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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til direktivet om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar ("Societas Unius 
Personae", SUP) svarer på væsentlige punkter til forslaget om det europæiske private selskab 
(SPE), der blev kritiseret af Europa-Parlamentet og derefter trukket tilbage af Kommissionen. 
Kommissionen forsømmer nu at løse de problemer, der blev gjort opmærksom på den gang. 
Målet om at støtte oprettelsen af selskaber på tværs af grænserne ved hjælp af SUP og dermed 
fremme små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bliver ikke nået. Det foreliggende udkast 
til SUP fremmer uheldige udviklinger som postkassefirmaer, proformaselvstændighed og 
afskaffelse af arbejdstagernes medbestemmelse.

Generelle kriterier 

Ordføreren synes i princippet, at det er værd at støtte hensigten om at gøre det lettere at 
etablere virksomheder på tværs af grænserne, navnlig SMV'er. Kommissionens forslag 
begrænser imidlertid hverken anvendelsesområdet til SMV'er eller forudsætter, at der er tale 
om etablering af en virksomhed på tværs af grænserne. 

Der blev kun inddraget repræsentanter fra erhvervslivet og arbejdsgivere i drøftelserne forud 
for SUP-forslaget, hvorimod der ikke blev inviteret repræsentanter for fagforeningerne, som 
er en grundlæggende part på arbejdsmarkedet. Ordføreren anser denne fremgangsmåde for 
utilstrækkelig. 

Beskæftigelse og sociale anliggender 

1. Opsplitning af hjemsted og arbejdstagernes medbestemmelse 

Forslaget giver mulighed for en opsplitning af det vedtægtsmæssige hjemsted og 
hovedkontoret. Et SUP er således underlagt lovgivningen i den medlemsstat, hvor det er 
registreret, uanset hvor virksomheden rent faktisk drives.

Det er dermed let at omgå den høje beskyttelsesstandard i bestemte lande, hvilket navnlig har 
konsekvenser for arbejdstagernes medbestemmelsesret. 

Disse regler er ikke forenelige med artikel 153, stk. 1, litra f), i TEUF1 og artikel 27 i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder. 

2. Postkassefirmaer og arbejdstagernes individuelle rettigheder 

Muligheden for en opsplitning af hjemstedet giver samtidig betydelige incitamenter til at søge 
i skattely. Den fremmer også etableringen af postkassefirmaer og begunstiger 
proformaselvstændighed.

Proformaselvstændighed medfører, at arbejdstagerne hverken er socialt sikret i dag eller i 
alderdommen. Desuden bliver medlemsstaternes socialsikringssystemer og skatteindtægter 

                                               
1 Med henblik på at virkeliggøre de i artikel 151 fastlagte mål støtter og supplerer Unionen medlemsstaternes 
indsats på følgende områder: f) repræsentation af og kollektivt forsvar for arbejdstagernes og arbejdsgivernes 
interesser, herunder medbestemmelse.
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svækket. Den allerede eksisterende løndumping og sociale dumping vil blive forstærket med 
indførelsen af SUP. 

Kommissionens forslag skaber heller ikke klarhed over, hvordan og hvor arbejdstagere, hvis 
virksomhed har vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor forskellige steder, kan gøre krav i 
henhold til arbejdsforholdet gældende ved domstolene.

3. Beskyttelse af arbejdstagere og kreditorer 

Forslaget foreskriver ikke nogen mindstekapital; allerede 1 EUR eller en enhed i en valuta 
skal være tilstrækkeligt til at oprette et SUP. Dermed mangler den reserve, der er så bydende 
nødvendig i forbindelse med selskaber med begrænset ansvar. Denne kreditorbeskyttelse 
gælder også for krav fra arbejdstagerne. Manglen på et krav om en mindstekapital forringer 
også beskyttelsen af krav fra arbejdstagerne. 

Onlineetableringen er også utilstrækkelig i relation til kreditorbeskyttelsen. Det, der har været 
tænkt som en afskaffelse af bureaukratiske hindringer, viser sig at være en åben invitation til 
alle mulige former for kriminelle aktiviteter (postkassefirmaer, hvidvaskning af penge), da der 
ikke længere er nogen identitetskontrol ved en notar. Der vil dermed ikke længere ske nogen 
registrering. Arbejdstagerne og socialsikringsinstitutionerne vil i tilfælde af en (svigagtig) 
konkurs ikke længere have mulighed for at anlægge sag med krav om betaling af udestående 
beløb og/eller få fuldbyrdet sådanne krav, hvis det er uklart eller sløret, hvem der er leder af 
selskabet. 

4. Nærhedsprincippet og retssikkerhed 

Forslaget skal på bestemte punkter harmonisere de nationale lovgivninger, som ellers fortsat 
vil være forskellige. Selv om de nationale lovgivninger fortsat skal være forskellige, skal 
betegnelsen ikke desto mindre være den samme. Det er vildledende og skaber ikke 
retssikkerhed. I tilfælde af en opsplitning af hjemstederne kan man også blive afskåret fra 
medarbejderdeltagelse i en medlemsstat, hvis lovgivning egentlig foreskriver en sådan. Dette 
er i strid med nærhedsprincippet. I henhold til forslaget skal direktivet finde anvendelse på de 
selskaber, der er nævnt i bilag 2, og det skal kunne ændres i form af "delegerede retsakter ". 
Dette ville imidlertid betyde en ændring af forslagets anvendelsesområde og ikke blot af en 
gennemførelsesbestemmelse. Det er ikke foreneligt med EU's almindelige 
lovgivningsprocedure. 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender anmoder Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, om at foreslå forkastelse af Kommissionens forslag.


