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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar (”Societas Unius 
Personae”, SUP-bolag) motsvarar på väsentliga punkter det förslag om ett privat Europabolag 
(SPE-bolag) som kritiserades av Europaparlamentet och sedan drogs tillbaka av 
kommissionen. Kommissionen försummar nu tillfället att lösa de problem som då togs upp. 
Kommissionens mål att med hjälp av SUP-bolag stödja gränsöverskridande 
företagsgrundande, och att därmed främja små och medelstora företag, nås inte. Det 
föreliggande förslaget om SUP-bolag främjar felaktiga utvecklingstendenser som 
brevlådeföretag, skenbart egenföretagande och avskaffande av arbetstagarinflytande.

Allmänna kriterier 

I princip anser föredraganden att man bör stödja målet att underlätta gränsöverskridande 
företagsgrundande, särskilt av små och medelstora företag. I kommissionens förslag 
begränsas dock tillämpningsområdet inte till små och medelstora företag. Inte heller krävs 
gränsöverskridande företagsgrundande. 

I överläggningarna om SUP-förslaget involverades endast företrädare för näringsliv och 
arbetsgivare, medan inga företrädare för fackföreningarna, som är en arbetsmarknadspart av 
grundläggande betydelse, hade bjudits in. Föredraganden anser att detta förfaringssätt är 
otillräckligt. 

Sysselsättning och sociala frågor 

1. Uppdelning av bolagssäten och arbetstagarnas medbestämmande 

I förslaget finns en möjlighet att skilja det stadgeenliga från det faktiska sätet. Således 
omfattas SUP-bolaget av lagstiftningen i den medlemsstat där det är registrerat, oavsett var 
det i själva verket bedriver sin verksamhet.

Detta medför att vissa medlemsstaters höga skyddsnormer på ett enkelt sätt kan kringgås, 
vilket särskilt påverkar arbetstagarnas medbestämmanderätt. 

Denna bestämmelse är oförenlig med artikel 153.1 f i EUF-fördraget1 och med artikel 27 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

2. Brevlådeföretag och arbetstagarnas enskilda intressen 

Möjligheten att använda sig av skilda bolagssäten erbjuder samtidigt avsevärda incitament till 
skatteflykt. Vidare främjar den grundandet av brevlådeföretag och gynnar skenbart 
egenföretagande.

Skenbart egenföretagande ger arbetstagarna ingen social trygghet, varken nu eller när de blir 
äldre. Dessutom försvagas medlemsstaternas sociala trygghetssystem och skatteintäkter. Den 
lönedumpning och sociala dumpning som redan finns skulle mångfaldigas om man införde 
SUP-bolag. 
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Det framgår inte heller av kommissionens förslag hur och var arbetstagare vilkas bolag har 
olika stadgeenliga respektive faktiska säten ska kunna hävda rättigheter i enlighet med 
anställningsförhållandet vid en domstol.

3. Arbetstagare och skydd för borgenärer 

I förslaget anges inget minimikapital. Redan 1 euro eller en enhet i någon valuta ska vara 
tillräcklig för att få grunda ett SUP-bolag. Därmed saknas de reserver som är absolut 
nödvändiga i bolag med begränsat personligt ansvar för en företagare. Detta skydd för 
borgenärer gäller även för arbetstagarnas anspråk. Om föreskrifter om minimikapital utgår 
försämras skyddet för arbetstagarnas anspråk. 

Inte heller det bolagsgrundande som sker online är tillräckligt med tanke på skyddet av 
borgenärerna. Det som var tänkt som en minskning av byråkratiska hinder visar sig nu vara en 
inkörsport för alla former av brottslig verksamhet (brevlådeföretag, penningtvätt), eftersom 
det inte längre finns någon identitetskontroll hos en notarie. Registerposter skulle därmed bli 
inaktuella. I fall av konkurs i samband med bedrägeri skulle arbetstagarna och 
socialförsäkringen inte längre ha någon möjlighet att kräva in eller utbetala utestående belopp, 
om den administrativa chefens identitet är oklar eller dold. 

4. Subsidiaritet och rättssäkerhet 

Genom förslaget ska man på vissa punkter harmonisera nationella lagar som i övrigt förblir 
olika varandra. Trots att de nationella lagarna ska förbli olikartade ska beteckningen vara 
identisk. Detta är vilseledande och skapar inte rättssäkerhet. Om man delar på bolagssätena 
skulle arbetstagarnas medverkan försvinna även i en medlemsstat som egentligen föreskriver 
den. Detta bryter mot subsidiaritetsprincipen. Förslaget föreskriver tillämpning på de 
bolagsformer som anges i bilaga 2. Ändring ska kunna ske genom delegerade akter. Därmed 
skulle dock förslagets tillämpningsområde ändras, inte enbart en genomförandebestämmelse. 
Detta är inte förenligt med EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande. 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.

                                               
1 För att uppnå målen i artikel 151 ska unionen understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet inom 
följande områden: [...] f) Företrädande och kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas 
intressen, inbegripet medbestämmande [...].


