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Sammanfattning 
 
 
Privata aktiebolag inom EU får fritt öppna en filial i en annan medlemsstat enligt 
etableringsfriheten i Romfördraget. Utvidgningen av EU från att vara 15 till dagens 25 
medlemsstater torde vara högintressant ur många perspektiv för personer som funderar på att 
starta ett AB. Minimikravet på aktiekapitalet är en av förutsättningarna som måste uppfyllas 
för att ett AB skall kunna startas. För många som funderar på att starta ett AB kan 100 000 
SEK anses för högt. Konsekvensen av att kapitalkravet, anses för högt, torde leda till att 
många tänkbara AB aldrig startas. Skatterna på företagandet, och då framförallt i form av 
bolagsskatt, torde också utgöra ett hinder för att nya AB startas i Sverige. 
 
Uppsatsen ämnar besvara vilka aktiebolagsrättsliga skillnader det finns inom EU 25 för att 
starta och driva ett privat aktiebolag jämfört med den svenska aktiebolagslagens regler. 
Aktiebolagsrättsliga skillnader som undersöks generellt inom EU 25 är kapitalkrav, 
bolagsstyrning, aktieägare samt bolagsskatt. Utöver dessa fyra kategorier undersöks även 
bolagsbildning och bolagsstämma i fem länder som detaljstuderats. Sverige, Frankrike, 
Storbritannien, Tjeckien och Tyskland. 
 
Utifrån uppsatsens analys och slutsats kan utläsas att det svenska regelverket skiljer sig 
markant jämfört med de detaljstuderade EU-länderna men även de generellt studerade. 
Tydligast skillnader kan utläsas vad gäller kapitalkrav och bolagsskatt men även i 
bolagsstyrning samt reglerna för bolagsstämma. Lägst krav på aktiekapital finns på Cypern 
samt i Frankrike och Storbritannien. Högst krav ställer den österrikiska, tyska samt belgiska 
aktiebolagsrätten. Sverige har det tionde högsta kapitalkravet inom EU 25. Vad gäller 
bolagsskatt har tio av de nio nya medlemstaterna lägst bolagsskatt inom EU 25. Tyskland har 
högst bolagsskatt, 38,34 procent och Cypern har lägst bolagsskatt, 10 procent. Sverige har den 
15:e högsta bolagsskatten i EU, 28 procent, samma skattenivå som Danmark men högre än 
Finland. Mot bakgrund av vad som framkommer i uppsatsen kan det svenska 
aktiebolagsrättsliga regelverket anses som ett mellanting av fri och sträng lagstiftning. 
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Förkortningar 
 
 
AB  Aktiebolag, aktiebolaget (priv.) 
ABL  Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 
EES  Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 
EG  Europeiska Gemenskapen 
EU  Europeiska Unionen 
EU 25 Samtliga 25 medlemstater i EU 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Ltd Private Company Limited by Shares 
Prop. Regeringens proposition 
S.A.R.L. Société À Responsabilité Limitée 
SE Societas Europaea, Europabolag 
SFS  Svensk Författningssamling 
SOU  Statens Offentliga Utredningar 
SRO Spolecnost s Rucenim Omezenym 
VD Verkställande Direktör, Verkställande Direktörer 
 
 
 
Valutaförkortningar Valutakurs (060418) 
  
CYP  Cypriotiska pund  1 CYP = 16,5 SEK 
CZK  Tjeckiska koruna  1 CZK = 0,326 SEK 
DKK  Danska kronor  1 DKK = 1,247 SEK 
EEK  Estniska kroon  1 EEK = 0,595 SEK 
EUR  Euro  1 EUR = 9,3075 SEK 
GBP  Brittiska pund  1 GBP = 13,4675 SEK 
HUF  Ungerska forinter  1 HUF = 0,0348 SEK 
LTL  Litauiska litas  1 LTL = 2,7 SEK 
LVL  Lettiska lats  1 LVL = 13,37 SEK 
MTL  Maltesiska lita  1 MTL = 21,56 SEK 
PLN  Polska zloty  1 PLN = 2,37 SEK 
SEK  Svenska kronor  - - - - 
SIT  Slovenska tolar  1 SIT = 0,0388 SEK 
SKK  Slovakiska koruny  1 SKK = 0,2483 SEK 
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1. Inledning 
I nedanstående kapitel redogörs för uppsatsens ämnesområde, undersökningsfråga, syfte, 
avgränsning och metod. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Europa förändras men även Sverige. Under en period på ca 100 år, fram till och med 1970-
talet, var Sverige ett av världens snabbast växande länder och många av de företag som idag 
är världsberömda svenska företag etablerades då1. Utvecklingen har dock sett annorlunda ut 
under de senaste åren. Många, små och stora, svenska företag har valt att flytta 
huvudkontoren utomlands. De främsta skälen som storföretagen brukar anföra för att flytta 
från Sverige är framför allt den ökade internationaliseringen, den ekonomiska integrationen 
inom Europeiska Unionen (EU), att företagen har så stor del av omsättningen utomlands samt 
att de önskar komma närmare sina stora marknader. Ytterligare ett skäl brukar vara att det är 
lättare att rekrytera kvalificerad arbetskraft i länder med lägre skatter.2
 
Under 2004 utvidgades EU med tio medlemsstater3 från att vara 15 till dagens 25. De flesta 
av de nya medlemsstaterna är östeuropeiska och några av dem är Sveriges närmsta grannar 
geografiskt. Utvidgningen av EU till dagens 25 medlemsstater innebär att det europeiska 
handelsområdet utökas för varor och tjänster men även för kapital och kompetens. 
Utvecklingen leder till att nya marknader och konkurrenter tillkommer. Globaliseringen inom 
samtliga 25 medlemstater i EU (EU 25) är tydlig men vad betyder utvecklingen för Sverige.  
 
Ett av de mest intressanta rättsfallen inom den europeiska bolagsrättens område är det s.k. 
Centros-fallet från slutet av 1990-talet. Detta rättsfall belyser etableringsfriheten4 i 
Romfördraget och har fört rättsutvecklingen inom Europeiska Gemenskapen (EG) vidare. 
Rättsfallet uppkom efter en tvist mellan Centros, ett brittisk privat aktiebolag (Ltd), och det 
danska Bolagsverket. Tvisten gällde den danska myndighetens avslag av Centros 
registreringsanmälan för en filial i Danmark. Centros hade inte drivit någon verksamhet sedan 
bolagsbildningen och inte heller tillskjutit något aktiekapital, eftersom brittisk lagstiftning inte 
uppställer krav på detta för Ltd. I Danmark krävdes vid tiden för tvisten ett aktiekapital på 
minst 200 000 DKK.  Bolagets säte var i Storbritannien men det ägdes av två danska 
medborgare bosatta i Danmark. Domstolen ansåg att trots Centros bildats i Storbritannien, för 
att undgå den danska lagstiftningen angående lägsta aktiekapital, utesluter det inte att Centros 
som Ltd omfattas av den etableringsfrihet som stadgas i Romfördraget. Att medborgare i en 
medlemsstat väljer att bilda ett privat aktiebolag i den medlemsstat som medborgarna anser 
har de minst restriktiva bolagsrättsliga reglerna och att upprätta filial i en annan/andra 
medlemsstater, kan med hänsyn till detta inte i sig anses utgöra ett missbruk av 
etableringsfriheten. Domstolen fastslog att om en medlemsstat nekar ett bolag från en annan 
medlemsstat att registrera en filial i det senare medlemslandet, i praktiken också hindrar 
bolaget från att utöva etableringsfriheten.5
 

 
1 Svenskt Näringsliv (2005). Estland, Lettland, Litauen och Polen – hot eller möjlighet för svenska företag, s 2. 
2 Pehrson, L. (1999). Europaperspektiv, s 89. 
3 Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. 
4 Enligt art. 48 innebär etableringsfriheten att starta och utöva verksamhet som näringsidkare samt rätt att bilda 
och driva bolag, detta på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare. 
5 C-212/97. Centros Ltd. v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, s I-1459. 
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Som en utveckling av den inre marknaden och etableringsfriheten har ett EG-rättsligt 
regelverk utvecklats på bolagsrättens område. Avsikten med EG:s bolagsrätt kan påstås vara 
att underlätta bolagens verksamhet och samarbete på den gemensamma marknaden genom att 
skapa likvärdiga rättsliga förutsättningar för bolags verksamhet i olika EU-länder. EU har 
under en längre period bedrivit ett arbete med att skapa särskilda europeiska 
associationsformer. En särskild aktiebolagsform för gränsöverskridande samverkan i publika 
aktiebolag finns redan idag, Societas Europaea (SE).6 För privata aktiebolag finns det inte 
idag en europeisk gränsöverskridande aktiebolagsform. EU lade dock under 1997 fram ett 
första utkast till ett direktiv, det 14:e bolagsdirektivet. Detta direktiv innebär att privata 
aktiebolag skall ha möjlighet att flytta från ett EU-land till ett annat EU-land utan att bolagets 
identitet ändras.7 Vidare är syftet med EG:s direktiv att skapa ett område med en minsta 
gemensam skyddsnivå för delägare, anställda, borgenärer och andra intressenter som träder i 
förbindelse med bolaget8. 
 
 
1.2 Problematisering 
Den bärande tanken i Romfördraget är att någon särbehandling p.g.a. nationalitet inte får 
förekomma inom EU. Ett viktigt mål för EU är att inom den inre marknaden skall det 
upprätthållas och säkerhetskällas ett område för fri rörlighet av varor, personer, tjänster och 
kapital.9 För länderna som är medlemmar i EU gäller enligt de fyra friheterna samt 
etableringsreglerna att ett EU-land inte kan hindra ett bolag från ett annat EU-land att etablera 
dotterbolag eller filialer i det förstnämnda landet10. Således torde detta innebära att ett icke 
svenskt privat aktiebolag med ett lägre kapitalkrav i jämförelse med de svenska reglerna, 
100 000 SEK11, kan bedriva verksamhet i Sverige utan att behöva avsätta 100 000 SEK som 
krävs i aktiekapital.  
 
Att ett bolag flyttar från ett EU-land till ett annat EU-land torde innebära konsekvenser för 
landet som företaget flyttar ifrån, såväl för aktieägare, borgenärer och anställda. Svenska 
aktiebolag betalar enligt Skatteverkets regler 28 procent i skatt på resultatet efter finansiella 
poster12. Samtidigt som många svenska bolag väljer att flytta verksamheten helt eller delvis 
utomlands är återväxten bland nystartade svenska bolag skral. Idag nyregistreras färre bolag 
än vad som gjordes i början av 1990-talet.13 Sverige är ett av länderna som har lägst andel 
verksamma företagare av den totala yrkesaktiva befolkningen, ca 6 procent, medan Irland har 
högst andel, ca 12 procent14. 
 
Enligt det 14:e bolagsdirektivet skall privata aktiebolag ha möjligheten att lätt kunna flytta 
bolagets säte och huvudkontor till ett annat medlemsland. Detta torde kunna medföra att 
svenska privata aktiebolag (AB) väljer att flytta bolagets säte till det land som har den mest 
förmånliga bolagsrättsliga och framförallt bolagsskatterättsliga lagstiftningen. 

 
6 Prop. (2003/04:112), s 43 f. 
7 Pehrson, L., s 103. 
8 Hessius, J. & Graner, M. (1997). EG:s Bolagsrätt, s 14. 
9 SOU (1992:83), s 90. 
10 Pehrson, L., s 94. 
11 ABL (2005:551), 1:5. 
12 Skatteverket.se (2006), Allmän information om skattsedlar. 
13 Nyföretagarcentrum (2005). Nyföretagarbarometern 2005. 
14 Svenskt Näringsliv (2002). Hur klarar sig Sverige och EU jämfört med USA, s 58 f. 
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Etableringsfriheten i Romfördraget tillåter att privata aktiebolag i en medlemsstat fritt får 
öppna en filial i en annan medlemsstat. Utvidgningen av EU från att vara 15 till dagens 25 
medlemsstater torde vara högintressant ur många perspektiv för personer som funderar på att 
starta ett AB. Minimikravet på aktiekapitalet är en av förutsättningarna som måste uppfyllas 
för att ett AB skall kunna startas. För många som funderar på att starta ett AB kan 100 000 
SEK anses rimligt medan andra givetvis anser att kapitalkravet är för högt. Konsekvensen av 
att kapitalkravet, enligt vissa är för högt, torde leda till att många tänkbara AB aldrig startas. 
Skatterna på näringsverksamhet, och då framförallt i form av bolagsskatt, torde också utgöra 
ett hinder för att nya AB startas i Sverige. 
 
 
1.3 Problemfråga 
Utifrån ovanstående problematisering har följande undersökningsfråga formulerats. 

 Vilka aktiebolagsrättsliga skillnader finns det inom EU 25 för att starta och driva ett 
privat aktiebolag jämfört med den svenska aktiebolagslagens regler? 

 
 
1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka och klarlägga vilka aktiebolagsrättsliga skillnader det finns inom EU 
25 för att starta och driva ett privat aktiebolag. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka 
huruvida utvecklingen inom den europeiska aktiebolagsrätten kan medföra några 
konsekvenser för det svenska aktiebolagsrättsliga regelverket för att starta och driva ett privat 
aktiebolag. 
 
 
1.5 Avgränsning 
Uppsatsens utgångspunkt är att utifrån de svenska förutsättningarna för att starta och driva ett 
privat aktiebolag15 jämföra med övriga regelverk för privata aktiebolag inom EU 25. Den 
komparativa jämförelsen inom EU 25 begränsas till att omfatta fyra relevanta frågeställningar. 
Utöver de fyra frågeställningarna skall ytterligare två frågor beröras men endast för de fem 
länderna som detaljstuderas.  
 
 
1.6 Metod 
Komparativa studier kännetecknas enligt Denk utifrån ett antagande om att det finns likheter 
eller skillnader mellan länder som är viktiga att studera för att få förståelse16. Enligt Thomas 
Denk kan utformningen av komparativa studier variera och att den påverkas främst av 
studiens problematisering och problemfråga17.  
 
En komparativ metod innebär enligt Denk att utifrån ett problem formuleras ett syfte, som 
anger vad som önskas uppnås med studien, samt en övergripande problemfråga, som studiens 
slutsats avses att besvara. För att kunna besvara problemfrågan krävs att analytiska kategorier 
framställs. Syftet med analytiska kategorier är att de skall precisera vilka objekt och 
egenskaper som skall studeras. Beroende på studiens syfte kan begrepp, modeller eller teorier 
användas som analytiska kategorier. I analysen relateras sedan det insamlade underlaget till de 

 
15 Bolag är fortsättningsvis i uppsatsen synonymt med ett privat aktiebolag. 
16 Denk, T. (2002). Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, s 7. 
17 Denk, T., s 31. 
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analytiska kategorierna. Utifrån detta skapas möjligheter att formulera en slutsats som 
förhoppningsvis besvarar studiens problemfråga.18

 
 
1.7 Disposition 
I dispositionen nedan beskrivs vad som presenteras under uppsatsens olika kapitel.  
 

Kapitel 1 - Inledning  
 I uppsatsens inledande kapitel åskådliggörs den bakgrund och 

problematisering som är grunden till uppsatsens problemfråga. 
Vidare redogörs även för uppsatsens syfte och gjorda 
avgränsningar. Kapitlet redogör även för den metod som valts samt 
hur och varför den tillämpas i uppsatsen.  

Inledning 

 
Kapitel 2 - Teori och empiri 

Teori  I kapitlet framställs den bolagsrättsliga teorin som berör uppsatsens 
syfte och problemfråga. Inledningsvis i kapitlet presenteras en 
redogörelse för de fem detaljstuderade EU-ländernas 
aktiebolagsrätt. Vidare sammanställs EU 25 i en tabell utifrån fyra 
övergripande kategorier. Kapitalkrav, bolagsstyrning, minimi- och 
maximiantalet aktieägare samt bolagsskatt. Efter tabellen följer 
generella samt specifika kompletterande kommentarer om varje 
land. Kapitlet avslutas med en presentation av EU:s 14:e 
bolagsdirektiv. 

och  
empiri 

 
Kapitel 3 - Analys  

 I analyskapitlet analyseras teorin och empirin. I kapitlets första del 
analyseras EU 25 utifrån de fyra övergripande kategorierna. Vidare 
analyseras de fem detaljstuderade länderna utifrån sex kategorier 
med utgångspunkt i teori- och empirikapitlet. Dessa är kapitalkrav, 
bolagsbildning, bolagsstyrning, aktieägare, bolagsstämma samt 
bolagsskatt. 

Analys 

 
Kapitel 4 - Slutsats och diskussion 

Slutsats  I uppsatsens avslutande kapitel presenteras slutsatsen utifrån 
problemfrågan och den information som insamlats till uppsatsen. 
Vidare presenteras en diskussion utifrån egna reflektioner. Kapitlet 
avslutas med förslag till fortsatta studier. 

och 
diskussion 

.

 
18 Denk, T., s 31. 
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2. Teori och empiri 
Kapitlet inleds med en redogörelse av de fem detaljstuderade EU-ländernas aktiebolagsrätt. 
Vidare sammanställs EU 25 i en tabell utifrån fyra övergripande kategorier. Kapitalkrav, 
bolagsstyrning, minimi- och maximiantalet aktieägare samt bolagsskatt. Efter tabellen följer 
generella samt specifika kompletterande kommentarer om varje land. Kapitlet avslutas med 
en presentation av EU:s 14:e bolagsdirektiv. 
 
 
2.1 Svensk aktiebolagsrätt – Aktiebolag priv. (AB) 
2005 års aktiebolagslag (ABL) är den sjätte aktiebolagslagen som antagits i Sverige. Genom 
Sveriges anslutning till EU har Sverige åtagit sig att anpassa aktiebolagens regelverk till EU:s 
bolagsrättsliga direktiv.19 Syftet med ett AB, om inte bolagsordningen säger annat, är att 
bolaget skall gå med vinst och att vinstmedlen skall fördelas mellan bolagsmännen. ABL 
tillåter dock bolaget att tillgodose även andra syften.20 År 2005 fanns det 288 900 registrerade 
privata aktiebolag i Sverige21. 
 
2.1.1 Kapitalkrav 
AB måste ha ett aktiekapital om minst 100 000 SEK innan verksamheten kan starta. 
Aktiekapitalet skall tillskjutas av ägarna antingen i form av kontanter eller i form andra 
tillgångar med värde för bolaget, s.k. apportegendom. Apportegendom är sådan egendom som 
kan upptagas i bolagets balansräkning. Värdet på egendomen anges av bolagets ledning men 
skall granskas och värderas av en revisor. Tjänster och löften om arbete får inte användas som 
apportegendom, vilket Sandström framhåller att alla torde inse svårigheten i att värdesätta. 
Kapitaltillskottets förmögenhetsmängd får aldrig vid bolagsbildningen understiga den 
tecknade aktiens del av aktiekapitalet, d.v.s. kvotvärdet. Skulle en teckning inträffa under 
kvotvärdet är detta en överträdelse mot underkursförbudet i ABL.22 Det svenska systemet 
bygger således på att aktieägarna vid bildande av privata aktiebolag gemensamt tillskjuter de 
tillgångar som skall utgöra grunden för bolagets fortsatta verksamhet. Aktiekapitalet skall 
vara inbetalt helt och hållet innan bolaget kan registreras. Betalas tillskottkapitalet med 
likvida medel skall det insättas på ett konto, öppnat för verksamhetens ändamål, hos ett 
svenskt bankinstitut.23

 
Aktiekapitalet skall, enligt förarbetet till 1975-års aktiebolagslag, fungera som en sorts garanti 
eller säkerhet för borgenärsintressena24. Bestämmelserna om aktiekapital i ABL syftar vidare 
till att garantera att tillräckliga tillgångar tillskjuts bolaget. Tanken är att dessa tillgångar, så 
länge som möjligt, skall stanna inom bolaget.25

 
2.1.2 Bolagsbildning 
Ett AB bildas av en eller flera stiftare som skall vara fysiska eller juridiska personer. Fysiska 
personer skall vara bosatt inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet26 (EES). Juridiska 
personer skall vara svenska eller ha bildats genom lagstiftning inom EES och dessutom ha sitt 

 
19 Hemström, C. (2005). Bolagens rättsliga ställning, s 21 f. 
20 Hemström, C., s 30. 
21 Sandström, T. (2005). Svensk aktiebolagsrätt, s 57. 
22 Sandström, T., s 105 ff. 
23 Rhode, K. (2002). Aktiebolagsrätt, s 34 ff. 
24 Prop. (1975:103), s 73. 
25 Prop. (1993/94:196), s 81 f. 
26 EU 25 samt Norge, Island och Liechtenstein. 

- 5 - 



- TEORI OCH EMPIRI - 
  

 
 

                                                

säte, huvudkontor eller verksamhet i Sverige. En stiftare får inte vara minderårig, ha en 
förvaltare, vara i konkurs eller ha näringsförbud.27

 
I bolagsordningen skall det framgå hur stort aktiekapitalet skall vara, d.v.s. om det skall uppgå 
till 100 000 SEK eller mer28. Enligt Sandström kan ett lägsta aktiekapitalkrav på 100 000 SEK 
anses som lågt och således inte medföra något skydd för bolagets borgenärer. Vidare anför 
Sandström att en obemedlad person dock kan hindras från att bilda ett AB.29 Är aktiekapitalet 
bestämt i EUR skall summan motsvara samma belopp i SEK vid tidpunkten för bolagets 
bildande eller då redovisningsvalutan byttes från SEK till EUR30. 
 
Alla handlingar angående bolagets bildande skall upptagas vid ett och samma tillfälle, under 
simultanbildningen. Det första som händer vid simultanbildningen är att stiftaren eller 
stiftarna skall upprätta en stiftelseurkund, vilken skall utgöra underlaget för bolagsbildningen. 
I stiftelseurkunden skall villkoren för bolagsbildningen framgå, hur mycket som skall betalas 
för varje aktie, på vilket sätt betalning skall ske samt vilka som ska vara bolagets första 
styrelseledamöter och revisorer.31 Stiftelseurkunden skall även innehålla den bolagsordning 
som verksamheten i framtiden skall präglas av32. 
 
Efter att stiftelseurkund och förslag till bolagsordning upprättats tecknas aktierna. 
Aktieteckningen blir bindande för alla aktieägare när stiftelseurkunden har undertecknats av 
samtliga aktieägare. Därefter sker inbetalning av aktiekapitalet.33 När inbetalning skett och 
stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare är AB formellt sett bildat. Senast sex 
månader efter bolagsbildningen måste Bolagsverket ha AB:s registrering, om inte är 
bolagsbildningen utan verkan. Syftet med registreringen är att AB blir en juridisk person, 
vilket innebär att bolaget ansvarar för samtliga uppkomna förbindelser.34

 
2.1.3 Bolagsstyrning 
Aktiebolaget kan utgöras av fyra organ, Verkställande Direktör (VD), styrelse, bolagsstämma 
och revisor. Revisorns roll är inte att fatta beslut för bolaget utan att granska räkenskaper och 
förvaltningen.35 Ett femte bolagsorgan kan lekmannarevisorn påstås utgöra. 
Lekmannarevisorn är ett fakultativt organ och skall endast inrättas om bolagsordningen eller 
bolagsstämman anser det som lämpligt.36

 
I ett AB behöver det inte finnas en VD, men finns det en VD skall denne utses av styrelsen. 
VD:n skall vara bosatt inom EES, dispens kan dock utfärdas av Bolagsverket. Vidare skall 
VD:n ej vara i konkurs eller omyndig.37 VD:n ansvarar för den löpande driften av bolaget, 
den s.k. löpande förvaltningen. Den löpande förvaltningen innebär ett driftansvar för 
organisation, redovisning och affärsverksamhet. Samtliga bolagsorgan har en enskild 
kompetens som delvis är exklusiv. Vidare är det naturligt att maktfördelningen i bolaget 

 
27 Hemström, C., s 73. 
28 Hemström, C., s 74. 
29 Sandström, T., s 57. 
30 Hemström, C., s 71. 
31 Hemström, C., s 73 f. 
32 Rhode, K., s 26. 
33 Hemström, C., s 74. 
34 Hemström, C., s 78 f. 
35 Sandström, T., s 172 f. 
36 Sandström, T., s 283. 
37 Hemström, C., s 114. 
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baseras på att ett underordnat organ är skyldig att lyda ett överordnat organ.38 Ett AB skall ha 
en styrelse bestående av en eller två ledamöter samt en suppleant. Minst hälften av 
styrelseledamöterna i ett AB skall vara bosatta inom EES, om inte Bolagsverket tillåter annat. 
Styrelsen skall vanligtvis utses av bolagsstämman men bolagsordningen kan ange annat. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning.39

 
2.1.4 Aktieägare 
Ett AB måste minst ha en aktieägare och får som mest ha 200 aktieägare40. Delägarna i ett AB 
ansvarar inte personligen för bolagets åtaganden, exempelvis skulder41. Makten i ett AB utgår 
från principen att majoriteten skall bestämma men i ABL finns det även skydd för 
minoriteten. Exempel på minoritetsskyddsregler i ABL är ändring av bolagsordningen, 
påkalla vinstutdelning samt rätt att sammankalla till extra bolagsstämma.42

 
2.1.5 Bolagsstämma 
Bolagsstämman är bolagets högst beslutande organ, vilket innebär att all makt och kompetens 
direkt eller indirekt besitts av bolagsstämman. Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall 
utfärdas av styrelsen tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. 
Bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter varje räkenskapsårs utgång. På stämman 
skall viktiga beslut fattas, exempelvis val av styrelse, eventuella arvoden till styrelsen, 
ändring av bolagsordningen samt vinstutdelning. Dessa ärenden får inte delegeras till ett annat 
organ. De flesta frågorna på bolagsstämman beslutas med absolut/enkel majoritet, denna 
majoritet kräver att mer än hälften röstar enligt förslaget för att det skall fastställas.43 Frågor 
som kräver kvalificerad majoritet, d.v.s. biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som aktierna som är företrädda vid bolagsstämman, har blivit fler 
efter att Sverige inträtt i EU44. 
 
2.1.6 Bolagsskatt 
Bolagsskatten i Sverige är för närvarande 28 procent på det finansiella resultatet45. Med en 
bolagsskattenivå på 28 procent återfinns Sverige på en femtondeplats för bolagsskatten inom 
EU 25.46

 
 
2.2 Brittisk aktiebolagsrätt - Private Company Limited by Shares (Ltd) 
Private Company Limited by Shares (Ltd) är den vanligaste bolagsformen i Storbritannien. 
Att bolaget benämns Ltd innebär att delägarnas ansvar är begränsat till det tillskjutna 
aktiekapitalet.47

 

 
38 Sandström, T., s 172 f. 
39 Hemström, C., s 104 f. 
40 ABL, 1:7. 
41 Hemström, C., s 79. 
42 Sandström, T., s 194 ff. 
43 Sandström, T., s 172 ff. 
44 Sandström, T., s 201. 
45 KPMG (2006). KPMG’s Corporate Tax Rate Survey 2006, s 7. 
46 Rangordning av EU 25 återfinns på s 27 i uppsatsen. 
47 Mayson, S., et al (2005). Company Law, s 47 f. 
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2.2.1 Kapitalkrav 
Den brittiska aktiebolagslagen ställer inga krav på ett lägsta aktiekapital i Ltd. Om ett Ltd 
ändå har ett aktiekapital skall detta anges i stiftelseurkunden. I Ltd stiftelseurkund, vilken 
upprättas i samband med registreringen hos det brittiska Bolagsverket, skall storleken på 
bolagets aktiekapital samt fördelningen av detta mellan aktierna framgå.48  
 
Aktierna skall tilldelas ett nominellt belopp, vilket är varje akties officiella värde. Alla aktiers 
sammanlagda nominella belopp är bolagets aktiekapital. Det nominella beloppet är det minsta 
belopp, eller det kapital, varje aktieägare måste tillskjuta bolaget vid bildandet. I 
stiftelseurkunden skall även ett maximalt nominellt belopp anges.49 Vill bolaget öka 
aktiekapitalet utöver det maximala nominella beloppet krävs en ändring i stiftelseurkunden. 
Aktiekapitalet kan antingen tillskjutas i form av kontanter eller apportegendom. 
Apportegendom får även tillskjutas i form av tjänster.50 Ett Ltd får inte anskaffa aktiekapital 
genom att erbjuda aktier till allmänheten51. 
 
2.2.2 Bolagsbildning 
Ett Ltd kan bildas av en eller flera stiftare. Inget krav ställs på att personen eller personerna i 
fråga måste vara en fysisk person. Vid bildande av ett Ltd krävs registrering hos det brittiska 
Bolagsverket.52 Vidare måste varje bolag ha en stiftelseurkund. Stiftelseurkunden etablerar 
grunden för bolaget samt utgör stadgar för bolagsbildningen och den fortsatta verksamheten 
av bolaget. Bolagsordningen styr över vilket syfte bolaget har med verksamheten och 
hanteringen av det interna ledarskapet. Stiftelseurkunden är överordnat stadgarna i 
bolagsordningen och får endast ändras under särskilda omständigheter.53 De blivande stiftarna 
skall i rapporten till Bolagsverket skicka bolagets stadgar, uppgifter med bolagets namn, 
adress, nationalitet, verksamhet, datum för bolagets bildande samt att de första 
styrelseledamöterna och sekreteraren skall redovisas. Vidare skall rapporten innehålla 
information om att aktieägarnas ansvar är begränsat samt om bolaget har ett aktiekapital skall 
summan av aktiekapitalet anges.54 När bolaget är registrerat är det en juridisk person55. 
 
2.2.3 Bolagsstyrning 
I ett Ltd är det obligatoriskt att ha minst en styrelseledamot. Information om vem som är 
styrelseledamot skall sändas till det brittiska Bolagsverket.56 Om det genomförs förändringar i 
bolagets styrelse skall Bolagsverket informeras inom 14 dagar57. Relationen mellan bolagets 
styrelse och aktieägarna är av stor betydelse, styrelsen kontrolleras av bolagets aktieägare. Ett 
bolag kan även ha styrelseledamöter som inte har till uppgift att fatta beslut men ändå deltar i 
ordinarie styrelsemöten. Dessa styrelseledamöter arbetar inte heltid inom verksamheten utan 
kan även ha andra uppdrag. Finns det en eller flera icke beslutsfattande styrelseledamöter 
skall en förteckning över dessa upprättas i årsredovisningen. Bolaget skall se till att ha en bra 
balans mellan styrelseledamotsrollerna. Systemet med icke beslutsfattande ledamöter kan 

 
48 Mayson, S., et al., s 49. 
49 Mayson, S., et al., s 49. 
50 Mayson, S., et al., s 199 f. 
51 Mayson, S., et al., s 225. 
52 De Kluiver, H.-J. & Van Gerven, W. (1995). The European Private Company?, s 55. 
53 Maitland-Walker, J. (1997). Guide to European Company Laws, s 555 f. 
54 Mayson, S., et al., s 42 ff. 
55 De Kluiver, H.-J. & Van Gerven, W, s 55. 
56 Mayson, S., et al., s 455. 
57 Mayson, S., et al., s 480. 

- 8 - 



- TEORI OCH EMPIRI - 
  

 
 

                                                

jämföras med andra EU-länders s.k. överorgan.58 Orten för bolagets styrelsemöten skall vara 
där bolaget är grundat, dock kan bolagets stadgar specificera annan plats för styrelsemöten59. 
 
2.2.4 Aktieägare 
I ett Ltd är delägarna endast begränsat ansvariga för bolagets skulder. Ansvaret är begränsat 
till att delägaren endast är personligt ansvarig för bolagets förpliktelser i den utsträckning han 
inte tillskjutit sin del av, det i stiftelseurkunden angivna, aktiekapitalet.60

 
Brittisk aktiebolagsrätt tillåter Ltd att dela upp aktiekapitalet i A- och B-aktier. Vanligtvis är 
A-aktier avsedda för huvudägare och B-aktier för övriga ägare. En person som har ett stort 
aktieinnehav i ett Ltd, som inte är styrelseledamot i bolaget, har rättighet att utnämna en eller 
flera styrelseledamöter. Enligt äldre brittisk aktiebolagsrätt har det varit krav på att 
styrelseledamöter skall äga aktier i bolaget. I dagens brittiska aktiebolagslag nämns det inte 
något om detta.61

 
2.2.5 Bolagsstämma  
Väljer ett Ltd att hålla bolagsstämma, skall den hållas årligen. Tiden mellan bolagsstämmorna 
får då aldrig vara längre än 15 månader. Bestämmelsen att bolaget skall hålla en årlig 
bolagsstämma är dock dispositiv. Styrelsen skall bifoga verksamhetens finansiella rapport 
med en rekommendation där det framgår hur eventuella vinstmedel skall fördelas. Styrelsens 
arvoden bestäms inte av bolagsstämman utan av framtagna kontrakt. Det enda som egentligen 
måste behandlas på bolagsstämman är val av styrelseledamöter. Andra relevanta punkter kan 
behandlas på vilket ordinarie styrelsemöte som helst. Skall bolaget kalla till en bolagsstämma 
men ignorerar att göra det kan brittisk domstol kalla till bolagsstämma om de anser det 
nödvändigt för bolaget. Måste bolaget hålla en extra bolagsstämma skall den sammankallas 
av styrelsen. Extra bolagsstämman kan dock krävas av en aktieröstminoritet på minst 10 
procent.62

 
2.2.6 Bolagsskatt 
I Storbritannien tillämpas ett flertal olika bolagsskattenivåer. Den lägsta är på 0 procent och 
tillämpas för bolag med ett resultat upp till 10 000 GBP. Den fulla beskattningsgraden på 30 
procent används för bolag med en omsättning som överstiger 1 500 000 GBP. Mellan dessa 
bolagsskatter finns det även andra procentuella skattenivåer beräknat utifrån omsättningen.63 
Storbritannien har den sjunde högsta bolagsskatten inom EU 2564. 
 
 
2.3 Fransk aktiebolagsrätt - Société À Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) 
Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) är beteckningen för franska privata aktiebolag. 
Bolagsformen är tidsbegränsade och får ej existera under längre tidsperiod än 99 år.65 
Däremot kan ett S.A.R.L. efter två år ombildas till ett publikt aktiebolag66. 

 
58 Mayson, S., et al., s 455 ff. 
59 Mayson, S., et al., s 482. 
60 Mayson, S., et al., s 49 f. 
61 Mayson, S., et al., s 472 f. 
62 Mayson, S., et al., s 404 ff. 
63 KPMG (2006), s 23. 
64 Rangordning av EU 25 återfinns på s 27 i uppsatsen. 
65 Maitland-Walker, J., s 198. 
66 France-lex.com (2006), France-lex. 
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2.3.1 Kapitalkrav 
För att starta ett S.A.R.L. krävs det inget minimikapital. Samtliga aktier i bolaget måste 
tecknas av aktieägarna. Finns det ändå ett aktiekapital skall 20 procent av det totala 
aktiekapitalet betalas kontant och sedan deponeras i en bank. Betalning kan ske i omgångar, 
men senast fem år efter registrering hos det franska Bolagsverket måste hela aktiekapitalet 
vara inbetalt.67

 
2.3.2 Bolagsbildning 
Vid bolagsbildningen skall en bolagsordning upprättas. I bolagsordningen skall det stadgas 
för bolagets firmanamn och säte, huvudsakliga syfte med verksamheten, livslängd samt antal 
aktieägare. Vidare skall aktiekapitalets storlek och att det således blivit deponerat redogöras. 
Dessutom skall det stadgas hur den löpande förvaltning skall skötas.68

 
När bolaget stiftats skall bolagsordningen skickas till en värderingsman för godkännande. 
Därefter skall bolagets bildande publiceras i juridisk tidskrift och registreras hos Frankrikes 
Bolagsverk. Vanligtvis tar det ca tre veckor innan bolaget blir registrerat hos Bolagsverket. 
En anmälan om bolagets existens skall även skickas till det franska skatteverket inom en 
månad efter bolagets bildande.69

 
2.3.3 Bolagsstyrning 
Efter att bolagsordningen har godkänts skall bolagsstrukturen framarbetas. S.A.R.L. styrs av 
en eller flera VD. Utnämningen sker genom enkel majoritet av aktieägarna, VD:n måste inte 
vara aktieägare men däremot fysisk person. När VD:n har utnämnts skall det registreras hos 
det franska Bolagsverket. Vissa frågor av speciell karaktär måste godkännas tillsammans med 
övriga medpartners, vilket kan begränsa VD:ns bemyndigande. I vanliga fall skall VD:n sköta 
bolagets löpande förvaltningen. I bolag med fler än en VD har samtliga rätt att enskilt sköta 
den löpande förvaltningen, om bolagsordningen ej anger annat.70

 
2.3.4 Aktieägare 
Ett S.A.R.L. måste minst ha en och högst 100 aktieägare. Nedan redogörs för aktieägarnas 
ansvar och rättigheter i ett S.A.R.L. 
 

1. Som aktieägare i ett S.A.R.L. finns ingen rätt att företräda bolaget. 
2. Agerar någon aktieägare VD blir den ansvarig för försummelsen den åsamkar bolaget. 
3. Ansvaret är begränsat till det satsade aktiekapitalet.  
4. Vid en konkurs kan emellertid aktieägarna och VD få svara personligt. 
5. Aktieägare har alltid rätt till sin rösträtt. Den får inte under några omständigheter 

begränsas eller fråntagas aktieägaren.71 
 
2.3.5 Bolagsstämma  
Minst femton dagar före bolagsstämman skall VD sammankalla aktieägarna till stämma 
genom brev. Brevet skall redogöra för bolagsstämmans dagordning. Beslut på ordinarie 
bolagsstämma fattas med enkel majoritet.  Kan beslut ej fattas skall det kallas till ny stämma. 
Beslut på den nya bolagsstämman fattas oavsett antal närvarande aktieägare på stämman. 

 
67 France-lex.com (2006), France-lex. 
68 Oltmanns, M., (1998). European Company Structures, s 56. 
69 Oltmanns, M., s 56. 
70 Oltmanns, M., s 60. 
71 Maitland-Walker, J., s 200. 
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Aktieägarna har även rätt att kalla till bolagsstämma förutsatt att aktieägarna som påkallar 
stämman tillsammans utgör minst en fjärdedel av det totala aktiekapitalet.72

 
2.3.6 Bolagsskatt 
Ett S.A.R.L. betalar 33,33 procent i bolagsskatt. Det franska bolagsskattesystemet tillåter att 
bolag, där ägandet uppgår till 75 procent av fysiska personer samt inte överstiger en årlig 
omsättning på upp till 7 630 000 EUR, enbart betalar en bolagsskatt som uppgår till 15 
procent av det beskattningsbara resultatet.73 Frankrike har den sjätte högsta bolagsskatten 
inom EU 2574. 
 
 
2.4 Tjeckisk aktiebolagsrätt - Spolecnost s Rucenim Omezenym (SRO) 
Spolecnost s Rucenim Omezenym (SRO), är beteckningen för tjeckiska privata aktiebolag75. 
Ett sådant bolag driver affärsmässig verksamhet. Även annan verksamhet som inte har 
affärsmässiga syften kan bedrivas av tjeckiska SRO. Exempel på en icke affärsmässig 
verksamhet är administrationsbolag.76

 
2.4.1 Kapitalkrav 
I Tjeckien är kravet på aktiekapital 200 000 CZK. Varje aktieägare måste förfoga över en 
aktieandel värd minst 20 000 CZK. Det kapital som återstår skall betalas in senast fem år efter 
bolagets registrering. Är bolaget ett enmansaktiebolag skall hela aktiekapitalet betalas in till 
bolaget direkt. SRO är även tvungna att avsätta upp till 10 procent av vinsten under det första 
räkenskapsåret som uppvisar positivt resultat till en reservfond, dock maximalt 5 procent av 
det totala nominella aktiekapitalet.77

 
2.4.2 Bolagsbildning 
Ett SRO bildas av en eller flera stiftare. Bildas bolag av mer än en stiftare skall en 
stiftelseurkund upprättas. Stiftelseurkunden skall innehålla bolagets namn, säte, verksamhet, 
det totala aktiekapitalet samt varje aktieägares andel. Namn och adress på de första 
styrelseledamöterna i bolaget och i vilken grad de representerar bolaget skall också 
presenteras i stiftelseurkunden. Ett SRO med mer än en stiftare har rättighet att inrätta ett 
överorgan. Finns det ett etablerat överorgan i bolaget skall även namn och adresser till 
ledamöterna i överorganet tilläggas i stiftelseurkunden.78

 
Bildas bolaget av en stiftare, skall ett stiftardokument upprättas. Ett stiftardokument har 
motsvarande innehållskrav som en stiftelseurkund. Vid bolagsbildning av endast en stiftare, 
skall minst 30 procent av aktiekapitalet inbetalas innan ansökan skickas till det tjeckiska 
Bolagsverket. Ett bolag med en ensam stiftare kan få registreringen godkänd på villkor att 
hela aktiekapitalet garanteras av stiftaren. Aktieägarna får inte vänta mer än fem år med att 
fullfölja inbetalningen av respektive aktiekapitalandel för att bolagsbildningen skall bli 
giltig.79

 
72 Oltmanns, M., s 58. 
73 KPMG (2006), s 12. 
74 Rangordning av EU 25 återfinns på s 27 i uppsatsen. 
75 Oltmanns, M., s 42. 
76 Maitland-Walker, J., s 120. 
77 KPMG Czech Republic (2005). Investment in the Czech Republic, s 22. 
78 Oltmanns, M., s 41. 
79 Oltmanns, M., s 41. 
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2.4.3 Bolagsstyrning 
I Tjeckien finns krav på att ett SRO minst skall ha en styrelseledamot. Finns det fler än en 
styrelseledamot är samtliga bemyndigade att ensamma företräda bolaget, om ej annat 
föreskrivs i bolagsordningen eller stiftelseurkunden. Att utnämna och avsätta styrelsen är 
inom ramen för bolagsstämmans bemyndigande. Bolaget skall årligen sammankalla till 
bolagsstämma, förutsatt att bolaget har mer än en aktieägare. På stämman har aktieägare 
och/eller utomstående personer rätt att utnämnas till styrelseledamot. Bolagets första styrelse 
utnämns dock av stiftaren eller stiftarna, vilket skall fastställas i stiftelseurkunden. Om 
bolaget endast har en ensam stiftare skall det anges i stiftardokumentet. Styrelsens rätt att 
företräda bolaget kan begränsas i stiftelseurkunden, i bolagsstadgarna eller på bolagsstämman. 
Däremot är begränsningar verkningslösa vid tredjemansförhållanden.80

 
Vidare har ett Dozorci rada (överorgan) rätt till etablering i bolaget om en stiftelseurkund 
upprättats. Etableringen kan endast ske om det i stiftelseurkunden fastställts att ett sådant skall 
inrättas i bolaget. Ett Dozorci rada skall bestå av minst tre personer som utses av 
bolagsstämman.81

 
2.4.4 Aktieägare 
Att vara aktieägare i ett SRO medför rättigheter och skyldigheter, vilka illustreras nedan. 
 

1. I ett SRO skall det finnas minst en och högst femtio aktieägare.  
2. Aktieägarnas personliga ansvar är beroende av huruvida de har betalt sin andel eller 

inte. Aktieägarna ansvarar ej personligen för bolagets förpliktelser när de inbetalat sin 
kvot och det registrerats hos det tjeckiska Bolagsverket.  

3. Aktieägarna kan även ta beslut utanför bolagsstämman, s.k. per rollam82. 
4. Fattas beslut som strider mot bolagsstadgarna eller stiftelseurkunden har aktieägarna 

rätt att begära ogiltigförklaring av beslutet. Detta måste dock ske senast tre månader 
efter bolagsstämman. 

5. Finns det endast en aktieägare behöver ingen bolagsstämma äga rum.83 
 
2.4.5 Bolagsstämma  
Bolagsstämman sammankallas av styrelsen. Stämman är det viktigaste och högsta organet i 
ett SRO. Stämma skall hållas minst en gång om året och är det enda organet som är behörigt 
att besluta om sådant som stadgas i Tjeckiens aktiebolagslag. På stämman skall ett 
godkännande av årets finansiella resultat fastställas samt att det skall beslutas om eventuella 
vinstutdelningar och förlusttäckningar. Även godkännande av bolagsstadgarna, tillägg och 
ändringar av stiftelseurkunden, beslut om höjningar och nedskrivningar av bolagets totala 
aktiekapital utförs av bolagsstämman. Det kan vidare röra sig om beslut angående 
överorganet, befattningar, avveckling av bolaget samt val av styrelseledamöter. Således det 
som beträffar bolagets angelägenheter.84

 
Bolagsstämman är beslutför med enkel majoritet. När beslut skall fattas krävs att mer än 50 
procent av de totala rösterna närvarar vid stämman, antingen personligen eller via 

 
80 Oltmanns, M., s 45 f. 
81 Oltmanns, M., s 44 ff. 
82 Om bolagsstämman inte hinner sammankallas kan korrekta beslut fattas genom att aktieägarna skriftligen via 
fax eller brev får rösta. 
83 Oltmanns, M., s 42 ff. 
84 Oltmanns, M., s 44 f. 
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fullmaktsombud. Vid beslut av mer betydande karaktär krävs en majoritet på två tredjedelar. 
Ändring av stiftelseurkund, höjning eller minskning av aktiekapital, godkännande av stadgar 
samt avvecklingsfrågor är exempel på beslut som kräver majoritet med två tredjedelar.85

 
2.4.6 Bolagsskatt 
I Tjeckien kan tillverkningsbolag i specifika branscher få en skattefri period på upp till 10 år. 
Bolagsskatten för SRO är 24 procent86. Tjeckien har den nionde lägsta bolagsskatten inom EU 
2587. 
 
 
2.5 Tysk aktiebolagsrätt - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
Privata aktiebolagsformen i Tyskland är Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Det 
är en av de mest framgångsrika associationsformerna i den tyska bolagsrättsliga historien. De 
flesta aktiebolagen i landet är privata.88

 
2.5.1 Kapitalkrav 
Minimikapitalet är 25 000 EUR. Varje aktieägare måste minst bidra med 100 EUR till 
aktiekapitalet. Aktieägarna behöver inte bidra med lika stora delar till aktiekapitalet utan det 
kan bestämmas aktieägarna emellan. Den tyska aktiebolagslagen tillåter att tillskottskapitalet 
även består av tillgångar.89 Ett GmbH kan inte registreras i det tyska handelsregistret förrän 
hela aktiekapitalet blivit inbetalt90. 
 
2.5.2 Bolagsbildning 
Ett GmbH kan bildas av en ensam stiftare. Skriftlig bolagsordning är obligatoriskt enligt tysk 
bolagsrätt. Stadgarna skall skrivas av antingen en notarie med tyskt medborgarskap eller ett 
konsulat i ett annat EU-land. Aktieägaren/aktieägarna kan bli representativ vid bolagets 
bildande men då krävs en certifierad fullmakt från notarien eller konsulatet. Vem 
aktieägaren/aktieägarna är har ingen inverkan på bildandet. De kan vara tyska eller utländska 
medborgare, fysiska eller juridiska personer. Bolaget skall registreras i det tyska 
handelsregistret. Ansökan skall signeras av VD:n och därefter notifieras. Ansökan skall bl.a. 
innehålla följande. 
 

1. Detaljer angående bolagsstyrningen, om det finns en eller flera VD samt hur 
arbetsfördelningen dem emellan skall vara. 

2. Ett edsvuret dokument av VD:n som garanterar att hans befattning som VD inte 
hindras av lagen. VD:n får inte befinna sig i eller ha befunnit sig i konkurs.91 

 
2.5.3 Bolagsstyrning 
Bolagets organ består av bolagsstämman, VD, samt ett Aufsichtsrat (överorgan), om det 
uttrycks i bolagsordningen. Bolaget kan ha en eller flera VD. Ingen av dem måste vara tysk 
medborgare men däremot fysisk person. Vidare krävs det att minst en av dem skall ha 

 
85 Oltmanns, M., s 45. 
86 KPMG (2006), s 11. 
87 Rangordning av EU 25 återfinns på s 27 i uppsatsen. 
88 Maitland-Walker, J., s 230. 
89 Gesamt Deutschland (1986). Gesetz GmbH, s 2. 
90 Oltmanns, M., s 94 f. 
91 Oltmanns, M., s 94 f. 
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permanent bostad i landet. VD:n väljs eller avsätts på bolagsstämman och sköter bolagets 
löpande förvaltning. Vem som är bolagets VD skall införas i det tyska handelsregistret.92

 
Enligt den tyska aktiebolagslagen finns möjlighet att välja ett Aufsichtsrat. Ett Aufsichtsrat 
måste dock finnas om bolaget har mer än 500 anställda. Aufsichtsrat kan få till uppdrag att 
utse och avsätta VD, godkänna balansräkningen samt kalla till bolagsstämman. Medlemmar i 
Aufsichtsrat kan dock inte vara VD.93

 
2.5.4 Aktieägare 
Ett GmbH skall ha minst en aktieägare men den tyska aktiebolagslagen anger ingen högsta 
tillåtna gräns för antalet aktieägare. Aktieägarna utövar sin rösträtt på bolagsstämman. 
Stadgarna i bolagsordningen bemyndigar aktieägare, som inte kan närvara vid 
bolagsstämman, att skriftligen eller via telefon utöva rösträtten. En redogörelse för hur en 
sådan procedur skall skötas bör finnas med i bolagets stadgar. Enkel majoritet räcker för att 
beslut skall kunna fattas i det flesta frågor. Beslut av väsentligare art, t.ex. ökning av 
aktiekapitalet, skall fattas med majoritet på tre fjärdedelar. Vid sådana viktiga beslut får högre 
krav än majoritetskrav på tre fjärdedelar stadgas i bolagsordningen, däremot godkänns inte att 
en majoritet under tre fjärdedelar föreskrivs.94

 
2.5.5 Bolagsstämma 
Bolagsstämma skall äga rum årligen, det är VD:n som sammankallar till bolagsstämman.  Är 
omständigheterna sådana kan bolagsstämman sammankallas oavsett tidpunkt på 
räkenskapsåret om en minoritet, vilka motsvarar 10 procent av det totala aktiekapitalet, kräver 
det eller om bolagets totala nominella aktiekapital understiger hälften. På bolagsstämman 
fattas beslut om utdelning av bolagets eventuella disponibla vinstmedel. Styrelsen skall på 
bolagsstämman även godkännas för sitt arbete under det gångna finansiella räkenskapsåret. 
Skulle det uppstå något fel i och med sammankallningen kan även minoriteten påkalla 
stämma. Vid kallelse skickas brev ut till aktieägarna och måste vara dem tillhanda senast en 
vecka innan bolagsstämman, om ej annat framgår av bolagsordningen. Har mötet 
sammankallats på rätt sätt, i rätt tid och minst en aktieägare närvarar, är stämman beslutför 
oavsett hur många procent av rösterna som är närvarande. Detta förutsatt att inget annat 
stadgats i bolagsordningen.95

 
2.5.6 Bolagsskatt 
Tysklands bolagsskatt på 38,34 procent gäller för både vinstutdelat kapital samt kapital som 
kvarstannar i bolaget96. Tyskland har den högsta bolagsskatten inom EU 2597. 
 
 
 
 

 
92 Oltmanns, M., s 98 ff. 
93 Oltmanns, M., s 99 f. 
94 Oltmanns, M., s 98. 
95 Oltmanns, M., s 98. 
96 KPMG (2006), s 12. 
97 Rangordning av EU 25 återfinns på s 27 i uppsatsen. 
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2.6 Sammanställning av EU 25 
I nedanstående tabell sammanställs samtliga länder inom EU 25 utifrån fyra övergripande 
kategorier. Kapitalkrav, bolagsstyrning, mini- och maximiantalet aktieägare samt bolagsskatt. 
De fem EU-länderna som detaljstuderats är kursiverade. 
 
Land Kapitalkrav (SEK)98 Bolagsstyrning99 Min/Max aktieägare100 Bolagsskatt (%)101

Belgien 173 120 Minst 1 styrelseledamot 1/50 33,99 
Cypern 0 Minst 1 styrelseledamot 2/50 10,0 

Danmark 155 875 1 styr.led./1 VD eller 1+1 1/- 28,0 
Estland 23 800 Minst 1 styrelseledamot 1/- 23,0/0,0 
Finland 74 460 1 styr. ledamot + suppl. 1/- 26,0 

Frankrike 0 1 eller flera VD 1/100 33,33/15,0 
Grekland 167 535 Minst 1 styrelseledamot 1/- 29,0 

Irland 9 2 styrelseledamöter 1/50 12,5 
Italien 93 075 Minst 1 styrelseledamot 1/- 37,25 

Lettland 26 740 1 eller > styrelseledamöter 1/- 15,0 
Litauen 27 000 VD 1/250 15,0/13,0 

Luxemburg 115 363 1 eller flera VD 2/40 29,63 
Malta 10 780 Minst 1 styrelseledamot 2/50 35,0 

Nederländerna 167 535 VD + styrelse 1/- 29,6/25,5 
Polen 118 500 1 eller > styrelseledamöter 1/- 19,0 

Portugal 46 538 1 eller > styrelseledamöter 2/- 27,5 
Slovakien 49 660 VD 1/50 19,0 
Slovenien 69 806 1 eller > styrelseledamöter 1/50 25,0 
Spanien 27 970 1/2> VD + Bolagsstämma 1/- 35,0/30,0 

Storbritannien 0 Minst 1 styrelseledamot 1/- 30,0/0,0 
Sverige 100 000 1/2 styr.led. + 1 supp. 1/200 28,0 
Tjeckien 65 200 Minst 1 styrelseledamot 1/50 24,0 
Tyskland 232 688 1 eller flera VD 1/- 38,34 
Ungern 104 400 VD 1/- 16,0 

Österrike 325 763 VD 1/- 25,0 
EU 25 87 033 - - 25,04 
 Tabell 1: Sammanställning av EU 25.

Källa: Egen bearbetning.  
 
2.6.1 Generella kommentarer 
Nedan följer generella kompletterande kommentarer utifrån sammanställningen av EU 25. 
 
Kapitalkrav 
Kapitalkravet varierar stort mellan EU-länderna. I Storbritannien, Frankrike och på Cypern 
finns det inga kapitalkrav för privata aktiebolag. På Irland krävs det endast ca 9 SEK i 
aktiekapital. De länder som har högst krav på aktiekapital för att starta ett privat aktiebolag är 
Österrike, Tyskland och Belgien. Medelsnittet för EU 25 är 87 033 SEK. 
 
 

                                                 
98 Omräknat i SEK enligt Riksbankens valutakurser per 2006-04-18. 
99 Se de specifika kommentarerna om respektive land för källa, s 16-21 i uppsatsen. 
100 Se de specifika kommentarerna om respektive land för källa, s 16-21 i uppsatsen. 
101 KPMG (2006), s 6 f. 
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Bolagsstyrning 
Det vanligaste styrsättet av privata aktiebolag i EU 25 är en styrelse bestående av minst en 
ledamot. Frankrike, Luxemburg, Spanien och Tyskland tillåter privata aktiebolag att ha fler än 
en VD. 
 
Minimi- och maximiantalet aktieägare 
De flesta EU-länderna har ett krav på att privata aktiebolag skall ha minst en aktieägare. 
Sverige och Litauen är de länderna som skiljer sig från mängden när det gäller det högsta 
tillåtna antalet aktieägare, 200 respektive 250 aktieägare. 
 
Bolagsskatt 
Den genomsnittliga bolagsskatten inom EU 25 är för närvarande 25,04 procent. Detta är en 
liten sänkning från 2005 då den genomsnittliga bolagsskatten var 25,32 procent. 
Bolagsskatten har under perioden sänkts i sex medlemsstater medan Tyskland som enda 
medlemsstat valt att höja bolagsskatten. Av de sex medlemsländerna som har sänkt 
bolagsskatten är två nya medlemstater från år 2004, Estland och Tjeckien. De övriga är 
Frankrike, Grekland, Luxemburg och Nederländerna.102 De länder som har lägst bolagsskatt 
är Cypern, 10 procent, och Irland, 12,5 procent. De EU-länder som har högst bolagsskatt är 
Italien med 37,25 procent och Tyskland, 38,34 procent. Ett antal av medlemsländerna 
tillämpar ett bolagsskattesystem med olika beskattningsnivåer. 
 
2.6.2 Specifika kommentarer om samtliga länder 
Nedan följer kompletterande kommentarer om varje land utifrån sammanställningen av EU 
25. 
 
Belgien - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) 
Kravet på aktiekapital i Belgien är 18 600 EUR och måste vara tecknat och inbetalt till minst 
en tredjedel, 6 200 EUR, vid bildandet. Enligt den belgiska aktiebolagslagen behöver en 
styrelseledamot inte vara belgisk medborgare eller vara bosatt i Belgien.103 Belgien tillämpar 
en lägre bolagsskattesats för bolag som ägs till mer än 50 procent av fysiska personer. Den 
ordinarie bolagsskatten är 33,99 procent.104

 
Cypern - Private Company Limited by Shares (PCL) 
Den cypriotiska bolagsrätten ställer inga krav på minimumkapital. Dock rekommenderas att 
bolag som tänker bedriva verksamhet på Cypern minst skall ha 10 000 CYP i aktiekapital. Det 
lägsta tillåtna antalet aktieägare är två.105 Bolagsskatten på Cypern är 10 procent, vilket är den 
lägsta inom EU 25106. 
 
Danmark - Anpaartsselskap (ApS) 
Aktiekapitalet på 125 000 DKK skall inbetalas helt vid bolagets bildande och behöver inte 
enbart inbetalas kontant utan apportegendom är även tillåtet. Aktierna/andelarna i bolaget är 
fritt omsättningsbara. I ett danskt privat aktiebolag krävs antingen en styrelseledamot eller en 
VD, alternativt både och.107 Danmark tillämpar ett system för bolagsskatten där det är 

 
102 KPMG (2006), s 3 ff. 
103 Investinbelgium.fgov.be (2006), Invest in Belgium. 
104 KPMG (2006), s 9. 
105 Ernst &Young (2006). Doing Business in Cyprus, s 8 f.  
106 KPMG (2006), s 6. 
107 Eogs.dk (2006), Anpartsselskabsloven på engelsk. 
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obligatoriskt för bolaget att under verksamhetsåret betala in bolagsskatten två gånger i 
förväg108. 
 
Estland - Osaühing (OÜ) 
Kapitalkravet för ett estniskt privat aktiebolag är 40 000 EEK. Det nominella värdet på en 
aktie måste minst vara 100 EEK. En aktieägare får fritt överlåta eller sälja aktier till endast 
andra aktieägare i bolaget. Ett estniskt privat aktiebolag skall minst bestå av en 
styrelseledamot. Består styrelsen av fler än en ledamot måste hälften av ledamöterna vara 
bosatta i Estland.109 Estlands bolagsskattesats på 23 procent tillämpas enbart på kapital som 
utdelas. Kapital som kvarstannar i bolaget eller återinvesteras beskattas således inte110. 
 
Finland - Osakeyhtiö (OY) 
Ett finsk privat aktiebolag skall minst ha ett aktiekapital på 8 000 EUR. En aktie kan överlåtas 
och förvärvas utan begränsningar, om inte något annat följer av lag eller bolagsordningen. I 
bolagsordningen kan aktieägare åläggas att erlägga särskilda betalningar till bolaget. Den 
finska aktiebolagslagen ställer krav på att styrelsen skall bestå av minst en ledamot samt en 
suppleant, förutsatt att aktiekapitalet inte överstiger 80 000 EUR.111  
 
Frankrike - Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) 
För att starta och driva ett S.A.R.L. krävs inget aktiekapital. S.A.R.L. styrs av en eller flera 
VD.112 Det franska bolagsskattesystemet tillåter att bolag, där ägandet uppgår till 75 procent 
av fysiska personer samt inte överstiger en årlig omsättning på upp till 7 630 000 EUR, enbart 
betalar en bolagsskatt som uppgår till 15 procent av det beskattningsbara resultatet.113

 
Grekland - Eteria Periorismenis Efthynis (E.P.E.) 
I ett grekiskt privat aktiebolag krävs det minst 18 000 EUR i aktiekapital. Aktiekapitalet 
måste vara helt inbetalt när bolaget registreras. Vidare måste minst hälften av kapitalet 
inbetalas kontant. Bolaget styrs genom en styrelse som måste bestå av minst en 
styrelseledamot. Styrelseledamoten behöver inte vara bosatt i Grekland.114

 
Irland - Private Company Limited by Shares (PrC) 
Irländsk aktiebolagsrätt kräver 1 EUR i aktiekapital för ett privat aktiebolag. Ett privat 
aktiebolag måste minst ha en aktieägare och aktiekapitalet måste minst vara uppdelat i en 
aktie. Styrelsen skall bestå av minst två styrelseledamöter. Minst en av styrelseledamöterna 
måste vara bosatt på Irland. Om styrelseledamoten inte är bosatt på Irland är denne tvungen 
att göra ett borgensåtagande på 25 000 EUR. Det irländska Bolagsverket kan godkänna 
undantag till dessa regler.115

 
 
 
 

 
108 KPMG (2006), s 12. 
109 KPMG Baltic States (2005). Investment in the Baltic States, s 15 ff. 
110 KPMG (2006), s 12. 
111 Finlex.fi (2006), Finlex. 
112 France-lex.com (2006), France-lex. 
113 KPMG (2006), s 12. 
114 KPMG Greece (2003). Investment in Greece, s 45 ff.  
115 KPMG Ireland (2005). Investment in Ireland, s 17 f. 
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Italien - Società a responsabilità limitata (S.r.l.) 
Aktiekapitalet måste uppgå till minst 10 000 EUR. Bolaget skall ha en styrelseledamot som ej 
behöver vara bosatt i Italien.116 Den italienska bolagsskatten är uppdelad i två delar. Av den 
totala skattesatsen på 37,25 procent är 33 procent statlig medan resterande 4,25 procent är 
regional bolagsskatt.117

 
Lettland - Sabiedriba ar Ierobežotu Atbildibu (SIA) 
Lettisk aktiebolagsrätt kräver 2 000 LVL i aktiekapital för ett privat aktiebolag. Bolaget måste 
ha en styrelse med antingen en eller flera styrelseledamöter. Några hemvistkrav för 
styrelseledamöterna finns inte.118

 
Litauen - Uždaroji Akcine Bendrove (UAB) 
Ett privat aktiebolag i Litauen måste ha ett minimumkapital på 10 000 LIT. Hela 
aktiekapitalet måste inbetalas kontant vid bolagets bildande. Antalet aktieägare kan variera 
mellan en och 250. Bolaget styrs av en VD, som får ha fri nationalitet.119 Litauen har två olika 
bolagsskatter, 13 procent och 15 procent. Den lägre bolagsskatten appliceras på bolag som har 
tio anställda eller färre samt att inkomsten inte överstiger 500 000 LTL.120  
 
Luxemburg - Sociétés à Responsabilité Limitée (SàRL) 
Aktiekapitalet måste vara 12 394,68 EUR. Privata aktiebolag i Luxemburg måste ha en eller 
flera VD som inte måste vara aktieägare i bolaget. Bolaget måste minst ha två aktieägare och 
får inte ha fler än 40. En bolagsstämma är obligatorisk att hålla årligen om bolaget har fler än 
25 aktieägare.121 Bolagsskatten i Luxemburg uppgår till 22,88 procent, dessutom tillkommer 
en regional kommunalskatt. Exempelvis är denna för staden Luxemburg 6,75 procent. 4 
procent av bolagsskatten används som ett tillskott avsett för en arbetstagarfond.122

 
Malta - Private Limited Liability Company (PLLC) 
Ett privat aktiebolag på Malta måste minst ha 500 MTL i aktiekapital. 20 procent av 
aktiekapitalet måste vara inbetalt vid bolagets grundande. Maltas aktiebolagslag ställer krav 
på att aktiekapitalet måste deponeras i en bank. Bolaget måste minst ha en styrelseledamot 
som dock inte måste vara medborgare på Malta.123

 
Nederländerna - Besloten Vennootschap (BV) 
I Nederländerna krävs det 18 000 EUR i minimumkapital för ett privat aktiebolag. Ett 
nederländsk privat aktiebolag kan ha en styrelse samt ett överorgan till styrelsen, detta skall 
anges i bolagsordningen. Lagen kräver att bolag som har ett eget kapital som uppgår till minst 
13 miljoner EUR samt har mer än 100 anställda skall ha dessa två organ.124 Nederländerna har 
två bolagsskattenivåer, 25,5 procent och 29,6 procent. Den lägre bolagsskatten appliceras på 
de första 22 689 EUR av det beskattningsbara resultatet och den högre på det resterande 

 
116 Notariato.it (2006), Consiglio Nazionale del Notariato. 
117 KPMG (2006), s 15. 
118 KPMG Baltic States (2005), s 19 ff. 
119 KPMG Baltic States (2005), s 23 ff. 
120 KPMG (2006), s 16. 
121 Chambre de Commerce Luxembourg (2006). Doing Business in Luxembourg, s 43. 
122 KPMG (2006), s 16. 
123 Chapter 386 (1996). Companies Act, s 30 ff. 
124 KPMG Netherlands (2004). Investment in the Netherlands, s 34 ff.  
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resultatet. Nederländerna kommer sänka bolagsskatten den första januari 2007 till 24,5 
procent för den lägre bolagsskattenivån samt 29,1 procent för den högre.125

 
Polen - Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia (Sp. z o.o) 
Aktiekapitalet på 50 000 PLN skall inbetalas helt vid bolagets bildande. Varje aktie får inte 
understiga ett nominellt värde på 50 PLN. Bolaget måste ha en styrelse med antingen en eller 
flera styrelseledamöter. Styrelseledamöterna behöver varken vara aktieägare eller polska 
medborgare.126

 
Portugal - Limitada (Ld.a) 
Ett privat aktiebolag i Portugal måste minst ha 5 000 EUR i aktiekapital. Varje aktiepost får 
inte inneha ett värde som understiger 100 EUR. Aktiekapitalet får betalas in kontant eller med 
tillgångar. Bolaget skall minst ha en styrelseledamot, som måste vara en fysisk person. Skulle 
en juridisk person utses istället måste denne utse en fysisk representant.127 Av den 
portugisiska bolagsskatten på 27,5 procent är 2,5 procent kommunal skatt128. 
 
Slovakien - Spolocnost s rucenim obmedzeným (S.r.o.) 
Minimumkapitalet i ett slovakiskt privat aktiebolag är 200 000 SKK. Varje aktieägare måste 
minst avsätta 30 000 SKK varav minst 30 procent måste avsättas innan bolaget registrerats i 
bolagsregistret. Totalt måste 100 000 SKK vara avsatt innan registrering. Ett privat aktiebolag 
måste minst ha en VD. EU-medborgare kan vara VD i ett slovakiskt privat aktiebolag efter att 
registrering har skett hos den slovakiska polisen.129  
 
Slovenien - Druzba z omejeno odgovornostjo (D.o.o.) 
Kravet på minimumkapital för ett privat aktiebolag i Slovenien är 7 500 EUR130 som får 
inbetalas både kontant och med apportegendom. Varje aktieägare måste minst bidra med 50 
EUR till aktiekapitalet. Varje 50 EUR berättigar aktieägaren till en röst om annat inte är 
avtalat aktieägarna emellan. Om ett privat aktiebolag överstiger 50 aktieägare skall den 
slovenska finansministern kontaktas och ge sitt godkännande. Bolagets styrelse skall bestå av 
en eller flera styrelseledamöter som ej behöver vara bosatta i Slovenien.131

 
Spanien - Sociedad Limitada (S.L.) 
I Spanska privata aktiebolag måste minimumkapitalet vara 3 005,06 EUR. Spanska privata 
aktiebolag styrs genom bolagsstämman plus en eller två VD som arbetar gemensamt 
alternativt två eller flera VD som arbetar gemensamt med en styrelse bestående av tre till tolv 
ledamöter. Några krav på att styrelseledamöterna skall vara bosatta i landet finns inte.132 
Spanien har ett omsättningsbaserat bolagsskattesystem. Spanska privata bolag med en 
omsättning under ett verksamhetsår som understiger 6 000 000 EUR beskattas med 30 
procent för de första 90 151 EUR. Det resterande resultatet upp till 6 000 000 EUR beskattas 
med 35 procent.133

 
125 KPMG (2006), s 17. 
126 KPMG Poland (2005). Investment in Poland, s 26 ff. 
127 Invest in Portugal (2003). Portuguese Company Law, s 4 ff. 
128 KPMG (2006), s 19. 
129 KPMG Slovakia (2006). Investment in Slovakia, s 28 f. 
130 Slovenien väljer att ange kapitalkravet i EUR istället för den inhemska valutan SIT. 
131 Slovenska ambassaden i Sverige (2006). Ny aktiebolagslag den 19 april 2006. 
132 Invest in Spain (2005). A guide to business in Spain, s 55 ff. 
133 KPMG (2006), s 20. 
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Storbritannien - Private Company Limited by Shares (Ltd) 
Ett Ltd har inget krav på aktiekapital. Bolaget skall styras av minst en styrelseledamot.134 
Storbritannien tillämpar ett flertal olika bolagsskattenivåer. Den lägsta är på 0 procent och 
tillämpas för bolag med ett finansiellt resultat upp till 10 000 GBP. Den fulla 
beskattningsgraden på 30 procent används för de bolag med en omsättning som överstiger 
1 500 000 GBP. Mellan dessa bolagsskatter finns det även andra procentuella skattenivåer 
beräknat utifrån omsättningen.135

 
Sverige - Aktiebolag priv. (AB) 
Ett AB skall minst ha 100 000 SEK i aktiekapital136. Bolaget kan utgöras av fyra organ, VD, 
styrelse, bolagsstämma och revisor. Lekmannarevisor kan även anses som ett femte organ. Ett 
AB skall ha en styrelse bestående av en eller två ledamöter samt en suppleant.137 
Bolagsskatten i Sverige är 28 procent138. 
 
Tjeckien - Spolecnost s Rucenim Omezenym (SRO) 
I Tjeckien är kravet på aktiekapitalet 200 000 CZK. Varje aktieägare måste ha en aktieandel 
värd minst 20 000 CZK. Det kapital som återstår skall betalas in senast fem år efter bolaget 
registrerats. Är bolaget ett enmans-SRO skall hela aktiekapitalet betalas in till bolaget direkt. 
Ett SRO är även tvungna att avsätta upp till 10 procent av vinsten under det första 
räkenskapsåret som uppvisar vinst till en reservfond, dock maximalt 5 procent av det totala 
nominella aktiekapitalet. Bolaget skall ha en VD som skall sammankalla aktieägarna till en 
årlig bolagsstämma, förutsatt att bolaget har mer än en aktieägare.139 I Tjeckien kan 
tillverkningsbolag i specifika branscher få en skattefri period på upp till 10 år. Bolagsskatten i 
Tjeckien är 24 procent140.  
 
Tyskland - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
Minimikapitalet i ett GmbH är 25 000 EUR. I ett GmbH krävs det minst en VD som inte 
behöver vara bosatt i Tyskland.141 Tysklands bolagsskatt på 38,34 procent gäller för både 
vinstutdelat kapital och kapital som stannar i bolaget142. 
 
Ungern - Korlátolt felelosségû társaság (Kft.) 
Aktiekapitalet får inte understiga 3 miljoner HUF. Vid grundandet av bolaget måste minst 30 
procent av kapitalet eller 1 miljon HUF erläggas kontant. Varje aktieägare skall ha en egen 
procentuell andel av det totala kapitalet, en sådan andel får inte understiga 100 000 HUF. 
Bolaget skall ha en VD. Nationaliteten på VD:n har ingen betydelse om bolaget har minst ett 
kontor i Ungern.143

 
 
 

 
134 Opsi.gov.uk (1989), Companies Act 1989. 
135 KPMG (2006), s 23. 
136 Rhode, K. & Skog, R., s 34. 
137 Hemström, C., s 101 ff. 
138 KPMG (2006), s 7. 
139 KPMG Czech Republic (2005), s 22. 
140 KPMG (2006), s 11. 
141 Gesamt Deutschland (1986), s 2 ff. 
142 KPMG (2006), s 12. 
143 KPMG Hungary (2005). Investment in Hungary, s 14 ff. 
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Österrike - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
Ett österrikiskt privat aktiebolag skall ha ett aktiekapital på minst 35 000 EUR. Minst hälften 
av aktiekapitalet måste inbetalas kontant före bolagets registrering. Bolaget skall ha en VD 
som inte måste vara österrikisk medborgare. Bolaget skall ha ett Aufsichtsrat (överorgan) om 
aktiekapitalet överstiger 70 000 EUR, aktieägarna är fler än 50 eller om bolaget har mer än 
300 anställda.144

 
 
2.7 EU:s 14:e bolagsdirektiv 
År 1997 presenterade EU-kommissionen ett utkast till ett direktiv som skulle innebära stora 
förändringar för privata aktiebolag inom EU. Direktivet är det 14:e bolagsdirektivet och har 
till syfte att öka bolagets rörlighet genom att införa regler om identitetsbevarande 
nationalitetsskifte. Ett privat aktiebolag skall enligt bolagsdirektivet kunna flytta sitt säte var 
som helst inom EU och därmed verka under det nya landets lagstiftning. Detta utan att bolaget 
förlorar sitt rättssubjekt, d.v.s. bolaget behöver ej upphöra och förlora sin identitet i och med 
en flytt. År 1997 var intentionen att det 14:e bolagsdirektivet skulle genomföras redan den 1 
januari år 2000. Medlemsstaterna har inte kommit överens i frågan och direktivet har därför 
ännu inte inkorporerats.145

 
2.7.1 Rättigheter och förpliktelser 
Vid en eventuell flytt av ett aktiebolag skall följande punkter uppfyllas. 
 

1. Styrelsen ansvarar för att ett förslag till ett stämmobeslut framläggs angående i vilket 
land bolaget kommer ha sin framtida hemvist, med andra ord var bolaget ska 
inregistreras. Dessutom skall ett utkast till en ny bolagsordning framtagas. 

2. I förslaget skall även framgå hur en eventuell flytt skulle påverka organisationen av 
arbetstagarna i bolaget. Det skall därför belysas i förslaget hur anställdas rätt till 
medbestämmande kommer att hanteras i det nya hemvistlandet, den s.k. 
medbestämmandelagstiftningen. 

3. En bolagsordning med anpassning till det nya landets bolagsrättsliga lagstadgande 
skall upprättas. 

4. Förslaget skall till sist inregistreras och offentliggöras hos respektive lands 
motsvarighet till det svenska Bolagsverket. Efter inregistrering anses bolaget flyttat. 

5. En avregistrering i det gamla landet skall därefter genomföras.146 
 
Viktigt är att rapporten innehåller förklaringar och motiveringar för de legala och ekonomiska 
effekterna av en flytt samt hur den skall genomföras. Dessutom skall det anges vilka 
konsekvenser flytten kommer att innebära för såväl aktieägare samt arbetstagarna i bolaget. 
För att dessa och borgenärerna skall ha en möjlighet att sätta sig in i vilka konsekvenser en 
eventuell flytt skulle innebära för dem, har borgenärerna, senast en månad före beslut om 
flytt, chans att granska förslaget och rapporten. Det slutgiltiga beslutet fattas av 
bolagsstämman och får tidigast beslutas två månader efter det att förslaget om flytt har 
offentliggjorts. Vid beslut om flytt krävs som regel en majoritet på minst två tredjedelar av 
rösterna.147

 
144 KPMG Austria (2004). Investment in Austria, s 15 ff. 
145 Pehrson, L., s 103 ff. 
146 Pehrson, L., s 103 ff. 
147 Pehrson, L., s 104. 
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Minoriteten, mindre än en tredjedel av rösterna, har ingenting att motsätta förslaget om flytt 
trots att det kan vara av betydande nackdel för dem. Ett exempel på en nackdel är att 
årsredovisningen kan upprättas på ett språk som minoriteten inte behärskar. I förslaget till 
14:e bolagsdirektivet finns en möjlighet för varje medlemsland att införa regler i 
lagstiftningen som garanterar att minoritetsägarna som uttalat sig mot förflyttningen 
tillerkänns ett lämpligt skydd.148

 
Borgenärerna står helt utan skydd i förslaget till 14:e bolagsdirektivet. De har ingen möjlighet 
att påverka beslutet då de inte ens har rätt att medverka på bolagsstämman, såvida 
borgenärerna inte är aktieägare. Bolagsdirektivet ger de som blivit borgenärer innan förslaget 
om flytt offentliggjorts rätt att kräva garanti på att en flytt inte skulle innebära en försämring 
av borgenärens rätt.149

 
Bolagsdirektivet innehåller inte några föreskrifter om arbetstagarnas rätt att kräva garantier 
eller att motsätta bolagsstämmobeslutet. Detta beror på att arbetstagarna redan har möjlighet 
att påverka planerna på en eventuell flytt i medbestämmandelagstiftningen.150

 

 
148 Pehrson, L., s 104. 
149 Pehrson, L., s 104. 
150 Pehrson, L., s 104. 
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3. Analys 
I nedanstående kapitel analyseras teorin och empirin med utgångspunkt i de framtagna 
analyskategorierna. Analysen är uppdelad i två delar. I den inledande delen presenteras en 
övergripande analys av EU 25 utifrån fyra kategorier. Vidare analyseras de fem 
detaljstuderade länderna gemensamt utifrån sex kategorier. 
 
 
3.1 Övergripande analys av EU 25 
Nedan följer en gemensam analys av EU 25 utifrån fyra kategorier, kapitalkrav, 
bolagsstyrning, minimi- och maximiantalet aktieägare samt bolagsskatt. 
 
3.1.1 Kapitalkrav 
Kapitalkravet varierar stort mellan EU-länderna. I Storbritannien, Frankrike och på Cypern 
finns det inga kapitalkrav för privata aktiebolag medan det på Irland enbart krävs ca 9 SEK 
för att starta och driva ett privat aktiebolag. Österrike är det EU-land som har högst 
kapitalkrav för att starta och driva ett privat aktiebolag, 325 763 SEK. Tyskland har näst högst 
kapitalkrav, 232 688 SEK, och Belgien har tredje högst, 173 120 SEK. Medelsnittet för EU 
25 är 87 033 SEK. Noterbart är att 14 av EU-länderna återfinns under genomsnittet på 87 033 
SEK medan elva länder finns över genomsnittet. Det är enbart fem av de 15 gamla 
medlemsstaterna, Finland, Frankrike, Portugal, Spanien och Storbritannien som har ett lägre 
kapitalkrav än genomsnittet för EU 25. Av de tio nya medlemsstaterna är det endast Polen och 
Ungern som har ett kapitalkrav som överstiger genomsnittet för EU 25.  
 
I rangordningen151 av kapitalkravet återfinns åtta av de gamla medlemstaterna på de tio sista 
placeringarna, d.v.s. de medlemsstater med högst kapitalkrav. Det är endast Polen och Ungern 
av de nya medlemstaterna som placerar sig bland länderna med högst kapitalkrav. Att enbart 
gamla medlemsstater återfinns bland de med högst aktiekapital tyder på att de gamla 
medlemstaterna har en mer restriktiv inställning till privata aktiebolag än de nya. Sverige har 
det sextonde högsta kapitalkravet inom EU. Finland återfinns på en 14:e plats medan 
Danmark har det 20:e högsta kapitalkravet. Att länderna i Skandinavien har relativt liknande 
aktiekapital förefaller rimligt, då länderna har likartad aktiebolagsrätt. 
 
De 15 gamla medlemsstaterna har ett medelvärde för kapitalkravet på 111 995 SEK152. Värt 
att notera är att genomsnittsvärdet reduceras markant av att Frankrike och Storbritannien inte 
har något kapitalkrav samt att Irland endast har ca 9 SEK i kapitalkrav. Genomsnittsvärdet 
exklusive de tre ovan nämnda medlemsstaterna blir följaktligen 139 994 SEK153. Medelvärdet 
för de tio nya medlemsstaterna är 49 589 SEK154. Skillnaden mellan de tio nya och de 15 
gamla medlemstaternas medelvärde är således 62 406 SEK, en skillnad på över 50 procent. 
En differens på över 50 procent är stor men hänsyn bör tagas till att många av de nya 
medlemsstaterna utvecklingsmässigt distanseras jämfört med de gamla medlemsstaterna. 
 
Cypern är den enda medlemsstaten av de nya medlemsländerna som inte har något 
kapitalkrav. Dock rekommenderas det att ett privat aktiebolag har ett aktiekapital på 10 000 
CYP om bolaget skall bedriva verksamhet på Cypern. Att rekommendationen endast gäller 

 
151 Rangordning av EU 25 återfinns på s 27 i uppsatsen. 
152 1 679 931/15 ≈ 111 995 SEK. 
153 (1 679 931-9)/12 ≈ 139 994 SEK. 
154 495 886/10 ≈ 49 589 SEK. 
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för bolag som skall bedriva verksamhet på Cypern förefaller märkligt. Att kapitalkravet 
således inte gäller för bolag vars verksamhet är tänkt att bedrivas i ett annat land torde 
uppfattas som ett lockbete för att starta ett aktiebolag på Cypern. 
 
De tre Baltikumländerna, Estland, Lettland och Litauen, har samtliga likvärdiga kapitalkrav. 
Det skiljer endast 3 200 SEK mellan det högsta och det lägsta kapitalkravet i dessa tre länder. 
Att det är så små skillnader i kapitalkrav mellan länderna i Baltikum är föga överraskande då 
deras geografiska placering är likvärdig. Kapitalkravet skiljer sig med 15 540 SEK mellan 
Tjeckien och Slovakien, dessa länder är båda nya medlemstater men var också en gemensam 
nation till början av 1990-talet och torde således ha liknande kapitalkrav. 
 
ABL föreskriver att aktiekapitalet skall vara helt inbetalt för att ett AB skall kunna registreras 
och därmed starta verksamheten. I Belgien är kravet lägre, det räcker att en tredjedel av det 
totala aktiekapitalet är inbetalt för att bolaget skall kunna registreras. I Österrike är kravet att 
hälften av aktiekapitalet skall vara inbetalt kontant innan registreringen. Grekland, Litauen 
och Polen tillämpar samma regelverk som för AB, d.v.s. att aktiekapitalet skall vara helt 
inbetalt när bolaget registreras. På Malta är kraven lägre på hur stor del av aktiekapitalet som 
måste vara inbetalt vid registreringen, endast 20 procent räcker. Maltesisk aktiebolagsrätt 
ställer krav på att ett privat aktiebolags aktiekapital skall deponeras i en bank på Malta. Det 
skall således inte återfinnas på ett bankkonto, som regelverket i Sverige föreskriver. Litauisk 
aktiebolagsrätt tillåter inte att aktiekapitalet består av tillgångar. Grekland, Portugal och 
Slovenien är exempel på EU-länder som tillåter att aktiekapitalet även består av tillgångar, 
vilket även det svenska regelverket tillåter. 
 
Om det 14:e bolagsdirektivet införlivas torde det leda till att kapitalkravet inom EU 25 får en 
jämnare nivå medlemsländerna emellan. Vidare är framgången av en europeisk privat 
associationsform troligtvis beroende av på vilken nivå kapitalkravet sätts. 
 
3.1.2 Bolagsstyrning 
Ett AB skall ha en styrelse bestående av en eller två ledamöter samt en suppleant. Den finska 
aktiebolagslagens krav på sammansättning är nästan likvärdig med den svenska. Skillnaden är 
att det inte är något krav på två ledamöter. Vidare har den finska aktiebolagslagen en övre 
aktiekapitalgräns för hur styrelsens sammansättning skall vara, vilket inte förekommer i ABL. 
Att ha aktiekapitalet som bedömningsgrund för hur många styrelseledamöter som måste 
finnas förefaller märkligt, då aktiekapitalet och antalet styrelseledamöter inte har något 
samband. Dansk aktiebolagsrätt tillämpar ett flexibelt system för aktiebolagets styrning. 
Bolaget kan antingen ha en styrelseledamot eller en VD, alternativt både och. Detta system 
blir dock nästan likartat med det svenska systemet, då det i ett AB är valfritt att ha en VD. 
 
Minst hälften av styrelseledamöterna i ett AB skall vara bosatta inom EES, om inte 
Bolagsverket tillåter annat. De flesta av länderna inom EU 25 har inga krav på att styrelsen 
måste vara bosatt i hemvistlandet. Några exempel på länder som inte ställer några krav på 
styrelsens bostadsort är Belgien, Malta och Polen. Ett viktigt mål för EU är att inom den inre 
marknaden skall upprätthållas och säkerhetskällas ett område för fri rörlighet av varor, 
personer, tjänster och kapital. I Estland krävs det att ett privat aktiebolag minst består av en 
styrelseledamot, men består styrelsen av fler än en ledamot måste hälften av ledamöterna vara 
bosatta i Estland. Irländsk aktiebolagsrätt kräver att minst en av det minsta tillåtna antalet 
styrelseledamöter, två, är bosatt på Irland. Om styrelseledamoten inte är bosatt på Irland 
måste styrelseledamoten göra ett borgensåtagande på 25 000 EUR. Vidare ställer ungersk 
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aktiebolagsrätt krav på att bolagets VD får vara medborgare i ett annat land än Ungern endast 
om bolaget har ett kontor i Ungern. Dessa tre länders begränsningar vad gäller styrelsens och 
VD:ns hemvistkrav torde således anses som en överträdelse mot den inre marknadens 
grundtanke för fri rörlighet, och då framförallt av personer och kapital. 
 
I ett AB behöver det inte finnas en VD, finns det en VD skall han utses av styrelsen. VD:n 
skall vara bosatt inom EES om dispens inte utfärdats. Ett flertal av EU-länderna tillämpar ett 
bolagsstyrningssystem där det privata aktiebolaget styrs av en VD. Några exempel är Litauen, 
Ungern och Österrike. I Slovakien kan endast EU-medborgare vara VD för ett privat 
aktiebolag efter att registrering har skett hos den slovakiska polisen. Denna något underliga 
metod är Slovakien ensamma om inom EU. Denna procedur för att kunna agera VD måste 
anses som komplicerad men även onödig. Vad som krävs för registrering av VD:n anges inte i 
den slovakiska aktiebolagslagen, men registreringsförfarandet kan dock ej anses begränsa den 
fria rörligheten inom EU.  
 
I Sverige kan ett AB utgöras av fem organ, VD, styrelse, bolagsstämma, revisor och 
lekmannarevisor. Spansk aktiebolagsrätt har ett annorlunda system jämfört med övriga EU 
25. Ett spanskt privat aktiebolag styrs genom bolagsstämman plus en eller två VD som arbetar 
gemensamt. Alternativt två eller flera VD som arbetar gemensamt med en styrelse bestående 
av tre till tolv ledamöter. Några krav på att styrelseledamöterna skall vara bosatta i landet 
finns inte. Tre till tolv ledamöter för ett privat bolag är ett väldigt högt krav jämfört med de 
andra EU-länderna, det högsta inom EU. Föreskrifterna om två eller flera VD får även det 
anses som onödigt i ett privat aktiebolag. 
 
Aktiebolagsslagen i Luxemburg föreskriver att ett privat aktiebolag endast är tvunget att 
sammankalla till en årlig bolagsstämma om bolaget har fler än 25 aktieägare. Någon liknande 
bestämmelse finns inte i ABL, men en begränsning utifrån antalet aktieägare kan givetvis 
både ha positiva och negativa aspekter. Att endast behöva sammankalla till bolagsstämma när 
bolaget har fler än 25 aktieägare är märkligt och betyder att aktieägare i mindre bolag inte får 
rättighet att utöva sin rösträtt. 
 
3.1.3 Minimi- och maximiantalet aktieägare 
Minimi- och maximiantalet aktieägare i ett privat aktiebolag varierar ganska stort inom EU. 
Det svenska regelverket föreskriver att ett AB minst måste ha en aktieägare och maximalt 200 
aktieägare. Maximigränsen på 200 aktieägare är Sverige i stort sett ensamma om inom EU. 
Endast Litauen har en liknande övre gräns för antalet aktieägare, 250. De flesta EU-länderna 
har dock ingen föreskrift om hur många aktieägare som ett privat aktiebolag maximalt får ha.  
 
I Estland får en aktieägare i ett privat aktiebolag som vill sälja sina aktier endast sälja aktierna 
till en befintlig aktieägare. Danmark och Finland är två exempel på länder där aktierna är fritt 
omsättningsbara. Detta kan uppfattas märkligt då svensk, dansk och finsk aktiebolagsrätt 
generellt är likvärdig. Finsk aktiebolagsrätt föreskriver dock att aktieöverlåtelse kan begränsas 
genom lag eller i bolagsordningen. Vidare föreskriver finsk aktiebolagsrätt att en föreskrift 
kan införas i bolagsordningen att aktieägare kan tvingas erlägga särskilda betalningar till 
bolaget. Vad dessa särskilda betalningar innebär framgår inte av lagen, men det förefaller 
märkligt att en aktieägare kan tvingas göra en inbetalning utöver det investerade 
aktiekapitalet. I svensk aktiebolagsrätt är grundtanken att en aktieägare inbetalar sin del av det 
totala aktiekapitalet för att sedan efter registreringen, blir AB en juridisk person, vilket 
innebär att bolaget ansvarar för samtliga uppkomna förbindelser. I finsk aktiebolagsrätt 
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förefaller det dock att aktieägaren trots registreringen av bolaget kan bli personligt ansvarig 
för bolagets förpliktelser, d.v.s. utöver delägarens aktieandel. 
 
Cypern, Luxemburg och Malta har samtliga krav på att ett privat aktiebolag minst måste ha 
två aktieägare. Vidare är Luxemburg den enda medlemstaten som har en högsta tillåtna gräns 
för antalet aktieägare på 40. Ett flertal av EU-länderna har en begränsning att privata 
aktiebolag maximalt får ha 50 aktieägare. Ett land som har en högsta tillåtna gräns på 50 
aktieägare är Slovenien. Det finns emellertid ett undantag till denna bestämmelse i Slovenien. 
Om ett privat aktiebolag i Slovenien överstiger 50 aktieägare skall den slovenska 
finansministern kontaktas och ge sitt godkännande. Detta förfaringssätt är Slovenien helt 
ensamma om inom EU 25 och torde anses som byråkratiskt. En bestämmelse som inte tillåter 
privata bolag att ha fler än 50 aktieägare utan istället vara tvungna att omvandlas till ett 
publikt aktiebolag torde vara ett bättre alternativ. 
 
Portugal och Slovenien har begränsningar om värdet på en aktiepost. I Portugal får värdet på 
en aktiepost aldrig understiga 100 EUR. Aktiebolagslagen i Slovenien föreskriver att värdet 
på varje aktiepost inte får understiga 50 EUR. Några begränsningar vad gäller värdet på en 
aktiepost finns inte i ABL. Begränsningarna som finns för aktieposterna i Portugal och 
Slovenien är dock relativt låga belopp och torde sällan få en betydande genomslag. För ett 
portugisiskt privat aktiebolag med det lägsta kravet på aktiekapital, 5 000 EUR, skulle detta 
innebära att vardera aktiepost inte får vara värd mindre än 50 EUR. Således ett relativt lågt 
värde för en aktiepost. 
 
3.1.4 Bolagsskatt 
Av de tio nya medlemstaterna har nio lägst bolagsskatt inom EU 25155. Irland är den enda 
medlemstaten av de gamla medlemsstaterna som är bland de tio med lägst bolagsskatt. Den 
sista av de tio nya medlemsstaterna är Malta. Malta har den tredje högsta bolagsskatten med 
35 procent. Endast Italien, 37,5 procent, och Tyskland, 38,34 procent, har högre bolagsskatt. 
Medelsnittet för EU 25 är 25,04 procent. Anmärkningsvärt är att de sex länderna som har 
högst bolagsskatt har dubbelt så hög beskattningsnivå som de fem länderna med lägst 
bolagsskatt. Att så många nya medlemstater återfinns bland de som har lägst bolagsskatt torde 
antagligen få konsekvenser för länderna med högre bolagsskatt. En skattetävling mellan 
länderna framöver är högst sannolik, vilket innebär att medelvärdet för bolagsskatten inom 
EU 25 fortsättningsvis kommer att sjunka. Om de länderna som har hög bolagsskatt inte 
sänker skatten kommer konkurrensen från länderna med låg bolagsskatt bli besvärlig att 
bemöta. 
 
Sverige har den 15:e högsta bolagsskatten i EU 25, samma skattenivå som Danmark men 
högre än Finland. Länderna i Baltikum, har som tidigare presenterats, likartade kapitalkrav. 
Estland har dock en betydligt högre bolagsskattenivå än vad Lettland och Litauen har.  
 
Italien, Luxemburg och Portugal har tvådelade skattesystem för bolagsskatten. Bolagsskatten i 
dessa länder är uppdelade i en statlig skatt och en regional. I Luxemburg tillämpas även en 
avsättning på 4 procent av bolagsskatten till en arbetstagarfond. I Sverige finns det varken en 
uppdelning av bolagsskatten i olika nivåer eller någon avsättning till en arbetstagarfond. 
Avsättning till en arbetstagarfond är en bra tanke, vilket torde innebära att arbetstagarna får ta 
del av bolagens vinster istället för att pengarna tillfaller statsmakten. 

 
155 Rangordning av EU 25 återfinns på s 27 i uppsatsen. 
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I Spanien och Nederländerna beskattas privata aktiebolag utifrån omsättningen. Ett liknande 
beskattningssystem finns i Litauen, men där bestäms beskattningsnivån utifrån antalet 
anställda och inkomst. I Sverige finns det inte några olika beskattningsnivåer eller 
skattelättnader för bolag med få anställda eller med en låg omsättning. 
 
 
3.2 Rangordning av EU 25 
I tabellen nedan rangordnas EU 25 utifrån lägsta kapitalkrav och lägsta bolagsskatt. Cypern 
har lägst kapitalkrav och lägst bolagsskatt, vilket innebär en högsta totalranking156. Sverige 
återfinns på en 16:e plats vad det gäller kapitalkrav och en 15:e plats i rangordningen för 
bolagsskatt, vilket sammanlagt blir en 16:e plats. Av de nordiska länderna är det Finland som 
har den bästa sammanlagda placeringen, en 14:e plats. Danmark återfinns däremot två 
placeringar under Sverige, på en 18:e plats. Frankrike har en topplacering i rangordningen av 
kapitalkrav medan de däremot återfinns bland medlemsstaterna med högst bolagsskatt. Trots 
placeringen bland de med högst bolagsskatt återfinns Frankrike på en sammanlagd 
åttondeplats. Tyskland har det näst högsta kapitalkravet och den högsta bolagsskatten vilket 
innebär en bottenplacering i den totala rangordningen. 
 

Kapitalkrav (SEK)  Bolagsskatt (%) Totalt 
1 Cypern 0  1 Cypern 10,0 1 Cypern 
2 Frankrike 0  2 Irland 12,5 2 Irland 
3 Storbritannien 0  3 Lettland 15,0 3 Lettland 
4 Irland 9  4 Litauen 15,0 4 Litauen 
5 Malta 10 780  5 Ungern 16,0 5 Estland 
6 Estland 23 800  6 Polen 19,0 6 Slovakien 
7 Lettland 26 740  7 Slovakien 19,0 7 Tjeckien 
8 Litauen 27 000  8 Estland 23,0 8 Frankrike 
9 Spanien 27 970  9 Tjeckien 24,0 9 Storbritannien
10 Portugal 46 538  10 Slovenien 25,0 10 Ungern 
11 Slovakien 49 660  11 Österrike 25,0 11 Portugal 
12 Tjeckien 65 200  12 Finland 26,0 12 Slovenien 
13 Slovenien 69 806  13 Portugal 27,5 13 Polen 
14 Finland 74 460  14 Danmark 28,0 14 Finland 
15 Italien 93 075  15 Sverige 28,0 15 Malta 
16 Sverige 100 000  16 Grekland 29,0 16 Sverige 
17 Ungern 104 400  17 Nederländerna 29,6 17 Spanien 
18 Luxemburg 115 363  18 Luxemburg 29,63 18 Danmark 
19 Polen 118 500  19 Storbritannien 30,0 19 Luxemburg 
20 Danmark 155 875  20 Frankrike 33,33 20 Österrike 
21 Grekland 167 535  21 Belgien 33,99 21 Grekland 
22 Nederländerna 167 535  22 Malta 35,0 22 Italien 
23 Belgien 173 120  23 Spanien 35,0 23 Nederländerna
24 Tyskland 232 688  24 Italien 37,25 24 Belgien 
25 Österrike 325 763  25 Tyskland 38,34 25 Tyskland 

 
 

Tabell 2: Rangordning av EU 25. 
Källa: Egen bearbetning. 

                                                 
156 Kolumnen ”totalt” baseras på en sammanslagning av ländernas placering utifrån kapitalkrav och bolagsskatt. 
Placeringen motsvar samma poäng som rangordningsplaceringen. Den sammanlagda placeringspoängen utgör 
den totala placeringen. 
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3.3 Analys av de fem detaljstuderade EU-länderna 
Nedan följer en gemensam analys av de fem detaljstuderade länderna, Sverige, Frankrike, 
Storbritannien, Tjeckien och Tyskland utifrån sex kategorier. 
 
3.3.1 Kapitalkrav 
Ett AB måste ha ett aktiekapital om minst 100 000 SEK innan bolaget startar verksamheten. 
Av de fem detaljstuderade länderna är det endast Tyskland som har ett högre kapitalkrav än 
Sverige, 232 688 SEK. Av de fem detaljstuderade länderna har Tjeckien det lägsta kravet på 
aktiekapital. Något krav på aktiekapitalets storlek i ett privat aktiebolag i Frankrike och 
Storbritannien finns inte, men i båda länderna är det trots det tillåtet att ha ett aktiekapital. Ett 
bolag med begränsat ansvar kan med andra ord bildas i Frankrike och Storbritannien utan att 
delägarna behöver tillskjuta något aktiekapital. Detta tyder på att tillskjutande av ett minsta 
aktiekapital inte tillmäts någon central betydelse i borgenärsskyddet i den franska och 
brittiska privata aktiebolagsrätten. Om ett Ltd ändå har ett aktiekapital skall detta anges i 
stiftelseurkunden. Denna bestämmelse torde närmast jämföras med de svenska 
bestämmelserna om angivande av aktiekapitalets storlek i bolagsordningen.  
 
Enligt propositionen till 1975-års aktiebolag skall aktiekapitalet fungera som en sorts garanti 
eller säkerhet för borgenärsintressen. Vidare anför Sandström att ett aktiekapital på 100 000 
SEK är att anse som ett lågt krav på aktiekapital och således ett dåligt skydd för bolagets 
borgenärer. Följaktligen bygger svensk rätt på att bolagets förmögenhet har en stor betydelse 
för borgenärerna, vilken till viss del garanteras genom tillskjutandet av ett minsta aktiekapital. 
Av de fem detaljstuderade EU-länderna har Sverige det nästa högsta kravet på aktiekapital 
och Storbritannien är ett av två länder som inte har något krav på aktiekapital. 
 
Det torde istället vara så att eftersom de privata aktiebolagens tillgångar är helt skilda från 
aktieägarnas, ligger borgenärernas säkerhet i bolagets förmögenhet och inte i aktiekapitalet. 
Det finns en väsentlig skillnad mellan det svenska och brittiska borgenärsskyddet. Det 
brittiska systemet fäster däremot större vikt vid individens avtalsmöjligheter, d.v.s. den 
möjlighet borgenären själv har för att säkra intressena. I den svenska bolagsrätten framförs det 
att aktiekapitalet fungerar som en form av garanti för borgenärernas säkerhet. Att 
borgenärerna skulle få ett skydd i aktiekapitalet är således ett felaktigt påstående. Medel som 
betalats in som aktiekapital av aktieägarna används till att finansiera bolagets 
affärsverksamhet och att köpa tillgångar till bolaget, vilkas värde kan minska med tiden. Att 
aktiekapitalet i sitt ursprungliga värde fortfarande skulle finnas kvar saknar därför logik. 
Exempelvis kan ett bolag som har en mångmiljonomsättning samtidigt endast ha 100 000 
SEK i aktiekapital, vilket inte utgör något skydd för borgenärernas intressen. Således innebär 
kraven på ett högt minimikapital höga kostnader för stiftarna, vilket torde förhindra nya 
bolagsbildningar. 
 
ABL föreskriver att aktiekapitalet kan tillskjutas av ägarna antingen i form av kontanter eller 
andra tillgångar med värde för bolaget, s.k. apportegendom. Tjänster och löften om arbete får 
inte användas som apportegendom. Brittisk bolagsrätt tillåter att ett Ltd använder 
apportegendom som tillskottskapital. Den brittiska aktiebolagsrätten tillåter även tjänster som 
tillskottskapital. Att tillåta tjänster som apportegendom förefaller märkligt men även som ett 
dåligt förmögenhetsvärde för bolaget. ABL kräver att all form av apportegendom skall kunna 
upptagas i balansräkningen efter att den värderas av en revisor. Att värdesätta en arbetsinsats 
eller en tjänst förefaller som en väldigt svår uppgift även för en erfaren revisor. Många 
tjänster är förbrukade direkt efter att de har använts. Vidare kan värdet vara tillfälligt och 
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högst fluktuerande oavsett vilken tjänst det är. För de som förespråkar att aktiekapitalet utgör 
ett skydd för bolagets borgenärer torde således tillåtandet av att tjänster får användas som 
apportegendom i Storbritannien få till följd att skyddet för borgenärerna försvagas, förutsatt 
att bolaget väljer att ha ett aktiekapital. 
 
Enligt ABL skall likvida kapitaltillskott insättas på ett konto, öppnat för verksamhetens 
ändamål, hos ett svenskt bankinstitut. Om det finns ett aktiekapital i ett S.A.R.L. skall 20 
procent av det totala aktiekapitalet betalas kontant och sedan deponeras i en bank. Tanken är 
att tillgångarna i ett AB skall, så länge som möjligt, stanna inom bolaget. Detta innebär att 
pengar som utgör aktiekapital får förbrukas och omvandlas till andra tillgångar som är till 
fördel för bolaget, exempelvis materiella tillgångar. Om aktiekapitalet deponeras i en bank 
torde det innebära att det förvaras där som säkerhet för bolagets existens istället för att kunna 
användas till att finansiera uppstarten av verksamheten. 
 
Det svenska systemet bygger således på att aktieägarna vid bildande av aktiebolag gemensamt 
tillskjuter de tillgångar som skall utgöra grunden för bolagets fortsatta verksamhet. Detta 
torde innebära att det brittiska och franska systemet inte bygger på att tillskottskapitalet från 
aktieägarna är grunden för bolagets fortsatta verksamhet, vilket följaktligen innebär att 
införskaffandet av främmade kapital till bolaget torde vara väsentligare. Att verksamheten i 
början är beroende av införskaffandet av främmande kapital torde innebära konsekvenser på 
sikt för bolagets ekonomiska ställning. De som väljer att satsa kapital i bolaget är antagligen i 
många fall riskkapitalister. Riskkapitalisterna vill naturligtvis ha något i avkastning för att de 
väljer att tillskjuta kapital för att finansiera verksamheten. Avkastningen torde i många fall 
utgöras av en aktieandel av bolaget eller andelar av den framtida vinsten, vilket i 
förlängningen kan bli ett sämre alternativ än att personligen tillskjuta aktiekapital. 
 
Intressanta skillnader finns mellan länderna angående när betalning skall erläggas. Till 
skillnad från svensk och tysk aktiebolagslagstiftning, där hela kapitalet skall betalas innan 
bolaget registreras, har Frankrike och Tjeckien regler som föreskriver att betalning kan ske 
efter bolagsregistrering. Dock skall aktiekapitalet vara fullt inbetalt senast fem år efter 
bolagsregistreringen. Tjeckisk aktiebolagsrätt har dock ett undantag för enmansaktiebolag, i 
ett sådant skall hela aktiekapitalet betalas in till bolaget direkt. Tillskjutande av ett 
aktiekapital torde även syfta till att reducera och förhindra otillbörligt nyttjande av att 
personligt ansvar inte föreligger för bolagsmännen. Möjligheten med att avvakta att inbetala 
tillskottskapitalet, i de privata aktiebolagen i Frankrike och Tjeckien, kan således påstås vara 
ett tillfälle för bolag som har ett bedrägligt syfte med verksamheten. När möjlighet erbjuds att 
vänta med att inbetala aktiekapitalet, kan det få som konsekvens att bolag inte varar längre än 
tidsfristen för att inbetala aktiekapitalet. Aktiebolagslagstiftningen i dessa länder tar hänsyn 
till medborgare som har dåliga möjligheter att starta verksamhet men möjliggör även för den 
bolagsrelaterade brottsligheten att öka.  
 
3.3.2 Bolagsbildning 
Bildande av ett privat aktiebolag i de fem detaljstuderade länderna är ganska likvärdigt. 
Aktiebolagslagen i Sverige och Storbritannien kräver att det vid en bolagsbildning upprättas 
en stiftelseurkund. Den skall för övrigt fastställa bolagsordningen. Jämförelsevis med Sverige 
skall det i Tjeckien, när bolaget stiftas av endast en stiftare, upprättas ett stiftardokument. 
Bildas ett SRO av fler än en stiftare skall en stiftelseurkund upprättas. Att den tjeckiska 
aktiebolagslagen föreskriver olika varianter beroende på antalet stiftare torde uppfattas 
byråkratiskt, vilket följaktligen torde hindra möjligheten för medborgare att starta SRO. Värt 
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att notera är att Frankrike och Tyskland är utan krav på upprättande av stiftelseurkund. Dessa 
länders lagstiftning kräver endast inrättande av bolagsordning. Frankrikes och Tysklands 
avsaknad på krav av stiftelseurkund medför likväl positiva som negativa konsekvenser. 
Byråkratin minskar men samtidigt försämras också kontrollen av de privata aktiebolagen. 
Samtliga detaljstuderade länders aktiebolagslagstiftning föreskriver att bolaget skall skicka in 
registreringen till respektive lands Bolagsverk. I Frankrike skall även en anmälan om bolagets 
existens skickas till det franska skatteverket inom en månad efter bolagets bildande. Att 
skicka uppgifter till skatteverket om bolagets existens kan tyckas vara något som skall åligga 
Bolagsverket och inte bolaget. 
 
3.3.3 Bolagsstyrning 
De fem detaljstuderade länderna har olika föreskrifter hur privata aktiebolag skall styras. 
Svenska bolagsstyrningsbestämmelserna i ABL föreskriver att AB inrättar organ. VD, 
styrelse, bolagsstämma, revisor och lekmannarevisor. Mycket anmärkningsvärt är VD:ns roll i 
AB jämförelsevis med exempelvis S.A.R.L. och GmbH. Sveriges krav på inrättandet av en 
VD är frivilligt och vidare finns inga krav på att denne måste vara bosatt i Sverige. Väljer 
bolaget att inrätta en VD är kravet att denne skall vara bosatt inom EES. Dock kan dispens 
utfärdas av det svenska Bolagsverket angående VD:ns bosättning. En noterbar skillnad på 
bolagsstyrningens område är att Sveriges lagstiftning skiljer sig från Tysklands angående 
VD:ns vistelseort. Precis som i ett Ltd skall GmbH ha minst en VD. Enligt bestämmelser i 
den tyska aktiebolagslagen skall minst en av bolagets VD vara permanent bosatt i Tyskland. 
Däremot finns inga bestämmelser som säger att en VD i Tyskland måste vara tysk 
medborgare. Detta torde tyda på att den inre marknaden inte får det utövande och spelrum, 
som grundtanken är, då kompetens och tjänster i GmbH inte kan röra sig fritt inom EU, 
jämförelsevis med övriga detaljstuderande länders lagstiftning. 
 
Av de fem detaljstuderade länderna är Sverige ensam om att det inhemska Bolagsverket kan 
utfärda en dispens för VD:ns bosättning. Vidare utses VD:n i ett AB av styrelsen. Styrelsen 
skall minst bestå av en eller två ledamöter och till skillnad från de andra länderna skall 
Sverige även ha en suppleant. Minst hälften av styrelsens ledamöter skall vara bosatta inom 
EES, om inte det svenska Bolagsverket beviljar dispens. Av detta kan utläsas att Sverige till 
skillnad från t.ex. Tyskland, angående bolagsstyrningens bosättning, följer grundtanken med 
den inre marknaden då kompetens och tjänster i AB kan röra sig fritt inom EU och EES.  
 
Av de fem detaljstuderade länderna har två av dem rätt till etablering av ett s.k. överorgan i 
bolaget, Tjeckien och Tyskland. Systemet med överorgan i Tjeckien och Tyskland kan 
jämföras med Storbritanniens icke beslutsfattande styrelseledamöter som återfinns i den 
befintliga styrelsen. I Tjeckien till skillnad mot Tyskland krävs dock att en stiftelseurkund har 
upprättats och att det i den stiftats att överorgan har rätt till etablering i bolaget. Tyskland får 
därmed anses ha en friare lagstiftning än Tjeckien vad gäller etablering av överorgan. 
Skillnaden får betraktas som liten men likväl en skillnad. Inrättandet av överorgan i ett GmbH 
behöver inte förutbestämmas i den tyska bolagsordningen.  
 
I den svenska aktiebolagsrätten finns inga föreskrifter om att ett AB kan inrätta ett överorgan. 
I ett tysk GmbH måste ett Aufsichtsrat finnas om bolaget har fler än 500 anställda. Vidare har 
ett Dozorci rada rätt till etablering i ett SRO om en stiftelseurkund upprättats. Ett överorgan är 
att anse som en bra idé i privata aktiebolag med många anställda, då behovet av ett 
kontrollorgan för bolagets övriga organ är nödvändigt för att överblicka den omfattande 
verksamheten. Ett överorgan kan även vara positivt för bolagets aktieägare då det torde 
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fungera som ett extra kontrollorgan för styrelsen och VD:ns förehavanden. En negativ aspekt 
med inrättande av ett extra bolagsorgan är att det kan tyckas byråkratiskt men även obehagligt 
för de som blir övervakade. Att VD:n blir övervakad torde även innebära att denne hämmas i 
utövandet av bolagets löpande förvaltning, som skall vara till bolagets bästa. Att 
kontrollorganet ständigt övervakar kan utgöra hinder för VD:n då denne skall fatta viktiga 
beslut som är till fördel för bolaget på längre sikt, men kan innebära en ökad risk på kort sikt. 
Då överorganet ser till aktieägarnas bästa, eftersom att de vill ha så bra utdelning som möjligt, 
torde de tänka kortsiktigt istället för långsiktigt. 
 
3.3.4 Aktieägare 
Föreskrifterna om det högsta tillåtna antalet aktieägare varierar stort mellan de detaljstuderade 
länderna. I ett AB skall det finnas minst en och högst 200 aktieägare. I Tjeckien krävs istället 
minst en och högst 50 aktieägare samt att det i Frankrike skall det finnas minst en och högst 
100 aktieägare. Att Sverige har 200 aktieägare som en högsta tillåtna gräns får därför anses 
som högt. Det framgår tydligt att antalet aktieägare inom de fem detaljstuderade länderna 
varierar stort. Det kan ändå förefalla märkligt att två av de fem utvalda länderna inte har 
någon begränsning på antal aktieägare, Tyskland och Storbritannien. Emellertid skall de 
likvärdigt med de andra tre ha minst en aktieägare. Anledningarna till att ländernas högsta 
tillåtna gräns angående aktieägarantal varierar så pass mycket kan givetvis vara många. En av 
fördelarna med att Sverige har en så pass mycket högre tillåtna gräns än vad Tjeckien och 
Frankrike har får till följd att den maximala ägarspridningen inom bolaget blir större. Således 
innebär detta att makten inom bolaget kan fördelas på fler aktieägare. Att makten fördelas på 
fler gynnar de små aktieägarna gentemot de större vid omröstning i viktiga frågor på 
bolagsstämman.  
 
Den svenska föreskriften, om en maximal ägarspridning i ett AB på 200 aktieägare, innebär 
att AB inte får sprida bolagets aktier till en krets bestående av fler än 200 aktieägare. Den 
tjeckiska aktiebolagslagen tillåter ett SRO att högst sprida bolagets aktier till 50 aktieägare. 
Vad en spridning i en mindre omfattande krets innebär har således olika betydelse i ländernas 
aktiebolagslagstiftning. Skillnaden mellan den svenska och den tjeckiska föreskriften är 150 
aktieägare, vilket måste anses som en relativt betydande skillnad. Denna skillnad innebär 
således att små aktieägare i ett SRO kan få sämre skydd gentemot majoriteten, förutsatt att det 
är en jämn ägarspridning, eftersom att det högsta tillåtna antalet aktieägare är betydligt lägre 
än i ett AB. 
 
I ett AB svarar aktieägarna ej personligen för bolagets skulder. Det personliga ansvaret är 
begränsat till aktieägarnas tillskjutna andel av aktiekapitalet i såväl Tjeckien, Frankrike och 
Storbritannien. Anmärkningsvärt är att aktieägarna i ett S.A.R.L. kan få svara personligt vid 
en konkurs. Att personligt ansvara för en konkurs förefaller mycket märkligt då 
associationsformen innebär att delägarnas ansvar är begränsat till det tillskjutna aktiekapitalet. 
Vidare är ett av huvudskälen till att privata aktiebolag skall registreras att bolaget och inte 
aktieägarna skall ikläda sig verksamhetens skulder.  
 
Varje aktieägare skall tillskjuta sin andel av aktiekapitalet vid bolagsbildningen. 
Lagstiftningen ser dock olika ut i de detaljstuderade länderna. Intressant är därför att jämföra 
Tjeckiens stränga krav i förhållande till Storbritanniens och Sveriges mer fria bestämmelser 
på berörda område. I Tjeckien stadgas att aktieägarna måste inneha en aktieandel värd minst 
20 000 CZK. Fördelen med Tjeckiens lagstiftning, på berörda område, är att alla aktieägare i 
bolaget skall bidra med minst lika mycket, oavsett ställning i bolaget. I ett GmbH skall varje 
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aktieägare bidra med minst 100 EUR till det totala aktiekapitalet. I Sverige och Frankrike 
finns inga bestämmelser som föreskriver att aktieägarna skall bidra med ett minimibelopp. 
Däremot stadgar tysk lagstiftning att samtliga aktier skall tecknas av aktieägarna. Noterbart på 
berörda område, jämförelsevis med de andra detaljstuderade länderna, är att det i 
Storbritannien och Tyskland är förhandlingsbart inom bolaget hur mycket varje aktieägare 
skall bidra med. Av ovan redogjorda skillnader torde det kunna utläsas att de fem utvalda 
länderna förhåller sig relativt lika varandra, med undantag av Tjeckien och Tyskland. 
Tjeckien och Tyskland får därför anses ha hårdare krav men samtidigt mer rättvis lagstiftning 
vad gäller aktieägarnas betalning av aktiekapital.  
 
Vidare kan bestämmelserna i Tjeckien, om att aktieägare minst skall ha en aktieandel värd 
20 000 CZK, innebära att bolagsmännen framgent kommer att verka för bolagets bästa istället 
för att själviskt tänka på den bästa avkastningen av aktiekapitalet. I ett bolag där den ena 
aktieägaren har 80 procent av aktiekapitalet medan den andra enbart har 20 procent, torde 
detta medföra att maktfördelningen bolagsmännen emellan blir orättvis. Vidare torde en 
ojämn fördelning av aktiekapitalet bolagsmännen emellan få till följd att vinstsyftet blir 
lidande samt att den personliga avkastningen istället prioriteras. 
 
3.3.5 Bolagsstämma 
I Sverige är bolagsstämman det högst beslutande organet. Bolagsstämman fattar viktiga beslut 
om t.ex. ändring av bolagsordning, val av styrelse och vinstutdelning. I motsats till betydelsen 
av bolagsstämman enligt det svenska regelverket är det brittiska regelverket beträffande 
bolagsstämma inte av samma betydelse. Val av styrelseledamöter är det enda som måste 
beslutas på bolagsstämman, alla andra beslut i ett Ltd kan fattas på ordinarie styrelsemöten. 
Vidare kan ett Ltd välja att avstå från att hålla en bolagsstämma för aktieägarna. I Sverige är 
en årlig bolagsstämma däremot obligatorisk. Att ett Ltd har möjligheten att avstå från att 
årligen hålla en bolagsstämma för aktieägarna torde innebära att aktieägare får en sämre 
inblick i bolaget. Vidare är det tillåtet för styrelsen i ett Ltd att fatta viktiga beslut på ordinarie 
styrelsemöten, d.v.s. frågor som enligt svensk bolagsrätt endast kan beslutas av 
bolagsstämman. Till skillnad mot föreskriften i ABL, om att styrelsens arvoden beslutas av 
bolagsstämman, skall arvoden i ett Ltd bestämmas av framtagna kontrakt. Detta kan anses 
som märkligt då styrelsen själv kan vara med och besluta om sitt egna arvode.  
 
Bolagsstämman i ett AB sammankallas av styrelsen och skall inträffa inom sex månader från 
utgången av varje räkenskapsår. I Tyskland och Frankrike sammankallas stämman av VD:n 
vilket torde betyda att sammankalla till bolagsstämma ingår i VD:ns löpande förvaltning. 
Beslut av allmän karaktär fattas i AB med enkel majoritet, på motsvarande sätt i Frankrike 
och Tjeckien. Däremot har Sveriges medlemskap i EU medfört att det blivit allt vanligare att 
fatta beslut med kvalificerad majoritet. Vidare skall det i Tjeckien fattas beslut med 
kvalificerad majoritet när frågor av stor betydelse för bolaget skall behandlas. Angående 
beslutförheten har Frankrike krav på att minst 50 procent av aktieägarna skall närvara på 
bolagsstämman, antingen personligen eller via fullmaktsombud. Den franska beslutförheten 
vid bolagsstämma kan tyckas sträng i förhållande till den tyska. Den tyska bolagsstämman är 
beslutför om stämman kallats på rätt sätt, i rätt tid och minst en av aktieägarna är närvarande, 
oavsett hur många procent av rösterna som deltar, förutsatt att annat ej anges i 
bolagsordningen. Den totala avsaknaden av majoritetskrav i GmbH är uppseendeväckande. 
Vidare innebär detta att viktiga beslut, som enligt ABL kräver höga majoritetskrav, kan fattas 
av endast en aktieägare. Utifrån detta kan det utläsas att vitsen med att hålla en bolagsstämma 
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i ett GmbH är meningslöst. Dessa låga majoritetskrav tyder på att aktieägarnas åsikt och 
rösträtt således saknar betydelse för bolaget. 
 
ABL föreskriver att kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor innan stämman. Det är en förhållandevis lång tidsperiod jämförelsevis med Frankrikes 
och Tysklands kallelsetid. Frankrikes sammankallning skall ske via brev minst femton dagar 
före och i Tyskland skall aktieägarna kallas senast en vecka innan bolagsstämma. Att den 
tyska aktiebolagslagen endast föreskriver att kallelsen skall skickas en vecka innan innebär att 
aktieägarna har svårt att hinna läsa materialet men även med kort varsel planera att närvara. 
Detta torde även innebära att ett visst samband finns mellan tidpunkten för inbjudan och 
majoritetskravet för beslutsförhet på bolagsstämman, d.v.s. en aktieägares närvaro.  
 
I ett tjeckiskt SRO finns föreskrifter om att när bolagsstämman inte hinner sammankallas kan 
korrekta beslut fattas genom att aktieägarna skriftligen via fax eller brev får rösta. Detta 
förfarande kallas per rollam. Konsekvenserna av ett sådant tillvägagångssätt torde medföra 
såväl positiva och negativa effekter. Det torde medföra en stor fördel för aktieägare som inte 
kan närvara på bolagsstämman att ändå få utöva sin rösträtt och därmed bli delaktig i bolagets 
angelägenheter. Att omröstning sker utan aktieägarnas närvaro kan dock medföra att 
röstresultat manipuleras till fördel för röststarka aktieägares vilja, vilket leder till att de 
röststarka aktieägarnas förslag bifalles.  
 
Skulle det 14:e bolagsdirektivet införlivas står borgenärerna helt utan skydd eftersom de inte 
ens har rätt att medverka på bolagsstämman, såvida de inte är aktieägare. Dock innehåller 
utkastet till det 14:e bolagsdirektivet ett förbehåll som ger borgenärerna som innan förslaget 
om flytt offentliggjorts rätt att kräva garanti på att en flytt inte skulle innebära en försämring 
av borgenärernas rätt. En flytt av bolaget torde innebära en nackdel för bolagets nya 
borgenärer i det nya hemvistlandet. Att de gamla borgenärerna garanteras bättre rätt vid 
likvidation än de nya kan avskräcka nya borgenärer att ingå avtal med bolaget. 
 
3.3.6 Bolagsskatt 
Av de fem detaljstuderade länderna har Tjeckien den lägsta bolagsskatten, 24 procent, följt av 
Sverige med 28 procent. Den högsta bolagsskatten av de detaljundersökta länderna, men även 
inom EU 25, har Tyskland. Bolagsskatten i Tyskland är 38,34 procent vilket är mer än 5 
procent högre än Frankrike, som har den näst högsta bolagsskatten av de fem länderna. Som 
tidigare presenterats har nio av de tio nya medlemstaterna lägst bolagsskatt inom EU 25157. I 
rangordningen av bolagsskatten är Tjeckien en av de nya medlemsstaterna som har högst 
bolagsskatt. Tjeckien sänkte bolagsskatten under 2005 och är den enda av de detaljstuderade 
medlemsstaterna som är under genomsnittet för EU 25, som är 25,04 procent. Av detta kan 
utläsas att det på bolagsskattens område torde vara mer fördelaktigt att aktivt verka för en 
gemensam bolagsskatt inom EU. Detta för att bolagsskatteskillnaderna mellan gamla och nya 
medlemsstater inte skall påverka tillväxten av EU negativt, eftersom att en konkurrens genom 
skattetävlande inte bidrar till unionens positiva utveckling. En av grundtankarna med EU är 
att medlemsstaterna gemensamt skall verka för den bästa utvecklingen av unionen men en 
tävlan skattemässigt mellan länderna får snarare en omvänd effekt.  
 
 
 

 
157 Rangordning av EU 25 återfinns på s 27 i uppsatsen. 
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Storbritannien tillämpar ett komplext bolagsskattesystem jämfört med Sveriges enkla system 
på 28 procent. Ltd som uppvisar ett resultat under verksamhetsåret som inte överstiger 
134 675 SEK beskattas inte. Det är endast bolag som uppvisar ett resultat som överstiger 
20 201 250 SEK som beskattas med den fulla beskattningsgraden. Mellan dessa bolagsskatter 
finns det även andra procentuella skattenivåer beräknat utifrån omsättningen. Det franska 
bolagsskattesystemet har också olika beskattningsnivåer. I S.A.R.L., där ägandet uppgår till 
75 procent av fysiska personer samt inte överstiger en årlig omsättning på upp till 7 630 000 
EUR, betalar enbart en bolagsskatt som uppgår till 15 procent av det beskattningsbara 
resultatet. Tjeckien tillämpar en unik möjlighet inom EU 25 för tillverkningsbolag i särskilda 
branscher. Dessa kan få en skattefri period på upp till 10 år. Ovan nämnda 
bolagsskattelättnader klarlägger en central skillnad mellan den svenska, brittiska, franska och 
tjeckiska bolagsskattesystemet. Sveriges relativt höga bolagsskatt torde bidra till att många 
AB aldrig startas. I Storbritannien och Tjeckien torde viljan att starta och driva ett privat 
aktiebolag vara större än i Sverige eftersom ingen bolagsskatt hindrar den ekonomiska 
utvecklingen av bolaget. En negativ effekt i ett Ltd, av att endast beskatta bolag som uppvisat 
ett visst resultat, torde däremot följaktligen innebära att många bolag döljer vinster som 
överstiger beskattningsgränsen. 
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4. Slutsats och diskussion 
I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna utifrån problemfrågan och den information 
som insamlats till uppsatsen. Vidare förs en diskussion utifrån egna reflektioner. 
Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatta studier. 
 
 
4.1 Slutsats 
I problemformuleringen presenterades en undersökningsfråga. Vilka aktiebolagsrättsliga 
skillnader finns det inom EU för att starta och driva ett privat aktiebolag jämfört med den 
svenska aktiebolagslagens regler?  
 
Utifrån analysen kan utläsas att det finns skillnader inom EU 25 vad gäller kapitalkrav, 
bolagsstyrning, aktieägare och bolagsskatt. Vidare presenteras även slutsatser angående 
bolagsbildning och bolagsstämma utifrån de fem detaljstuderade länderna.  
 
4.1.1 Vilka aktiebolagsrättsliga skillnader finns det inom EU 25 för att starta och driva 
ett privat aktiebolag jämfört med den svenska aktiebolagslagens regler? 
Lägst krav på aktiekapital finns på Cypern samt i Frankrike och Storbritannien. Högst krav 
ställer den österrikiska, tyska samt belgiska aktiebolagsrätten. Sverige har det tionde högsta 
kapitalkravet inom EU 25. Genomsnittet på aktiekapitalet inom EU 25 är 87 033 SEK. De 15 
gamla medlemsstaterna har ett medelvärde för kapitalkravet på 111 995 SEK. Medelvärdet för 
de tio nya medlemsstaterna är 49 589 SEK. Skillnaden mellan de tio nya och de 15 gamla 
medlemstaternas medelvärde är således 62 406 SEK, en skillnad på över 50 procent. 
 
Bildandet av ett privat aktiebolag i de fem detaljstuderade länderna är ganska likvärdigt. 
Aktiebolagslagen i Sverige och Storbritannien kräver att det vid en bolagsbildning upprättas 
en stiftelseurkund. I Tjeckien, när bolaget stiftas av endast en stiftare, upprättas ett 
stiftardokument. Bildas ett SRO av fler än en stiftare skall en stiftelseurkund upprättas. 
Frankrike och Tyskland kräver endast inrättande av bolagsordning. 
 
Ett AB skall ha en styrelse bestående av en eller två ledamöter samt en suppleant. De flesta 
inom medlemsstaterna inom EU 25 har som krav att det privata aktiebolaget skall styras av 
minst en styrelseledamot. De flesta EU-länderna har inga krav på att styrelsen måste vara 
bosatt i hemvistlandet. I Sverige måste bolagets VD vara bosatt inom EES, i ett tyskt GmbH 
måste VD:n vara bosatt i landet. 
 
Maximigränsen på 200 aktieägare är Sverige i stort sett ensamma om inom EU. Endast 
Litauen har en liknande övre gräns för antalet aktieägare, 250. De flesta EU-länderna har dock 
ingen föreskrift om hur många aktieägare som ett privat aktiebolag maximalt får ha. Cypern, 
Luxemburg och Malta har samtliga krav på att ett privat aktiebolag minst måste ha två 
aktieägare. Sex av EU-länderna har en begränsning att privata aktiebolag maximalt får ha 50 
aktieägare.  
 
I Sverige är bolagsstämman det högst beslutande organet där beslut kräver olika 
majoritetskrav. I ett brittiskt Ltd är inte bolagsstämman av samma betydelse, val av 
styrelseledamöter är det enda som måste beslutas på stämman. Alla andra beslut i ett Ltd kan 
fattas på ordinarie styrelsemöten. Bolagsstämman i ett tyskt GmbH är beslutför om stämman 
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kallats på rätt sätt, i rätt tid och minst en av aktieägarna är närvarande, oavsett hur många 
procent av rösterna som deltar. 
 
Av de tio nya medlemstaterna har nio lägst bolagsskatt inom EU 25. Irland är den enda 
medlemstaten av de gamla medlemsstaterna som är bland de tio med lägst bolagsskatt. 
Tyskland har högst bolagsskatt, 38,34 procent. Sverige har den 15:e högsta bolagsskatten i 
EU, samma skattenivå som Danmark men högre än Finland. Storbritannien tillämpar ett 
komplext bolagsskattesystem jämfört med Sveriges enkla system på 28 procent. Brittiska Ltd 
som uppvisar ett resultat under verksamhetsåret som inte överstiger 134 675 SEK beskattas 
inte. 
 
 
4.2 Diskussion 
För de länder som är medlemmar i EU gäller enligt de fyra friheterna samt etableringsreglerna 
att ett EU-land inte kan hindra ett bolag från ett annat EU-land att etablera dotterbolag eller 
filialer i det förstnämnda landet. Etableringsfriheten möjliggör för de europeiska bolagen att 
fritt välja mellan olika bolagsformer inom EU vid bildandet av bolaget utan något krav på att 
bolagets verksamhet skall bedrivas där bolaget bildats. Detta innebär att en svensk 
näringsidkare, med avsikt att bedriva affärsverksamheten i Sverige, genom att bilda ett 
brittiskt Ltd enkelt kan kringgå det svenska tvingande kapitalkravet. Denna möjlighet innebär 
att ABL:s tvingande regler angående kapitalkravet på sikt sannolikt försvagas eller i själva 
verket förlorar sitt syfte. 
 
Vad gäller kravet på aktiekapital i ett AB är det över genomsnittet för EU 25, närmare 
bestämt 12 967 SEK. Många av de nya medlemsstaterna, men även Sveriges närmsta grannar 
geografiskt, har lägre kapitalkrav. Införlivas det 14:e bolagsdirektivet torde detta innebära 
såväl positiva och negativa konsekvenser för Sverige. Ett gemensamt kapitalkrav för privata 
europeiska aktiebolag blir sannolikt en verklighet. Om det 14:e bolagsdirektivet införlivas 
torde detta innebära en utjämning av kapitalkravsnivån inom EU 25 för nationella privata 
aktiebolag. För Sveriges del skulle detta således innebära en sänkning av kapitalkravet för ett 
AB. 
 
Innan empiriska studierna påbörjades förmodade författarna att kapitalkravet för att starta ett 
privat aktiebolag inom EU 25 skulle vara förhållandevis jämlikt. Frankrike, som är en av de 
gamla och stora EU-länderna, presumerades ha ett relativt högt krav på lägsta aktiekapital. 
Dock framkom det under uppsatsens empiriska del att kapitalkravet i Frankrike är ett av de tre 
länderna inom EU 25 som inte har något kapitalkrav för privata aktiebolag. Ett 
uppseendeväckande samband som har visats under uppsatsens gång är att av de tio EU-
länderna som har lägst bolagsskatt är nio medlemsstater nya i unionen. Detta är inte speciellt 
förvånande men likväl anmärkningsvärt. 
 
På många områden finns behov av enhetliga regler inom EU. Förutom höga krav på 
aktiekapital, inom stora delar av EU, kan bolagsskatten utgöra ett hinder för tillväxten av 
privata aktiebolag. Bolagsskatten förblir ett hinder i många länder inte minst i Sverige. För att 
bemöta den framtida risken för en skattetävlan mellan EU-länderna är ett alternativ för 
Sverige, istället för att sänka skatten för samtliga, att beskatta små och medelstora privata 
aktiebolag utifrån beskattningssystemet med olika nivåer som tillämpas i Storbritannien. Ett 
sådant system torde underlätta för nystartade bolag att under de första levnadsåren 
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ekonomiskt få fart på verksamheten. Vidare borde även en låg eller obefintlig bolagsskatt 
innebära att intresset för denna associationsform ökar. 
 
De privata aktiebolagen torde kunna utnyttja ett utvidgat ekonomiskt område och en 
gemensam valuta, dock är inte bolagsbeskattningen samordnad inom EU. Det torde vara ett 
långsiktigt mål, att arbeta för en enhetlig bolagsskatt inom hela EU. Om en enhetlig 
bolagsskattenivå inte uppnås inom EU riskerar tävlingsinstinkten att öka mellan 
medlemsstaterna. Ytterligare ett skäl till att arbeta för en gemensam bolagsskatt inom EU 
torde vara att undvika att privata aktiebolag väljer att flytta till EU-länderna med lägst 
bolagsskatt. Att arbeta för en gemensam bolagsskattenivå torde samtliga EU-länder vara mån 
om att införliva. Sverige som har en relativt hög bolagsskatt inom EU 25, 16:e plats, torde 
taga konkurrensen från de nya medlemsstaterna på allvar och fundera på hur den framtida 
utvecklingen ser ut för Sverige. För Sverige bör sannolikt utvecklingen i de näraliggande 
medlemsstaterna Polen och länderna i Baltikum vara allra viktigast.  
 
 
4.3 Fortsatta studier 
För att få en djupare förståelse och en större inblick i de privata aktiebolagsformerna inom EU 
25 torde det vara intressant att göra en detaljstudie av EU 25. Vidare skulle det även vara 
intressant att genomföra en detaljstudie där endast kapitalkravet och bolagsskatten 
detaljstuderas i EU 25.  
 
En annan aspekt är att undersöka grundligt huruvida det 14:e bolagsdirektivet kommer att 
påverka den svenska aktiebolagsrättsliga regelverket om det implementeras i den europeiska 
lagstiftningen. Vid en sådan studie skulle det vara intressant att intervjua befattningshavare i 
AB om vilka förväntningar och åsikter de har om det 14:e bolagsdirektivet. Vidare vore det 
intressant att undersöka hur pass omfattande intresset är för att starta ett privat europeiskt 
aktiebolag bland befintliga AB idag. 
 
Ytterligare ett intressant undersökningsalternativ är att granska de rättsfall som uppkommit i 
samband med privata aktiebolags bildande och öppnande av filialer i olika medlemsstater. 
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