverige. Denna princip härstammar från mål C-212/97, Centros Ltd. mot 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som tidigare nämnts i uppsatsen, vilket lämnade det öppet 

för olika medlemsstaters personer och bolag att fritt välja att företa en etablering i den 

medlemsstat som de anser ha de minst restriktiva bolagsrättsliga reglerna. I och med att 

medborgare inom EU, som avser att verka som egenföretagare, lämnas en rätt till fri etable-

ring enligt EUF-fördraget och då EUF-fördraget likställer företag som bildats i enlighet 

med en medlemsstats lagstiftning med EU-medborgare ska lika förutsättningar gälla för 

etableringen i Sverige. Oavsett etableringsform ska lika villkor gälla för EU-företag som för 

svenska företag som vill etablera sig på den svenska marknaden. Detta innebär, som tidi-

gare nämnts, att trots att rättssubjekten har olika nationalitet eller hemvist ska inte detta 

vara en anledning till att tillåta en särbehandling.  

Jag anser det vara egendomligt att ett EU-företag som ska etablera sig via filial i Sverige be-

höver lämna in registreringsbeviset i original men om samma företag skulle etablera sig ex-

empelvis via aktiebolag (nybildat) så behöver EU-företaget endast lämna in en kopia av re-

gisteringsbeviset. EU-företag har rätt att i Sverige få sina ansökningar om registrering av 

filial behandlade så fort som möjligt och utan att behöva genomgå obefogade formaliteter, 

som exempelvis inhämtande av myndighetspersoners underskrift i bläck, om principen om 

ömsesidigt erkännande tas i beaktande. Bolagsverkets krav på registeringsbevis i original 

gör att EU-företag som lämnas föreläggande om komplettering får högre kostnader för att 

få igenom etablering via filial. Anledningen till att EU-företagen får högre kostander kan 

vara att nya handlingar måste erhållas samt att kontakt med myndighetspersoner i hemlan-

det måste upprättas för att förklara att den svenska registreringsmyndigheten inte godtar de 

först inskickade handlingarna i ärendet. Det är inte bara kostander i pengar som gör det 

mindre förmånligt för EU-företag att etablera sig via filial än aktiebolag, även det faktum 

att registreringen tar längre tid har en negativ inverkan på valet av etableringsform. Under-

låtenheten att tillämpa liknande registreringsregler för exempelvis ett aktiebolag (bestyrkt 

kopia) som för filialer (original) gör det mindre attraktivt för EU-företag med säte i en an-

nan medlemsstat att utöva sin rätt till fri etablering via en filial i Sverige och således begrän-

sas ett EU-företags möjlighet att fritt välja den juridiska form som är lämplig för att bedriva 

verksamhet i Sverige.  
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I och med Bolagsverkets krav på registreringsbevis i original, är rätten till fri etablering via 

filial i Sverige villkorad då EU-företag måste uppfylla kravet för att få registrera en filial. Är 

dock ett EU-företag behörigen bildat och registrerat i en medlemsstat ska EU-företagets 

behörighetshandlingar (registreringsbevis)betraktas likvärdiga vid en jämförelse av de krav 

som ställs i etableringslandet. Detta följer av principen om ömsesidigt erkännande.  Jag 

menar att en medlemsstat, i detta fall Sverige, inte vid tillämpning av sina nationella be-

stämmelser ska kunna bortse från den registrering som ett EU-företag redan har förvärvat i 

en annan medlemsstat. Sverige bör vara skyldig att beakta likvärdigheten i registreringsbevis 

som härstammar från andra medlemsstater. Allt som allt anser jag det vara svårt att bortse 

från att det uppstår en diskriminering då objektivt jämförbara rättssubjekt (EU-företag som 

vill bedriva näringsverksamhet i Sverige och företag i Sverige som vill göra detsamma, oav-

sett etableringsform) behandlas olika i en jämförbar situation.  

5.3 Direkt eller indirekt diskriminering? 

Nästa steg för att kunna utreda om Bolagsverkets krav utgör en otillåten diskriminering är 

att svara på frågan om kravet utgör en direkt eller en indirekt diskriminering? Jag kommer 

först att testa om förutsättningarna för en direkt diskriminering är aktuella. En direkt dis-

kriminering innebär, som tidigare nämnts, att nationella regler tillämpas vilka innebär en 

öppen oförmånlig särbehandling som grundar sig på nationalitet. En direkt diskriminerande 

regel är alltså en regel som grundar sig på nationalitet och en sådan kan endast rättfärdigas 

genom de skäl som uttryckligen anges i EUF-fördraget. Enligt mål C-270/83, Europeiska 

gemenskapernas kommission mot Franska republiken, som tidigare nämnts, sammanfaller 

en juridisk persons nationalitet med den medlemsstat där EU-företaget är registrerat eller 

där det har sitt säte. I fallet med Bolagsverkets krav på registreringsbevis i original kan det i 

första hand konstateras att kraven på registreringsbevis i original gäller samtliga EU-företag 

som avser att etablera sig via filial, oavsett medlemsstat och nationalitet. Kraven på att EU-

företag ska kunna uppvisa handlingar på sin registrering i original baseras inte på nat-

ionalitet, vilket tydliggörs vid en anblick på hur kravet är utformat. Med detta menar jag att 

kravet på registreringsbevis i original är samma för alla EU-företag, oavsett i vilket land de 

har sin primära etablering. En direkt diskriminering innebär en öppen oförmånlig särbe-

handling baserad på nationalitet, vilket inte är för handen i Bolagsverkets fall. Därmed ute-

sluter jag att Bolagsverkets krav på registreringsbevis i original kan utgöra en direkt diskri-

minering.  

Jag har, baserat på definitionen av vad utgör direkt diskriminering, testat om Bolagsverkets 

krav på registreringsbevis i original faller inom definitionen, vilket det inte gör. Därför ska 

jag fortsätta och se om kravet kan utgöra en indirekt diskriminering. Skulle Bolagsverkets 

krav på registeringsbevis i original visa sig vara indirekt diskriminerande (det vill säga hindra 

eller göra det mindre attraktivt att utöva rätten till sekundär etablering via filial som garant-

eras i EUF-fördraget) kan detta endast tillåtas om den nationella åtgärden (kravet på regis-

teringsbevis i original) uppfyller fyra rekvisit som härrör från Gebhard-målet.117 Bolagsver-

                                                 
117 C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. 
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kets krav på original gör att cirka 99 % av filialregistreringsärendena resulterar i ett föreläg-

gande om komplettering.118 Företag som vill starta filial i Sverige måste allt för ofta kom-

plettera sina ärenden genom intyg och uttalanden från myndighetspersoner vilket gör det 

mindre attraktivt att utöva rätten till sekundär etablering via filial som faktiskt garanteras 

EU-företag i EUF-fördraget. Etableringsfriheten som tillerkänns EU-företag som är 

bildande i enlighet med en medlemsstats bolagsrättsliga lagstiftning ska erkännas rätts-

kapacitet även i andra medlemsstater.  

Om en jämförelse görs mellan ett EU-företag som vill etablera sig i Sverige via aktiebolag 

och via filial så finns flera skillnader. Om ett EU-företag vill etablera sig via aktiebolag be-

höver en bestyrkt kopia av ett registreringsbevis inlämnas till Bolagsverket. Detta till skill-

nad från när ett och samma EU-företag ska etablera sig via filial då Bolagsverket kräver ett 

registreringsbevis i original. Att det föreligger en så stor skillnad gällande handlingarnas be-

skaffenhet visar enligt min åsikt på att det görs en åtskillnad på vilken form av etablering ett 

EU-företag ska välja när detta ska etablera sig i Sverige. Vidare innebär Bolagsverkets krav 

att EU-företag som avser att etablera sig via filial får stå ut med högre kostnader än vad 

som hade varit fallet om EU-företaget hade etablerats via ett aktiebolag. Med detta menar 

jag att det uppstår högre kostnader för filialer på så sätt att då Bolagsverket inte godkänner 

registreringsbevis utan att majoriteten av dessa beläggs med föreläggande om komplettering 

så måste andra handlingar tas fram vilka kan bestyrka att ett EU-företag är behörigen bildat 

och registrerat.    

Bolagsverkets krav på registreringsbevis i original utgör ett indirekt hinder för etablerings-

friheten på det sätt att friheten för EU-företag att välja etableringsform medför en mindre 

förmånlig behandling av filialer än av exempelvis aktiebolag. Det föreligger också enligt 

min mening ett krav som gör det mindre attraktivt för EU-företag att etablera sig via filial i 

Sverige i jämförelse med om EU-företagen hade valt en annan etableringsform. Det görs 

därmed en skillnad mellan de olika etableringsformerna vilket leder till att en etablering via 

filial framstår som mindre attraktiv och att EU-företag därigenom hindras till etablering via 

filial.    

5.4 Kan kravet rättfärdigas? 

En indirekt diskriminerande bestämmelse som hindrar och gör det mindre attraktivt att ut-

öva etableringsfriheten ska klara Gebhard-testet för att kunna rättfärdigas. De fyra förut-

sättningar för att en indirekt diskriminerande bestämmelse ska kunna rättfärdigas är föl-

jande:  

”1.) de skall vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt 

2.) de skall framstå som motiverande med hänsyn till ett trängande allmänintresse  

3.) de skall vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom dem och  

4.) de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.”119 

                                                 
118 Se under uppsatsens rubrik 4.4 Påföljder vid kravet på registreringsbevis i original. 

119 Se under uppsatsens rubrik 2.4.2 Tillåtna restriktioner vid indirekt diskriminerande bestämmelser. 
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Gällande första förutsättningen kan sägas att Bolagsverkets krav på registreringsbevis i ori-

ginal tillämpas på ett icke diskriminerande sätt. Med denna menar jag att kravet på bevis i 

original tillämpas lika för alla. Alla som avser att etablera sig via filial i Sverige behandlas 

lika i den avsikten att det inte är ett krav som ser olika ut beroende på nationalitet. Därmed 

gäller samma krav för samtliga som vill genomföra en etablering via filial, oavsett från vil-

ken medlemsstat ett EU-företag härrör. Skulle Bolagsverkets krav på registreringsbevis i 

original utgöra en direkt diskriminering hade Gebhard-testet inte kunna användas då en di-

rekt diskriminerande regel just tillämpas på ett diskriminerande sätt.   

 

Avseende den andra förutsättningen, att Bolagsverkets krav ska framstå som motiverande 

med hänsyn till ett trängande allmänintresse, är det syftet med inskränkningen som ska mo-

tiveras. En av avsikterna med den svenska filiallagstiftningen är att klargöra vilket utländskt 

företag som står bakom filialen. Syftet med att filialer ska registreras och föras in i filialre-

gistret är att verifiera att formkraven i filiallagen är uppfyllda.120 Baserat på EU-domstolens 

praxis är folkhälsan, djurhälsan, konsumentskyddet samt skyddet av stadsmiljön exempel på 

vad som utgör hänsyn till allmänintresset. Dock är dessa exempel inte uttömande sådana 

vilket innebär att även andra angelägenheter kan utgöra hänsyn till allmänintresset.121 Gäl-

lande Bolagsverkets krav på registreringsbevis i original faller det inte, enligt min åsikt, in 

under folkhälsan, djurhälsan, konsumentskyddet eller skyddet av stadsmiljön. Dock skulle 

jag tänka mig att då syftet med Bolagsverkets krav är att verifiera att formkraven i filiallagen 

är uppfyllda så torde Bolagsverkets krav kunna utgöra hänsyn till ett trängande allmänin-

tresse som kan försvaras. Med detta menar jag att, med hänsyn till att EU-domstolens 

praxis inte är uttömande avseende vad som utgör hänsyn till allmänintresset, skulle Bolags-

verkets uppställda krav kunna ses som ett försök till att säkerställa ett skydd för bolag ex-

empelvis. En medlemsstat kan ha ett intresse av att alla företag som ska etableras i just den 

medlemsstaten ska genomgå en viss prövning som visar på att det är seriösa näringsidkare 

som verkligen vill få igenom en etablering. Vidare kan det tänkas att en sådan medlemsstat 

resonerar såsom att om det verkligen är seriösa näringsidkare som vill få igenom en etable-

ring så kommer de att leva upp till de ställda kraven och få fram handlingar som kan godtas 

av medlemsstaten även om detta kan innebära högre kostnader och en fördröjning för regi-

strering. Jag är osäker på huruvida det nyss sagda räcker för att förutsättning två ska anses 

vara uppfylld. Dock vill jag förtydliga att då det inte finns någon EU-domstolspraxis på just 

detta fall (en myndighets krav på handlingar som går utöver vad medlemsstatsens lagstift-

ning kräver) fortsätter jag vidare med förutsättning tre samt fyra för att se huruvida dessa är 

uppfyllda. Som tidigare nämnts måste alla fyra förutsättningar i Gebhard-test vara uppfyllda 

för att en indirekt diskriminerande bestämmelse ska kunna rättfärdigas.  

 

I den tredje förutsättningen ska det undersökas om inskränkningen i rätten till fri etablering 

leder till att syftet uppnås. Syftet med bestämmelsen (registreringsbevis i original) är att ve-

                                                 
120 Se under uppsatsens rubrik 3.3 Filiallagens regler vid registrering av filial. 

121 Se under uppsatsens rurik 2.4.2 Tillåtna restriktioner vid indirekt diskriminerande bestämmelser. 
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rifiera att filiallagens formkrav är uppfyllda. Då det inte tydligt framgår ur varken filiallagen 

eller dess komplement (filialförordningen) att ett registreringsbevis ska inlämnas i original 

anser jag att inskränkningen inte leder till att syftet uppnås, det vill säga att verifiera att fili-

allagens formkrav är uppfyllda. Det är Bolagsverket självt som har valt att tolka lagen på så 

sätt att bevis om att företaget är behörigen bildat och registrerat ska inlämnas i original. 

Den tolkning av filialförordningen som Bolagsverket tillämpar leder till en strängare praxis 

hos Bolagsverket än vad filialförordningen tydligt ger uttryck för. Bolagsverkets krav på re-

gistreringsbevis faller på den tredje förutsättningen som finns i Gebhard-testet.   

I det fjärde rekvisitet ska det undersökas om det finns andra alternativ som är mindre in-

skränkande men som ändå uppnår samma syfte. Att Bolagsverket ska kunna verifiera att 

filiallagens formkrav är uppfyllda kan enligt min åsikt uppnås på andra sätt som är mindre 

inskränkande men som ändå uppnår syftet. I 5 § 1 st. 1 p. filiallagen stadgas att tillsammans 

med anmälan för registrering av filial ska även inges bevis att företaget är behörigen bildat 

och registrerat.122 Att ett registreringsbevis ska inlämnas till Bolagsverket är ett krav enligt 

filialförordningen. Dock utfärdar inte alla länder längre ett registreringsbevis i original i det 

avseende Bolagsverket kräver, nämligen i pappersform. Jag anser att problemet som Bo-

lagsverkets krav på original leder till kan elimineras om Bolagsverket, som exempel, i fram-

tiden kan tänkas godta att notarius publicus verifierar en kopia av ett registreringsbevis. Syf-

tet med filialförordningens krav på att bevis om att företaget är behörigen bildat och regi-

strerat bör enligt min mening tolkas som att Bolagsverket på ett tillförlitligt sätt ska kunna 

verifiera att ett EU-företag faktiskt exsiterar. Jag menar att det finns mindre inskränkande 

sätt som Bolagsverket kan använda sig av vid kontroll av ett EU-företags existens. Skulle 

Bolagsverket bygga ut dess datorsystem till att kunna motta elektroniska registreringsbevis 

skulle kravet på original (i Bolagsverkets mening) inte längre behövas. Istället för att 

kringgå problemet, i majoriteten av alla filialregistreringsärenden som leder till att myndig-

hetspersoner intygar att original inte går att få tag i och att en kopia överensstämmer med 

originalet, borde Bolagsverket eliminera problemet. Skulle Bolagsverket istället för att tolka 

5 § 1 st. 1 p. filialförordningen (som inte genomgick någon förändring) på ett striktare sätt 

efter revideringen, tolka paragrafen i enlighet med EU-rättens icke-diskriminerings princi-

per och principen om ömsesidigt erkännande skulle problemet vid filialregistreringsärenden 

möjligen försvinna. Därmed anser jag att det finns andra alternativ som är mindre inskrän-

kande men som ändå uppnår samma syfte. Bolagsverkets krav uppfyller därmed inte heller 

den fjärde förutsättningen i Gebhard-test.  

5.5 Slutsats 

I filialförordningstexten uppställs inga krav på att registeringsbevis för ett utländskt bolag 

ska inlämnas i original. Inte heller finns det i filialförordningen information som tyder på 

hur gammalt ett registeringsbevis får för att detta ska godtas av Bolagsverket. Vid en ge-

nomläsning av filialförordningen samt den information som Bolagsverket lämnar på dess 

hemsida ges uppfattningen att det är mycket enkelt att registrera en filial, vilket jag anser 

inte vara fallet. Dock är det inte den svenska filiallagstiftningen i sig som kan skapar pro-

                                                 
122 Se under uppsatsens rubrik 3.4 Filialförordningens krav på registreringebevis. 
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blem när EU-företag ska etablera sig via filial i Sverige, utan jag anser det vara Bolagsver-

kets egen praxis som försvårar rätten till sekundär etablering via filial.   

 
Jag anser det vara underligt att Bolagsverket valt att tillämpa filialförordningens regler gällande regi-

streringsbevis på ett strängare sätt än hur de tidigare tillämpades, innan revideringen genomfördes. 

Detta trots att det varken skett en omformulering eller skärpning gällande kravet på registreringsbe-

vis. Att den svenska registreringsmyndigheten i praktiken tillämpar högre krav på de registreringsbe-

vis som EU-företag måste lämna in jämfört med de registreringsbevis som Bolagsverket själva pro-

ducerar är också anmärkningsbart. Om ett företag beställer ett registeringsbevis från Bolagsverket 

kommer den beställande parten finna att registeringebeviset saknar underskrift. Registeringsbeviset 

är förvisso tryckt på ett papper av finare kvalité men när ett EU-företag från en medlemsstat lämnar 

in liknande handlingar anser Bolagsverket att dessa inte utgör deras definition av original, vilket en-

ligt min mening är en paradox.  

 

Bolagsverket har ett viktigt ansvar för att filialförordningen tolkas i enlighet med EUF-

fördraget och att ingen diskriminering sker vid godkännande av EU-företags registerings-

bevis vid filialetablering i Sverige. Bolagsverkets krav på registreringsbevis utgör en indirekt 

diskriminering enligt EU-rätten som inte kan rättfärdigas då förutsättningarna i Gebhard-

testet inte är uppfyllda. Att i princip alla filialregisteringsärenden lämnas föreläggande om 

komplettering tyder, enligt min egen uppfattning, på att Bolagsverket har uppställt ett för 

långtgående krav. Ett EU-företags bevis på dess faktiska existens kan uppnås på ett mindre 

ingripande sätt än hur det går till i dag. Kraven gör det mindre attraktivt för bolag med säte 

i en annan medlemsstat att utöva sin fria etableringsrätt via filial och således begränsas ett 

bolags möjlighet att fritt välja den juridiska form som är lämplig för att bedriva verksamhet 

i en annan medlemsstat. Därmed blir min slutsats att Bolagsverkets krav utgör en otillåten 

diskriminering enligt EU-rätten. 
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