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Remissvar

Betänkandet Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade betänkande med förslag
till genomförande i svensk rätt av direktivet (EU) 2019/2121 om ändring av direktiv (EU) 201 7/1132
vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar, och vill med anledning därav
anföra följande.

immanfattning

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen i betänkandet.

Förslagen föranleder skatterättsliga följdändringar som inte uppmärksammats i betänkandet.
Svenskt Näringsliv anser att det är angeläget att Finansdepartementet säkerställer att de lagänd
ringar och förtydliganden inom svensk skattelagstiftning som de nya gränsöverskridande förfaran
dena aktualiserar genomförs.

Genom det nu aktuella EU-direktivet ändras 2005 års direktiv om gränsöverskridande fusioner och
införs möjligheter för aktiebolag att delas eller om bildas över nationsgränserna inom EU. Innebörden
är att aktiebolag ska kunna flyttas över nationsgränserna inom EU på tre sätt, genom gränsöverskri
dande fusioner, gränsöverskridande delningar eller gränsöverskridande ombildningar. Det sist
nämnda innebär att ett aktiebolag, med hemvist i ett EU-land, överför sitt registrerade säte till ett
annat EU-land och i samband därmed ombildas till att vara ett bolag som i associationsrättsligt hän
seende omfattas av lagstiftningen i den nya hemstaten. Det krävs inte att bolaget flyttar sitt huvud-
kontor eller sin verksamhet till det andra landet. Avsikten med 2019 års direktiv är att underlätta bola
gens gränsöverskridande rörlighet på den inre marknaden och att samtidigt ge bolagets aktieägare,
borgenärer och arbetstagare ett bra och mer förutsebart skydd.

När det gäller genomförande i svensk rätt av EU-direktiv som rör näringslivet är Svenskt Näringslivs
principiella inställning att strängare krav eller mer långtgående svenska regler än vad som följer av
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det aktuella direktivet bara bör införas om tungt vägande skäl för detta kan anföras. För att inte onö
digtvis försämra svenska företags konkurrenskraft bör utgångspunkten således vara att genomföran
det sker utan s.k. gold-plating.

Svenskt Näringsliv är positiv till direktivets syfte att underlätta bolags gränsöverskridande rörlighet
inom EU och delar utredningens bedömningar av hur direktivet bör genomföras. Direktivet är mycket
detaljerat och till stor del tvingande för medlemsstaterna. Svenskt Näringsliv anser att de förslag i
betänkandet som innebär strängare krav eller mer långtgående svenska regler än vad som följer av
direktivet är rimliga. Svenskt Näringsliv tillstyrker därför utredningens förslag till hur 2019 års direktiv
ska genomföras i svensk rätt.

Skatterättsliga synpunkter

Förslagen i betänkandet innefattar bland annat nya förfaranden varigenom aktiebolag kan flyttas
över nationsgränserna inom EU. Svenskt Näringsliv anser att det är angeläget att Finansdeparte
mentet säkerställer att de lagändringar och förtydliganden som dessa nya förfaranden aktualiserar
inom svensk skattelagstiftning genomförs. Exempelvis aktualiserar ett införande av bolagsrättsliga
regler om så kallad delning genom separation ett behov av ändring av företagsskattelagstiftningen.
Det är vidare viktigt att säkerställa att det vid ett genomförande av något av de nya gränsöverskri
dande förfarandena inte hos ägarna uppstår en omedelbar beskattning.
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