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Sammanfattning 
Den europeiska internationella privaträtten inom EU avseende de anknytningskriterier medlems-

staterna tillämpar för att fastställa en juridisk persons nationalitet är inte harmoniserad. Inom EU 

står följaktligen inkorporerings- och sätesprinciperna mot varandra. De länder som tillämpar in-

korporeringsprincipen, eller registreringsprincipen som den också kallas, avgör frågan om bola-

gets rättsliga hemvist utifrån var bolaget är registrerat. I de andra staterna som utgår ifrån sätes-

principen, avgörs istället frågan utifrån var bolaget har sitt faktiska säte.  

     Den europeiska internationella privaträttens relation till EU-rätten är genomgående stark. I 

artikel att 81.2.c FEUF föreskrivs en skyldighet för EU:s lagstiftande organ att besluta om åtgär-

der för att säkerställa förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i medlemsstaterna om lagkon-

flikter och om domstolars behörighet, särskilt när det är nödvändigt för att den inre marknaden 

ska fungera väl. Emellertid har några europeiska internationella privaträttsliga harmoniseringsåt-

gärder för att bringa klarhet i frågan om vilken lagvalsprincip som ska ha företräde vid lagvals-

konflikter inte vidtagits.  

     Problemen med att medlemsstaterna tillämpar skilda lagvalsprinciper blir som tydligast när 

bolag önskar flytta sitt säte från en medlemsstat till en annan inom ramen för bestämmelserna om 

etableringsfrihet enligt artiklarna 49 och 54 FEUF. Om ett bolag som exempelvis har bildats och 

registrerats i ett land som tillämpar inkorporeringsprincipen, flyttar sitt faktiska säte till en stat 

som tillämpar sätesprincipen, riskerar bolaget att komma att lyda under två staters bolagsrätt. 

Skulle däremot ett bolag som har bildats och registrerats i ett land som tillämpar sätesprincipen 

flytta sitt säte till en stat som tillämpar inkorporeringsprincipen uppkommer den situationen istäl-

let att ingen av staterna anser sin associationsrättsliga lagstiftning vara tillämplig på bolaget. 

     Dessa komplicerade problem med juridiska personers mobilitet har delvis lösts genom EUD:s 

rättspraxis. När det gäller en förflyttning av det faktiska eller det registrerade sätet utan byte av 

nationalitet gäller enligt Cartesio-domen den princip som slogs fast i Daily Mail-domen för över 

20 år sedan. Bolag existerar endast i kraft av de olika nationella lagarna som reglerar bildandet av 

dem och deras funktion. Frågan om under vilka förutsättningar en sådan förflyttning av sätet är 

möjlig bestäms således av ursprungsstaten. Däremot är frågan om bolag får flytta säte med byte 

av nationalitet i första hand beroende av i vilken utsträckning mottagarstaten tillåter det.  

     Cartesio-domen lämnar dock ingen vägledning i frågan om i vilken utsträckning medlemssta-

ten i fråga får bestämma förutsättningarna för en sådan transaktion. Har medlemsstaten full fri-

het? Rättsläget är alltjämt oklart i det hänseendet. Det finns följaktligen ingen förutsebarhet och 

klarhet för juridiska personer som önskar flytta sitt säte inom EU idag.  

     EU-rättsliga harmoniseringsåtgärder för att underlätta för bolag har vidtagits genom upprät-

tandet av bland annat SE-förordningen och Direktivet om gränsöverskridande fusioner av bolag 

med begränsat ansvar. Dessa utgör dock inga reella alternativ för nationella bolag som önskar 

flytta sitt säte. Ett 14:e bolagsdirektiv om gränsöverskridande förflyttning av säte är enligt förfat-

tarens mening det enda alternativet för att överbrygga svårigheterna med att medlemsstaterna 

tillämpar två skilda internationellt privaträttsliga principer i utformningen av sin bolagsrätt. Två 

principer som leder till olika behandling av juridiska personer i EU och riskerar att hindra ett fullt 

genomslag av etableringsfriheten för juridiska personer. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Juridiska personer som önskar att utnyttja sin fördragsstadgade etableringsfrihet inom Europeiska 

unionen (”EU”) för att flytta sitt faktiska eller registrerade säte kommer att upptäcka att skillna-

derna mellan de olika medlemsstaternas bolagsrättsliga lagstiftning försvårar för dem att röra sig 

över nationsgränserna, trots att juridiska personer genom artiklarna 49 och 54 i fördraget om Eu-

ropeiska unionens funktionssätt (”FEUF”)
1
 fullt ut jämställs med fysiska personer som är med-

borgare i medlemsstaterna.
2
  

     Om juridiska personer formellt önskar att flytta sitt säte till en annan medlemsstat beror det 

oftast på hur väletablerad bolagets verksamhet är i den andra medlemsstaten. Bolagets ledning 

kan av strategiska skäl vilja befinna sig i det land där dess huvudsakliga verksamhet bedrivs och 

där bolagets viktigaste beslut verkställs.
3
 Frågan är om detta är möjligt att genomföra med stöd 

av reglerna om etableringsfrihet enligt FEUF, eller om internationellt privaträttsliga lagvalsregler 

som exempelvis inkorporerings- och sätesprinciperna uppställer hinder mot genomförandet i 

praktiken.
4
  

     Den europeiska internationella privaträtten har vad gäller frågan om en juridisk persons natio-

nalitet, långt före EU-rättens förekomst, varit uppdelad mellan två lagvalsprinciper. Den ena är 

inkorporeringsprincipen och den andra sätesprincipen. Länderna tillämpar därmed olika kriterier 

vid bestämmandet av till vilket land ett bolag har sin huvudsakliga anknytning. De länder som 

tillämpar inkorporeringsprincipen avgör frågan om bolagets rättsliga hemvist utifrån var bolaget 

är registrerat. I de andra staterna som utgår ifrån sätesprincipen, avgörs istället frågan utifrån var 

bolaget har sitt faktiska säte.
5
  

     Att fastställa vilket lands lag som ska gälla för ett bolag är inte enbart en fråga för den interna-

tionella privaträttens regler att lösa, utan FEUF innehåller också bestämmelser som reglerar den-

na fråga, oavsett om de framgår uttryckligen eller enbart indirekt. Denna frågeställning är långt 

ifrån ny inom EU-rätten. Den har funnits minst lika länge som det funnits nationella bolagsrätts-

liga bestämmelser. Emellertid ger inte FEUF:s ordalydelse stöd för vare sig den ena eller för den 

andra av de internationellt privaträttsliga lagvalsprinciperna.
6
  

     Inom den europeiska internationella privaträtten har inte några åtgärder vidtagits i syfte att 

harmonisera medlemsstaternas bolagsrätt eller lagvalsprinciper. Istället har olika regelverk upp-

rättats på EU-rättslig nivå. SE-förordningen
7
 och Direktivet om gränsöverskridande fusioner av 

bolag med begränsat ansvar
8
 är några exempel, men dessa utgör inte några reella alternativ för 

nationella bolag som önskar flytta sitt säte. Vidare har försöket att upprätta ett 14:e bolagsdirek-

tiv om gränsöverskridande förflyttning av säte lagts ned med motiveringen att det saknas ett 

omedelbart behov för det inom EU.  

     Eftersom det inom både den internationella privaträtten och EU-rätten saknas en gemensam 

syn på juridiska personers nationalitet uppkommer problem när ett bolag önskar att flytta sitt 

säte. Om ett bolag som exempelvis har bildats och registrerats i ett land som tillämpar inkorpore-

                                                 
1
 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska 

gemenskapen av den 13 december 2007, 2010/C 83/01, vilket trädde i kraft den 1 december 2009.  
2
 Rammeloo, Stephan, Corporations in Private International Law, Oxford University Press Inc., New York, 2001, s. 

3 f. 
3
 A.a. s. 276. 

4
 A.a. s. 277 f. 

5
 Danelius, Johan, Aktiebolags rörlighet över gränserna, Svensk Juristtidning, SvJT 2010 s. 120, på s. 122. 

6
 Rammeloo, a.a. s. 88. 

7
 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. 

8
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av 

bolag med begränsat ansvar. 
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ringsprincipen, flyttar sitt faktiska säte till en stat som tillämpar sätesprincipen, riskerar bolaget 

att komma att lyda under två staters bolagsrätt. Skulle däremot ett bolag som har bildats och regi-

strerats i ett land som tillämpar sätesprincipen flytta sitt säte till en stat som tillämpar inkorpore-

ringsprincipen uppkommer den situationen istället att ingen av staterna anser sin associations-

rättsliga lagstiftning vara tillämplig på bolaget. Trots att Europeiska unionens domstol (”EUD”) 

har försökt lösa dessa problem genom sin rättspraxis råder det fortfarande en viss osäkerhet. En 

orsak kan vara att EUD inte primärt har behandlat lagvalsfrågorna, utan istället valt att i första 

hand beröra principerna om fri rörlighet och etableringsfrihet.
9
  

     I Daily Mail-domen
10

 till exempel konstaterades att bolag inte kan existera oberoende av den 

lagstiftning som reglerar deras bildande och funktion. Domstolen ansåg att det därmed också är 

förenligt med bestämmelserna om etableringsfrihet att uppställa villkor, även sådana som innebär 

betungande skatterättsliga konsekvenser, för att bolaget med bibehållande av sin identitet som ett 

i den staten erkänt rättssubjekt ska få flytta sitt faktiska säte till en annan stat. Några av de princi-

per som domstolen utvecklade i Daily Mail-domen har slagits fast i den betydligt nyare Cartesio-

domen.
11

 Frågan kvarstår dock om Cartesio-domen innebär att behovet för ytterligare EU-

rättsliga harmoniseringsåtgärder helt är borta.  

1.2 Syfte, avgränsning och frågeställningar 

Juridiska personers möjligheter att flytta sitt säte över gränserna inom EU är den centrala frågan 

för uppsatsen. Följaktligen kommer det att undersökas om reglerna om etableringsfrihet enligt 

artiklarna 49 och 54 FEUF tillåter en sådan transaktion och huruvida inkorporerings- och sätes-

principen utgör hinder för dess förverkligande.    

     Vidare syftar uppsatsen till att belysa samspelet mellan den internationella privaträtten och 

EU-rätten för att undersöka frågan om hur långt juridiska personers möjligheter till gränsöver-

skridande verksamhet inom EU sträcker sig. Genom att studera regelverk som finns tillgängligt 

på dels det internationellt privaträttsliga området, dels på det EU-rättsliga, kommer paralleller att 

dras och därigenom eventuella brister på området att identifieras. Vidare syftar uppsatsen till att 

belysa några av de största EU-rättsliga harmoniseringsåtgärder som vidtagits på området för att 

undersöka om de utgör reella alternativ för bolag som stöter på hinder vid förflyttningen av sitt 

säte.  

     Uppsatsen syftar till att enbart behandla den fria rörligheten av juridiska personer. Om inget 

annat anges kommer det med begreppet bolag avses aktiebolag. Den fria rörligheten av arbets-

kraft kommer inte att behandlas. Inte heller den fria rörligheten för tjänster annat än i jämförande 

syfte eller då det är nödvändigt för förståelsen av begreppet etablering.  Inkorporerings- och sä-

tesprinciperna ska inte undersökas i förhållande till någon annan rättighet än etableringsrätten 

inom EU.  

     Etableringsrättens bestämmelser enligt FEUF är flera och en redogörelse för samtliga ger inte 

denna uppsats utrymme för. Följaktligen kommer huvudsakligen artiklarna 49 och 54 FEUF att 

behandlas. Det allmänna diskrimineringsförbudet i artikel 18 FEUF kommer enbart att redogöras 

för då det kan tillföra framställningen något om de bakomliggande syftena med etableringsfrihe-

ten inom EU.  

     För att uppnå syftet med framställningen kommer följande frågor att besvaras: 

 

 Medger artiklarna 49 och 54 FEUF juridiska personer rätten att flytta sitt säte inom EU 

med respektive utan byte av personalstatut? 

                                                 
9
 Danelius, a.a. s. 123. 

10
 Mål C-81/87 Daily Mail and General Trust mot H.M. Treasury, [1988] ECR s. 5483 (Svensk specialutgåva s. 

693). 
11

 Mål C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, [2008] REG s. I-9641.  
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 Finns det, trots de befintliga europeiska bolagsrättsliga harmoniseringsåtgärderna och 

EUD:s rättspraxis, ett behov av ett 14:e bolagsdirektiv om gränsöverskridande förflytt-

ning av säte? 

 

     För att kunna analysera dessa frågor är det nödvändigt att besvara några underfrågor. 

 

 Vilka är anknytningskriterierna enligt inkorporerings- och sätesprinciperna och vilka är 

de huvudsakliga problemen som uppstår vid fastställandet av ett bolags personalstatut? 

 Vad är en etablering enligt artiklarna 49 och 54 FEUF och vad är syftet bakom bestäm-

melserna?  

1.4 Metod  

En traditionell rättsdogmatisk metod kommer att användas i denna framställning. Med hänsyn till 

att EU-rätten har företräde framför nationell rätt kommer huvudsakligen EU-rättsliga rättskällor 

att beaktas. Emellertid kommer inte någon vikt att läggas på EU-rättens motsvarighet till de 

svenska förarbetena, de så kallade grön- och vitböckerna. Dessa böcker, vilka är kommissionens 

åtgärdsförslag i form av policydokument och som många gånger följs av lagstiftningsåtgärder är 

tyvärr inte lika fylliga och preciserade såsom de svenska förarbetena och tillmäts inte heller sär-

skild stor vikt inom EU-rätten. Betydligt större uppmärksamhet kommer följaktligen att ägnas åt 

rättspraxis och litteratur. En stor del av den litteratur som det hänvisas till i uppsatsen är utländsk. 

Skälet till det är enkelt. Den största delen av den EU-rättsliga litteraturen är publicerad utom-

lands.  

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition  

I nästföljande kapitel ges läsaren en överblick av det relevanta internationellt privaträttsliga re-

gelverket. Begreppet säte enligt Bryssel I-förordningen,
12

 inkorporerings- och sätesprinciperna 

undersöks särskilt. Vidare sammanfattas de huvudsakliga problemen med inkorporerings- re-

spektive sätesprincipen i ett separat avsnitt. 

     I kapitel 3 behandlas bestämmelserna om etableringsfrihet enligt artiklarna 49 och 54 i FEUF. 

De olika formerna av etablering studeras och förhållandet mellan begreppen etablering och tjäns-

ter dras.  

     Några av de viktigaste EU-rättsliga harmoniseringsåtgärderna redogörs för i kapitel 4. För-

ordningen om europabolag,
13

 fusionsdirektivet
14

 samt förslaget till det 14:e bolagsdirektivet om 

gränsöverskridande förflyttning av säte
15

 behandlas i tre separata avsnitt.  

     Central rättspraxis på etableringsfrihetens område från EUD sammanställs i kapitel 5. Dessa 

analyseras sedan i ljuset av inkorporerings- respektive sätesprinciperna. Vidare redogörs det för 

gällande rätt avseende bolags möjligheter att flytta sitt säte med respektive utan byte av personal-

statut.  

     I kapitel 6 analyseras de internationellt privaträttsliga lagvalsprinciperna, reglerna om etable-

ringsfrihet samt de EU-rättsliga harmoniseringsåtgärderna och de ovan nämnda frågeställningar-

na besvaras. Ur ett de lege ferenda perspektiv kommer även diskuteras om behovet av det 14:e 

bolagsdirektivet alltjämt finns kvar efter Cartesio-domen.  

                                                 
12

 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar på privaträttens område. 
13

 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. 
14

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av 

bolag med begränsat ansvar. 
15

 SV/15/97 (EN) Förslag till Europaparlamentets och Rådets fjortonde direktiv om flyttning av ett bolags säte från 

en medlemsstat till en annan med ändring av den tillämpliga lagstiftningen (20/04/97). 
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2 Internationellt privaträttsliga lagvalsprinciper för juridiska 
personer 

2.1 Allmänt om lagvalsprinciper för juridiska personer 

Både inom EU-rätten och den internationella privaträtten finns ett behov att fastställa ett bolags 

nationalitet, eller med internationell privaträttslig terminologi, dess personalstatut. Inkorpore-

rings- respektive sätesprincipen tillämpas av medlemsstaterna för att fastställa vilket lands asso-

ciationsrätt som ska tillämpas på en juridisk persons interna relationer.
16

 Eftersom medlemssta-

terna i EU autonomt får fastställa vilka anknytningskriterier som ska vara avgörande vid be-

stämmandet av ett bolags personalstatut har en gemensam syn på frågan inte kunnat utvecklas 

inom EU. Inkorporerings- och sätesprinciperna ställs följaktligen mot varandra.
17

  

     Enligt inkorporeringsprincipen avgörs personalstatutet utifrån det land där den juridiska per-

sonen har sitt säte registrerat. Medlemsstater som tillämpar sätesprincipen lägger dock ingen vikt 

på var den juridiska personens säte är registrerat, utan det avgörande för de staterna är i vilket 

land den juridiska personens faktiska säte är beläget, det vill säga var bolagets huvudsakliga 

verksamhet bedrivs eller var bolagets huvudkontor är placerat.
18

 

     Avsaknaden av internationellt privaträttsliga harmoniseringsåtgärder som syftar till att undan-

röja de motsättningar som finns mellan inkorporerings- respektive sätesprincipen är ett av flera 

grundläggande hinder för förverkligandet av bestämmelserna om etableringsfrihet.
19

 På grund av 

den osäkerhet som råder kring vilken rättsordning ett bolag kan komma att omfattas av vid en 

förflyttning av exempelvis dess faktiska säte, kan bolaget i vissa fall avskräckas från att utnyttja 

sin fördragsstadgade rätt att etablera sig på andra marknader inom EU.  

     Utan en gemensam syn på juridiska personers personalstatut riskerar bolagen i vissa fall att 

falla under två staters rättsordningar, och i andra fall, kan det bli så att ingen stat anser sig vara 

bolagets hemstat i rättsligt hänseende. Om bolaget till exempel har bildats i ett land som tilläm-

par inkorporeringsprincipen och flyttar sitt faktiska säte till ett land som tillämpar sätesprincipen 

riskerar det att lyda två staters rättsordningar. I den motsatta situationen där bolaget har bildats 

och registrerats i en stat som tillämpar sätesprincipen och flyttar sitt faktiska säte till en stat som 

tillämpar inkorporeringsprincipen, uppkommer situationen att bolaget inte faller under någon av 

staternas bolagsrättsliga lagstiftning.
20

 

     Ett försök till harmonisering gjordes redan under 1960-talet genom Konventionen av den 29 

februari 1968 om ömsesidigt erkännande av bolag (”bolagskonventionen”). Bolagskonventionen 

har emellertid inte trätt i kraft eftersom samtliga medlemsstater inte har ratificerat den.  Erkän-

nandet av utländska rättsubjekt är och har varit ett debatterat spörsmål. Frågor som den exakta 

innebörden av begreppet erkännande och betydelsen av lagvalsprinciper har varit uppe för dis-

kussion i doktrinen.
21

 För att ett bolag ska kunna utöva sin fördragsstadgade rätt till gränsöver-

skridande etablering måste det erkännas som ett rättsubjekt i mottagarstaten. Det ömsesidiga er-

kännandet är med andra ord en förutsättning för etableringsrätten inom EU.
22

  

     Syftet med bolagskonventionen är bland annat att undanröja den rättsosäkerhet som råder 

kring tillämpningen av reglerna om etableringsfrihet och harmonisera de skilda anknytningsprin-

                                                 
16

 Danelius, a.a. s. 122. 
17

 Skog, Kan aktiebolag emigrera?, Balans, nr 8-9, 1997, s. 20-24, på s. 20. 
18

 Danelius, a.a. s 122.  
19

 A.a. s. 122. 
20

 A.a. s. 123 och Mörsdorf, Roland, Utflyttning av norske selskaper til Europa: EU-domstolens Cartesio-avgørelse i 

lys av hovedsete- og stiftelses/inkorporasjonsteorien, Nordisk Tidskrift for Selskabsret, NTS, 2009, s. 28-35, på s. 

31. 
21

 Timmermans, W.A. Christiaan, The Convention of 29February 1968 on the Mutual Recognition of Companies and 

Firms: A Few Comments from the European Point of View, Netherlands International Law Review, 1980, s. 357. 
22

 Timmermans, a.a. s. 358.  



 9 

ciperna som medlemsstaterna tillämpar.
23

 Ett av skälen till att konventionen inte trätt i kraft är på 

grund av att Nederländerna under denna tid hade bytt lagvalsprincip från sätesprincipen till in-

korporeringsprincipen och vägrade att skriva under och godkänna konventionen.
24

 

2.2 Begreppet ”säte” enligt Bryssel I-förordningen  

Bryssel I-förordningen (”BIF”) är en internationellt privaträttslig harmoniseringsåtgärd som re-

glerar, utöver erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, anknytningskrite-

rierna för domstols behörighet. Samtliga behörighetsregler i BIF ska iakttas av domstolarna ex 

officio. Hur långt nationella domstolar ska ta hänsyn till omständigheter avseende domstolens 

behörighet som parterna inte åberopat, får dock anses vara överlämnat åt domstolslandets natio-

nella rätt.
25

 

     Enligt artikel 2.1 BIF ska talan mot den som har hemvist i en medlemsstat väckas vid domstol 

i den staten. Detta får anses vara grundregeln i förordningen.
26

 Begreppet hemvist har en genom-

gående betydelse inom den internationella privaträtten och är grundläggande även för tillämp-

ningen av Bryssel I-förordningen.
27

 En autonom definition av begreppet hemvist för juridiska 

personer finns stadgad i artikel 60 BIF. Det föreskrivs att en juridisk person ska anses ha hemvist 

i orten för dess stadgeenliga säte, det vill säga i den ort bolagets säte är registrerat, eller i orten 

för dess huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet. Anknytningskriterierna är alternativa och 

innebär att, i den mån orterna inte sammanfaller, den juridiska personen vid tillämpningen av 

förordningen ska anses ha hemvist i alla tre orterna. En följd därav blir att bolaget i fråga, i fall 

där de tre anknytningarna är spridda mellan tre olika medlemsstater, blir skyldigt att svara i dom-

stol i vilken av de staterna som helst. Bestämmelsen kan i detta hänseende sägas vara till nackdel 

för svaranden, men motiveras av att ett bolag har sig självt att skylla om den väljer att organisera 

sig på ett så komplicerat sätt att dess registrerade säte, dess huvudkontor och dess huvudsakliga 

verksamhet är förlagda i olika stater.
28

  

     Trots anknytningskriterierna som stadgas i artikel 60 BIF saknas alltjämt en enhetlig defini-

tion av begreppet säte, och själva artikel 60 i förordningen ger uttryck för både sätes- och inkor-

poreringsprincipen. Att problematiken inte enbart är teoretisk och att företagare själva anser detta 

vara en nackdel, belyses bland annat av Bolagsverkets yttrande rörande grönboken om översyn 

av Bryssel I-förordningen. Enligt Bolagsverket är en enhetlig definition av begreppet säte välbe-

hövlig då det bland annat skulle undanröja tolkningsproblem och underlätta för bolag som önskar 

att flytta sitt säte.
29

 

 

                                                 
23

 A.a. s. 358. 
24

 Wymeersch, Eddy, Centros: A Landmark Decision in European Company Law, In Corporations, Capital Markets 

and Business in the Law, Baums, Theodor, Hopt, Klaus J. & Horn, Norbert (editors), Kluwer Law International 

2000, s. 632, not 10. 
25

 Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna: Domstols behörighet samt 

erkännande av och verkställighet av domar, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, 2008, s. 91. 
26

 A.a. s. 91. 
27

 A.a. s. 96. 
28

 A.a. s. 101 f. 
29

 Bolagsverkets yttrande AD 41-662/2009, Yttrande över Inbjudan att lämna synpunkter på grönbok om översyn av 

Bryssel I-förordningen, 2009-05-26. 
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2.3 Personalstatutet enligt inkorporerings- och sätesprinciperna 

2.3.1 Inkorporeringsprincipen 

Inkorporeringsprincipen har sitt ursprung i Storbritannien, men tillämpas också på Irland och i 

Nederländerna.
30

 De anknytningsfakta som är avgörande för att ett bolag ska anses vara inkorpo-

rerat i en stat är inte helt uppenbar, men mycket talar för att bolaget ska underkastas den bolags-

rättsliga regleringen i det land det bildats och att stiftelselandet i regel är det land där bolaget är 

registrerat.
31

 Mot bakgrund av detta brukar inkorporeringsprincipen även kallas för registrerings-

principen.
32

 Utöver att bolag måste registreras i något av landets bolagsregister, måste ett antal 

andra formkrav vanligtvis uppfyllas för att ett bolag ska kunna bildas. Exempelvis måste doku-

ment upprättas och bolaget måste tillföras visst kapital. Följaktligen saknar det enligt inkorpore-

ringsprincipen betydelse var bolaget har sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet.
33

  

     En variant av inkorporeringsprincipen tillämpas i Sverige och i de övriga nordiska länderna. 

För att ett aktiebolag ska komma till stånd i Sverige krävs att det registreras hos Bolagsverket i 

Sundsvall. Enligt svensk rätt anses ett aktiebolag tillhöra det land där bolaget är registrerat och 

det är det landets bolagsrättsliga lagstiftning som är tillämplig på bolaget. Således är, enligt 

svensk rätt, ett bolag alltid bildat i samma land som det är registrerat i. Det sagda innebär att det 

inte är möjligt för ett bolag som bildats enligt en annan medlemsstats rättsordning, att registrera 

sig i det svenska bolagsregistret. Detta följer av att det endast är bolag som har bildats i Sverige 

som får registrera sig där. Emellertid innebär detta inte att utländska aktiebolag inte alls omfattas 

av rättsordningen i ett land som tillämpar inkorporeringsprincipen. Ett tyskt bolag, exempelvis, 

accepteras självklart i Sverige som en juridisk person. Däremot blir bolaget inte någon svensk 

juridisk person. Det problematiska med detta är att bolag som är bildade utomlands inte kan regi-

streras i det svenska aktiebolagsregistret och därigenom byta personalstatut. Särskilt med tanke 

på dagens värld med många multinationella företagsgrupper framstår detta hinder som ganska 

förvånande.
34

  

     Den största fördelen med inkorporeringsprincipen är att det är relativt okomplicerat att fast-

ställa personalstatutet. Däremot uppstår mer komplicerade frågor vid de fall då bolag bildas i en 

stat för att på det sättet undvika att omfattas av rättsordningen i den stat där dess faktiska verk-

samhet bedrivs. Detta fenomen brukar i doktrinen kallas för forum shopping. EU-domstolen har 

berört detta spörsmål i Inspire Art-domen
35

 där domstolen konstaterade att det inte utgör miss-

bruk att ett bolag bildas i en viss medlemsstat enbart i syfte att utnyttja den statens, ur bolagets 

perspektiv, mer fördelaktiga bolagsrätt, och sedan förlägger huvuddelen eller hela sin verksamhet 

i en annan stat.
36

  

     För enskilda bolag innebär Inspire Art-domen att dessa får större frihet att välja var de vill 

förlägga sin huvudsakliga verksamhet. Domen slår ett slag för etableringsfriheten för juridiska 

personer inom EU. Emellertid är möjligheten till denna valfrihet också den största källan till den 

kritik som finns riktad mot inkorporeringsprincipen. I doktrinen hänvisas det till den amerikanska 

bolagsrätten och faran för att den s.k. Delawareeffekten även etablerar sig i EU. Uttrycket Dela-

wareeffekten beskriver den situation där bolag i USA, på grund av den förhållandevis mycket 

förmånliga associationsrätten, registrerar sitt säte i delstaten Delaware utan att faktiskt bedriva 

                                                 
30

 Pehrson, Lars, Kan aktiebolag flytta? Europaperspektiv 1999, Årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik 

och statskunskap, Nerenius & Santérus Förlag, s. 92. 
31

 Skog, a.a. s. 20. 
32

 Birkmose Søndergaard, Hanne, Konkurrence mellem retssystemer: Delaware-effekten i ett europæisk selskabsret-

ligt perspektiv, Thomson-GadJura, 2004, s. 54.  
33

 Skog, a.a. s. 20. 
34

 Pehrson, a.a. s. 92-93. 
35

 Mål C-167/01 Kamer van Koophandel en Febrieken voor Amsterdam mot Inspire Art Ltd, REG [2003] s. I-10155, 

p. 96. 
36

 Mörsdorf, a.a. s. 32. 
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sin verksamhet där. Fler än 50 % av antalet börsnoterade bolag i New York är registrerade i De-

laware. Delaware har med andra ord konkurrerat ut de andra staternas associationsrätt vilket, sett 

ur europeiska ögon, är mycket anmärkningsvärt.
37

 

2.3.2 Sätesprincipen  

I länder som tillämpar sätesprincipen är rättsläget annorlunda. I motsats till inkorporeringsprinci-

pen går sätesprincipen ut på att ett bolag tillhör det land till vilket bolaget har starkast anknyt-

ning. Det registrerade sätet är inte alltid detsamma som det faktiska sätet. Innebörden av ”faktiskt 

säte” är emellertid inte helt entydigt och definitionen varierar mellan medlemsstaterna.
38

  

Gemensamt är dock att det handlar om den plats där tyngdpunkten i bolagets centrala administra-

tion är belägen. I praktiken torde huvudregeln vara att det faktiska sätet sammanfaller med den 

plats där bolaget har sitt huvudkontor. Detta kriterium tillsammans med uttrycket huvudsaklig 

verksamhet är de anknytningsfakta som används i artikel 54 FEUF. Någon enhetlig definition 

hittar man följaktligen inte i fördraget utan istället räknas de tre vanligaste anknytningskriterierna 

upp precis som i Bryssel I-förordningen.
39

  

     Sätesprincipen tillämpas bland annat i Tyskland och Frankrike.
40

 Tre system kan urskiljas vad 

gäller regleringen av sätesprincipen i de olika medlemsstaterna inom EU. Vissa stater tillåter inte 

att bolag flyttar sitt faktiska eller registrerade säte överhuvudtaget utan att bolaget avvecklas i 

hemstaten, exempel på sådana stater är Tyskland och Österrike. Andra stater, som till exempel 

Frankrike och Italien, stadgar uttryckligen att bolag får flytta sitt faktiska eller registrerade säte 

utomlands och kräver inte att bolagen avvecklas såsom i Tyskland eller i Österrike. Slutligen 

finns det stater som Belgien eller Luxemburg, som varken stadgar det ena eller det andra om 

möjligheterna för bolag att flytta sitt säte.
41

 En grundläggande förutsättning enligt sätesprincipen 

är dock att det ska finnas en faktisk anknytning till den stat vars rättsordning bolaget vill omfattas 

av. De faktiska omständigheterna i det enskilda fallet är således avgörande.
42

  

     Huvudregeln enligt sätesprincipen är att lagen i det land där kärnan i bolagets verksamhet 

finns ska vara tillämplig. Principen utgår från att det är där bolagets viktigaste intressenter 

finns.
43

 I doktrinen anses detta i många fall vara ett missvisande anknytningsfaktum. På grund av 

teknikens utveckling är det inte alltid så att styrelsen för ett bolag har sitt säte där bolagets hu-

vudsakliga verksamhet finns. Inte heller är det säkert att bolagets aktieägare eller borgenärer 

finns i det land bolaget har sitt huvudkontor.
44

  

     Vidare kan man tänka sig att bolag flyttar delar av ledning till en annan medlemsstat. Var 

gränsen dras för när ett bolag ska anses ha bytt nationalitet varierar i sådana fall bland de länder 

som tillämpar sätesprincipen. Emellertid finns olika presumtionsregler och begränsningar. I 

Frankrike, till exempel, anses ett bolag bildat i en annan medlemsstat såsom franskt, det vill säga 

med franskt hemvist, endast om det uppfyller de föreskrifter som gäller för de bolag som är bil-

dade enligt inhemsk rätt. Kraven kan innebära att det ursprungligen utländska bolaget måste upp-

fylla bland annat franskt kapitalkrav och hur ett bolag ska vara organiserat, annars erkänns det 

inte ett rättssubjekt.
45

   

                                                 
37

 Birkmose Søndergaard, a.a. s. 18.  
38

 På engelska real seat och på franska siège réel. 
39

 Danelius, a.a. s. 123.  
40

 Skog, a.a. s. 20.  
41

 Wymeersch, Eddy, The transfer of the company’s seat in European company Law, Common Market Law Review, 

CMLR, 40:3, 2003, s. 661-695, på s. 668. 
42

 A.a. s. 667 f. 
43

 Neville, Mette & Sørensen,  Karsten Engsig, Selskabers nationalitetsskifte: Udkast til et 14. selskabsdirektiv, 

Nordisk Tidskrift for Selskabsret, NTS, 1999:1, s. 37-61, på s. 39. 
44

 Søndergaard Birkmose, a.a. s. 56 f. 
45

 Pehrson, a.a. s. 92 f.   
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     Sätesprincipen karaktäriseras oftast som en överbeskyddande teori. Den är överbeskyddande i 

den bemärkelsen att den är tänkt att säkra att bolag som har sin huvudsakliga verksamhet i landet 

omfattas av de bolagsrättsliga regler som är uppställda till skydd för olika intressegrupper, till 

exempel aktieägare, borgenärer och medarbetare. Det hävdas att medlemsstater som tillämpar 

sätesprincipen gör det för att försvåra för inhemska bolag att flytta sina säten utomlands och på 

så sätt undkomma potentiellt strängare inhemska associationsrättliga regler. Enligt tysk rätt följer 

till exempel att bolag som har fler än 500 arbetstagare har rätt till arbetstagarrepresentation i bo-

lagsstyrelsen, till skillnad från engelsk rätt, som varken har eller önskar att ha regler om arbetsta-

garrepresentation. Detta krav kan medföra att bolag väljer att flytta till just Storbritannien för att 

undkomma den strängare tyska associationsrätten.
46

   

2.3.3 Sammanfattning av problemen med de olika lagvalsprinciperna 

I de föregående avsnitten har det redogjorts för inkorporerings- och sätesprinciperna och det har 

konstaterats att vissa länder inte tillåter att ett bolag formellt flyttar sitt säte från landet i fråga. 

Däremot finns inget allmänt förbud mot att ett bolag flyttar ut större eller mindre delar av sin 

verksamhet eller ledning till en annan medlemsstat. För medlemsstaterna gäller enligt de fyra 

friheterna samt etableringsreglerna inom EU att en medlemsstat inte kan hindra en juridisk per-

son från en annan medlemsstat att etablera olika dotterbolag eller filialer i det förstnämnda lan-

det. Inkorporerings- och sätesprinciperna kan dock även i de situationerna ge upphov till kompli-

cerade juridiska problem och resultatet kan bli mycket oväntat.
47

  

     Fyra situationer kan i princip bli aktuella. Den första avser det fallet då ett bolag har bildats i 

en stat som tillämpar inkorporeringsprincipen önskar flytta hela eller delar av sin verksamhet till 

ett annat land som också tillämpar inkorporeringsprincipen. Ett exempel är en svensk juridisk 

person som önskar flytta till Danmark. Som framgått ovan uppstår inga problem när det svenska 

bolaget önskar att flytta verksamheten till Danmark. Däremot kommer inte bolaget formellt kun-

na flytta sitt registrerade säte. Om bolaget i Sverige skulle be om att bli borttaget ur det svenska 

aktiebolagsregistret skulle Bolagsverket vägra att göra det, eftersom flyttning av säte inte är ett 

accepterat sätt för ett svenskt aktiebolag upphöra att vara ett bolag. Huvudregeln är att om ett 

aktiebolag önskar att upphöra vara ett sådant bolag ska bolaget genomföra ett särskilt likvida-

tionsförfarande.
48

 

     Situationen blir inte lika komplicerad i det andra fallet där ett bolag från ett land som tillämpar 

sätesprincipen önskar flytta till ett annat land som tillämpar samma princip. Exempelvis kan ett 

franskt aktiebolag vilja flytta till Tyskland. I teorin accepteras en sådan flytt enligt både tysk och 

fransk rätt. Om det franska bolaget lämnar Frankrike kommer det att tas bort från det franska 

bolagsregistret. Tyska myndigheter kommer dock att anse att bolaget är tyskt.
49

 

     I den tredje situationen då ett bolag från ett land som tillämpar sätesprincipen önskar flytta sitt 

faktiska säte till ett land som tillämpar inkorporeringsprincipen uppkommer komplicerade pro-

blem. Om exempelvis ett tyskt bolag lägger ned hela sin verksamhet i Tyskland i syfte att flytta 

till Sverige kommer tyska myndigheter att behandla bolaget som ett svenskt bolag på vilket 

svensk rätt är tillämplig. Däremot kommer bolaget i Sverige att betraktas som ett svenskt oregi-

strerat bolag. Som framgått ovan kommer det svenska bolagsverkat att vägra att registrera det 

tyska bolaget med motiveringen att det inte är bildat i Sverige. Den rättsliga konsekvensen blir 

att det ursprungligen tyska bolaget är att betrakta som ett enkelt bolag. Ett enkelt bolag är enligt 

svensk rätt inte en juridisk person. Till följd av detta kommer bolagets tillgångar att anses vara 

ägda gemensamt av de gamla aktieägarna, vilket betyder att aktieägarna blir solidariskt ansvariga 

för bolagets skulder. Med andra ord innebär det förda resonemanget att det ursprungligen tyska 

                                                 
46

 Neville & Sørensen, a.a. s. 39. 
47

 Pehrson, a.a. s. 94. 
48

 A.a.  
49

 A.a. s. 94-95. 
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bolaget kommer att hamna i ett rättsligt vakuum och inte erkännas rättsubjektivitet i Sverige eller 

Tyskland. Följderna av detta kan med andra ord beskrivas som minst sagt katastrofala.
50

 

     Den fjärde och sista situationen är då ett bolag från ett land som tillämpar inkorporeringsprin-

cipen önskar flytta sitt säte till ett land som tillämpar sätesprincipen. Denna situation är mest ak-

tuell för svenska aktiebolag. Anta att ett svenskt aktiebolag väljer att upphöra med hela sin verk-

samhet i Sverige och flytta helt till Tyskland. Bolagsverket i Sverige skulle som sagt vägra att 

stryka det svenska bolaget från bolagsregistret utan att bolaget för likvideras, vilket medför att 

bolaget fortsätter att betraktas som ett svenskt bolag. I Tyskland kommer bolaget att anses som 

ett tyskt bolag på vilket tysk rätt är tillämplig. Följaktligen kommer bolaget att omfattas av två 

rättsordningar. En konflikt uppstår då om vilket lands bolagsrätt som ska gälla, eller med andra 

ord, vilken lagvalsprincip som ska ges företräde.
51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 A.a. s. 95.  
51

 A.a. s. 96. 
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3 Juridiska personers etableringsfrihet inom EU  

3.1 Allmänt om reglerna om etableringsfrihet 

Om ett bolag önskar att flytta sitt faktiska säte från en medlemsstat till en annan är det naturligt 

att det i första hand utforskar möjligheterna att göra så inom ramen för etableringsfriheten enligt 

EU-rätten. Det är därför nödvändigt att undersöka i hur stor utsträckning bestämmelserna om 

etableringsfrihet tillåter en sådan transaktion.  

     Bakom etableringsfriheten för juridiska personer enligt artiklarna 49 och 54 finns ett allmän-

ekonomiskt syfte som förutsätter att den ökade företagsetableringen utomlands och bolagens 

möjligheter att erbjuda olika typer av tjänster över nationsgränserna upprätthålls.
52

 Etablerings-

friheten för juridiska personer är med andra ord tänkt att garantera att den inre gemensamma 

marknaden inom EU bevaras.
53

   

     Ur ett medlemsstatsperspektiv är den gemensamma marknaden inom EU ett fritt handelsom-

råde, i vilket varje enskild individ eller juridisk person får investera, producera, arbeta, köpa och 

sälja, erbjuda och utnyttja tjänster. Vad den inre marknaden omfattar är även kodifierat i artikel 

26 FEUF. Där stadgas att den gemensamma marknaden är ett handelsområde utan interna grän-

ser. Målen Polydor
54

 och Gaston Schul
55

 slog vidare fast att den gemensamma marknaden ska 

jämföras med marknaden i en enskild stat. I konsekvens med detta ska juridiska personer inom 

ramen för bestämmelserna om etableringsfrihet, i vart fall i teorin, kunna röra sig över gränserna 

inom EU som om de flyttade till en annan stad i sin egen hemstat.
56

 

     Att det inom EU råder ett fritt handelsområde enligt ovan beskrivna premisser är av stor bety-

delse för hur reglerna om etableringsfrihet ska tolkas. Tillsammans med de andra produktionsfak-

torerna arbetskraft, kapital och tekniskt s.k. know-how, möjliggör etableringsfriheten för företag 

att välja den mest ekonomiskt fördelaktiga platsen för sin etablering. Bestämmelserna om etable-

ringsfrihet kan ses som verktyg som hjälper bolag att smidigare lokalisera sin verksamhet till den 

plats som bäst kan tillvarata bolagets resurser till den lägsta kostnaden. Det kan finnas flera vik-

tiga skäl till att vissa områden i andra medlemsstater är mer fördelaktiga att bedriva verksamhet i 

än andra. Några av dem är lägre transportkostnader, bättre tillgång på arbetskraft eller på grund 

av allmänna socioekonomiska, skattemässiga eller finansiella skäl. I sammanhanget är av vikt att 

understryka att den fria etableringsfriheten för företag, i ett större perspektiv innebär också att 

bolag i EU kan konkurrera med de stora marknaderna, särskilt Japan och USA.
57

 Ett internatio-

nellt företagande kan med andra ord jämföras med en jakt på, samt säkring och utveckling av, 

affärsmöjligheter utanför det egna landet.
58

 

     I artikel 49 FEUF stadgas att etableringsfriheten innefattar rätten att starta och utöva verk-

samhet som egenföretagare samt rätten att bilda och driva företag, särskilt bolag såsom de defini-

eras i artikel 54 FEUF. Artikel 54.1 stadgar att bolag som bildats i överensstämmelse med en 

medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksam-

het inom unionen, ska vid tillämpningen av dessa bestämmelser likställas med fysiska personer 

                                                 
52

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, 3 uppl., s. 

254.  
53

 Ugge, Per, Etableringsrätten inom EG – särskilt för juridiska personer, Institutet för Europeisk Rätt vid Stock-

holms universitet nr 4, Stockholm, 1991, s. 18. 
54

 Mål C-270/80 Polydor Ltd och RSO Records Inc. mot Harlequin Records Shops Limited och Simons Records Ltd, 

REG [1982] s. 329, (Svensk specialutgåva s. 309) p. 16. 
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 Mål C-15/81 Gaston Schul Douane Expediteur BV mot Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen Roosendaal, 

REG [1982] s. 1409, (Svensk specialutgåva s. 369) p. 33.  
56

 McDonnell, Alison, m fl., The Law of the European Union and the European Communities, 4 uppl., Kluwer Law 

International, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 2008, s. 127. 
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som är medborgare i medlemsstaterna. Vilka bolag som avses definieras i 54.2 FEUF som civil- 

eller handelslagstiftning, inbegripet kooperativa sammanslutningar samt andra offentligrättsliga 

eller privaträttsliga juridiska personer, med undantag av sådana som inte drivs i vinstsyfte.  

     Åtskillnad bör göras mellan bolag som vill flytta sin verksamhet i syfte att erbjuda tjänster i 

en ny medlemsstat och de bolag som enbart vill flytta sitt säte. En annan distinktion som är nöd-

vändig att göra är huruvida förflyttningen av sätet åtföljs med eller utan ett nationalitetsbyte.
59

 

Skälen till varför ett bolag exempelvis önskar att flytta sitt huvudsäte utan att byta personalstatut 

kan vara flera. Ur strategiskt och geografiskt hänseende kan det vara lämpligare att placera hu-

vudkontoret i ett annat land är där det är registrerat. Bolagets verksamhet kan ha kommit att för-

flyttats till en annan medlemsstat och det kan te sig naturligt att även huvudkontoret flyttas. Skä-

len till att ett bolag önskar att flytta sitt faktiska säte till en annan medlemsstat saknar i princip 

betydelse för bedömningen av förflyttningens rättsverkningar. Inte ens i de fall då bolaget uttalar 

att syftet med förflyttningen är att undkomma betungande associationsrättslig lagstiftning i ur-

sprungsstaten ska påverka bolaget negativt. Tillåtligheten ska bedömas på andra, sakliga och ob-

jektiva, grunder.
60

           

3.1.1 Primär och sekundär etablering enligt artikel 49 FEUF 

När det talas om etableringsfriheten i doktrinen görs det en åtskillnad mellan primär och sekun-

där etablering. Denna följer av artikel 49 i FEUF, som stadgar följande.  

 
1. Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att 

fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud ska även omfatta in-

skränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta 

kontor, filialer eller dotterbolag. [författarens kursivering] 

 

2. Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt 

att bilda och driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 54 andra stycket, på de villkoren 

som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer av be-

stämmelserna i kapitlet om kapital. [författarens kursivering] 

 

Artikel 49.2 FEUF slår fast den primära etableringsrätten för fysiska och juridiska personer. För-

draget jämställer juridiska personer med fysiska personer genom att hänvisa till artikel 54.2 och 

stadgar att etableringsfriheten innefattar en rätt att bilda och driva bolag inom EU. Enligt Kom-

missionen mot Tyskland
61

 omfattas sådana bolag som bedriver ekonomisk verksamhet i en annan 

medlemsstat av etableringsfrihetens regler även om etableringen inte sker genom att ett dotterbo-

lag eller en filial upprättas. Det är tillräckligt om bolaget drivs under självständiga former genom 

egen personalstyrka som under en obestämd tid har befogenhet att representera verksamheten 

utåt sett.
62

 Den sekundära etableringsrätten för fysiska och juridiska personer föreskrivs i artikel 

49.1 FEUF. Denna syftar till att försvåra för medlemsstaterna att uppställa hinder för dem som 

vill upprätta kontor, filialer eller dotterbolag i en annan medlemsstat.
63

   

     Primära etableringen kan också beskrivas som en process där en juridisk person försöker in-

korporera sin ekonomiska verksamhet i en annan medlemsstats marknad fullt ut. I doktrinen an-

förs, vilket bör understrykas särskilt i sammanhanget, att juridiska personer inom ramen för den 

primära etableringen har rätt att flytta sitt faktiska säte. Den sekundära etableringen är emellertid 

                                                 
59

 Danelius, a.a. s. 126. Se även avsnitt 4.7 nedan. 
60

 Mål C-212/97 Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, [1999] REG s. I-1459, p. 24-27. 
61

 Mål C-205/84 Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland, [1986] REG, s. 3755. 

(Svensk specialutgåva s. 741).  
62

 McDonnell, m.fl, a.a. s 720. 
63

 Barnard, Catherine, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oxford University Press Inc., New 

York, 2004, s. 311 f.  
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det alternativ som bolag oftast väljer, vilket framgår av EU-domstolens praxis på etableringsrät-

tens område.
64

 

     En sekundär etableringsform som nämns i artikel 49.1 är etablering genom dotterbolag. Ge-

nom att bilda eller förvärva ett dotterbolag och därefter föra över moderbolagets verksamhet dit 

kan moderbolaget också flytta en rörelse över nationsgränserna inom EU. Detta kan ske genom 

en gränsöverskridande fusion.
65

 Ett annat alternativ är att genom en s.k. inkråmsöverlåtelse föra 

över moderbolagets verksamhet till dotterbolaget, varefter moderbolaget avvecklas genom likvi-

dation. Möjligheterna att med stöd av FEUF genomföra en sådan s.k. reinkorporering är goda. I 

en sådan situation utgör artikel 18 FEUF ett grundläggande diskrimineringsskydd. Vidare finns 

ett annat diskrimineringsförbud i artikel 55 FEUF som specifikt tar sikte på bland annat aktieför-

värv. Dessa bestämmelser om sekundär etablering genom dotterbolag inklusive diskriminerings-

förbuden innebär på associationsrättens område att en medlemsstat inte får stifta lagar som hind-

rar juridiska personer från andra medlemsstater att bland annat förvärva aktier i det egna landet. 

Diskrimineringsförbudet riktar sig även till enskilda rättssubjekt. I konsekvens med det får ett 

inhemskt bolag inte i bolagsordningen ta in bestämmelser som diskriminerar juridiska personer 

från andra medlemsstater när det gäller exempelvis rätten att förvärva aktier i bolaget.   

     Emellertid är den sekundära etableringen förenad med rättsosäkerhet och kostnader för anli-

tandet av bland annat lokal expertis. Medlemsstaternas skilda associationsrättsliga lagstiftning 

och rättstraditioner är oftast källan till denna rättsosäkerhet. Men trots det är denna etablerings-

from den lämpligaste och mest använda metoden för utlandsetablering för bolag i EU. En anled-

ning kan vara att det saknas andra reella alternativ för de bolag som önskar flytta från sin hem-

stat.
66

  

3.2 Den fria rörligheten av etableringar i förhållande till den fria rörlig-
heten av tjänster 

3.2.1 Definition av etableringar och tjänster 

När bestämmelserna om etableringsfrihet studeras är det av intresse att även titta närmare på hur 

etableringar förhåller sig till tjänster. Båda regelverken bygger på icke-diskriminering och fri 

rörlighet, men det finns också viktiga skillnader.
67

  

     Artikel 57 FEUF slår fast att tjänster är sådana prestationer som normalt utförs mot ersättning, 

i den utsträckning de inte faller under bestämmelserna om fri rörlighet för varor, kapital och per-

soner. Begreppet är alltså negativt bestämt och omfattar även juridiska personer. 

     Vid etableringar har av naturliga skäl nationella regler större genomslagskraft än vid tillhan-

dahållandet av tjänster. Verksamheter som avser att etablera sig bygger oftast på en mer varaktig 

närvaro i värdlandet till skillnad från dem som enbart avser att tillhandahålla tjänster. Företagen i 

det förra fallet inlemmas i värdlandets ekonomi och samhälle och blir på så sätt också i större 

utsträckning skyldiga att följa samma inhemska regler som gäller för motsvarande inhemska bo-

lag.
68

 En etablering är det följaktligen endast fråga om då en ekonomisk verksamhet förflyttas 

från en medlemsstat till en annan och tillhandahåller sina tjänster i värdlandet under varaktiga 

förhållanden. Begreppen ekonomisk verksamhet och varaktig karaktär ska tolkas autonomt.
69

  

                                                 
64

 Se om EU-domstolens rättspraxis i kapitel 4 nedan. 
65

 Se om gränsöverskridande fusioner i avsnitt 5.2 nedan. 
66

 Danelius, a.a. s. 138 f.  
67

 Bernitz & Kjellgren, a.a. s. 256. 
68

 A.a.  
69

 Sundberg-Weitman, Brita, Nondiskriminering i EEC: diskrimineringsförbuden till säkerställande av arbetstagares 

och företags rörlighet över gränserna, K L Beckmans Tryckeri AB, Stockholm, 1973, s. 147. 
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     I målet Jany
70

 behandlades frågan om vad som utgjorde ekonomisk verksamhet. Tvisten inför 

den nationella domstolen rörde två polska och fyra tjeckiska medborgare som arbetade som pro-

stituerade i Amsterdam. Kvinnorna ansökte hos polismyndigheten i Nederländerna om uppehålls-

tillstånd för att bedriva egenföretagsverksamhet som prostituerade. Som grund för detta åberopa-

de de ”tvingande humanitära skäl” och hänvisade till associeringsavtal som vid tidpunkten för 

tvisten fanns mellan EU och Polen respektive Tjeckien.
71

 Kvinnornas ansökan fick avslag av 

myndigheterna i Nederländerna. Beslutet överklagades till nationell domstol som i sin tur vände 

sig till EU-domstolen med frågan om artikel 49 FEUF ska tolkas så att prostitution omfattas av 

begreppet ekonomisk verksamhet.
72

 Domstolen konstaterade att det framgår av fast rättspraxis att 

avlönat arbete eller tillhandahållande av tjänster mot betalning ska anses utgöra ekonomisk verk-

samhet i den mening som avses i fördraget, under förutsättning att verksamheten är verklig och 

faktisk och inte är sådan att den enbart framstår som marginell eller underordnad.
73

 EU-

domstolen hänvisade till domskälen till avgörandet i Deliège-domen
74

 där domstolen första 

gången slog fast att en ekonomisk verksamhet måste vara genuin, effektiv och inte enbart margi-

nell.
75

 

     Vad gäller den ekonomiska verksamhetens varaktiga karaktär har EU-domstolen genom 

Gebhard-domen
76

 slagit fast att särskild hänsyn inte enbart ska tas till den tidsperiod som tjäns-

terna eller varorna tillhandahålls, utan även frågor om hur ofta tillhandahållandet av tjänsterna 

äger rum, dess regelbundenhet och dess kontinuitet ska beaktas i lika stor utsträckning.
77

  

      Vid etableringar i större skala är det vanligt med företagsförvärv, där ett bolag helt eller del-

vis köper aktierna i ett utländskt bolag. Alternativt sker etableringen genom bildandet av utländs-

ka dotterbolag eller genom att ett utländskt bolag utövar verksamhet i annat land genom en fili-

al.
78

 Den gemensamma nämnaren för alla dessa situationer är att det kräver strategiskt planerande 

och stora resurser för att åstadkomma dessa ändringar i ursprungsverksamhet. Syftet med dessa 

ändringar och resultatet därav är sällan marginell. Följaktligen är en verksamhet som förflyttas av 

ekonomisk samt av varaktig natur.
79

  

     Sammanfattningsvis kan konstateras att det är fråga om en etablering när en ekonomisk verk-

samhet under självständiga former erbjuder sina tjänster över nationsgränserna med en avsikt att 

etablera sig under en obestämd tid.  

3.2.2 Etableringar, tjänster och principen om icke-diskriminering 

Den rådande uppfattningen var fram till mitten av 1980-talet att rätten till etablering skyddade 

juridiska personer från direkt diskriminerande åtgärder på grund av nationalitet medan rätten att 

tillhandahålla tjänster sträckte sig längre än så. I doktrinen framhölls att den senare friheten inte 

enbart skyddade bolag från diskriminering, utan från alla typer av handlingar som störde eller 

hindrade bolagen från att erbjuda sina tjänster i andra medlemsstater.
80

  

                                                 
70

 Mål C-268/99 Aldona Malgorzata Jany m.fl. mot Staatssecretaris van Justitie, [2001] REG, s. I-08615. 
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     Dessa skillnader mellan etableringsfriheten och den fria rörligheten av tjänster började så 

småningom minska med hänsyn till den rättspraxis som EU-domstolen utvecklade. I Klopp
81

 

hade domstolen att avgöra om Frankrike genom att uppställa krav på att jurister, franska som 

utländska, endast fick ha ett driftställe inom EU i praktiken gjorde det lättare för inhemska juris-

ter att utöva sin etableringsrätt i andra medlemsstater än vad det möjliggjorde för utländska juris-

ter att etablera sig i Frankrike. EU-domstolen underkände den franska lagstiftningen, eftersom 

kraven ansågs kunna hindra etableringsfriheten. Domstolen fäste ingen vikt vid att syftet inte var 

att diskriminera utan att säkerställa nödvändig kontakt mellan advokat och klient, eller vid att 

samma krav gällde för franska advokater. Domstolen ansåg således att nationell lagstiftning kan 

utgöra ett otillåtet hinder för fördragets fria rörligheter även om dess syfte inte är att diskriminera 

och även om samma regel är tillämplig i rent nationella situationer.
82

  

     Klopp banade vägen för den ovan nämnda Gebhard-domen.
83

 Enligt Gebhard gäller att alla 

typer av hinder som gör det mindre attraktivt för bolag att etablera sig i andra medlemsstater står 

i strid med etableringsfriheten. Emellertid konstaterade domstolen att undantag finns. Åtgärder 

anses inte inskränka etableringsfriheten för juridiska personer om de kan vidtas på ett icke-

diskriminerande sätt i det enskilda fallet, kan rättfärdigas genom ett trängande allmänintresse 

samt är ägnade att säkerställa förverkligandet av det syfte som eftersträvas genom det. Vidare 

måste åtgärderna vara proportionerliga och nödvändiga i förhållande till syftet. Dessa undantag 

kan sägas utgöra en motsvarighet till varuområdets s.k. Cassis de Dijon-doktrin och tar sikte på 

alla de typer av åtgärder som kan innebära dubbla bördor för utifrån kommande fysiska eller ju-

ridiska personer.
84

 Cassis de Dijon
85

 slår fast att om hinder för handeln inom gemenskapen upp-

står på grund av skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftningar om saluföringen av en produkt 

så kan de i avsaknad av gemensamma regler ändå godtas i den mån de nationella bestämmelserna 

kan anses vara nödvändiga för att tillgodose tvingande hänsyn, i synnerhet i fråga om effektiv 

skattekontroll, skydd för folkhälsan, god handelssed och konsumentskydd.
86
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 Mål 107/83 Ordre des avocats au barreau de Paris mot Onno Klopp, [1984] REG s. 2971. (Svensk specialutgåva 
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 Klopp-domen p. 19-22. 
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4 EU-domstolens rättspraxis 
De frågor som de nationella lagvalsreglerna aktualiserar belyses starkast om de ses i ljuset av 

EU-domstolens domar om etableringsfrihet för juridiska personer. Dock måste viss försiktighet 

beaktas när man läser dessa rättsfall. Domstolen har inte tagit sikte på lagvalsproblematiken som 

sådan, utan har endast bedömt principerna i förhållande till etableringsfriheten för bolag. Detta 

innebär emellertid inte att rättsfallen saknar betydelse för frågan för inkorporerings- och sätes-

principen. En analys av dessa kommer tvärtom att visa hur stora praktiska svårigheter dessa prin-

ciper orsakar juridiska personer och huruvida domstolen har försökt att lösa problemen.  
      I doktrinen har rättsfallen Überseering,

87
 Segers,

88
 Daily Mail,

89
 och Centros

90
 vållat stor 

debatt. På senare år har även förhandsavgörandet i Cartesio
91

 bidragit till debatten.
92

 De fem 

rättsfallen baseras alla på artiklarna 49 och 54 FEUF och är intressanta att använda som utgångs-

punkt i diskussionen om inkorporerings- och sätesprinciperna samt möjligheterna för bolag att 

kunna flytta sitt säte från en medlemsstat till en annan utan föregående upplösning. 

4.1 Mål 79/85 Segers  

Segers var en nederländsk medborgare som bedrev näringsverksamhet i Nederländerna genom ett 

brittiskt bolag. Han ansökte om sjukersättning från nederländska myndigheter men de vägrade att 

betala sådan, eftersom han ansågs vara företagsledare för ett brittiskt bolag och inte enbart an-

ställd. Inför den nationella domstolen hävdade Segers att det inte var förenligt med EU-rätten att 

en direktörs socialförsäkringsförmåner var beroende av om bolaget var nederländskt eller ut-

ländskt. Den nationella domstolen var osäker på om artiklarna 49 och 54 FEUF skulle tolkas så 

att de hindrar att företagsledare i bolag som är bildade i andra medlemsstater behandlas annor-

lunda än företagsledare i inhemska bolag i de fall då det utländska bolaget inte bedriver någon 

verksamhet i sin hemstat, utan endast i Nederländerna.
93

 Den nationella domstolen hänsköt följ-

aktligen frågan till EUD för ett förhandsavgörande. 

      Segers framhöll att en medlemsstat inte får förvägra en EU-medborgare en sådan typ av för-

mån enbart av det skälet att det bolag han är företagsledare för har bildats i en annan medlemsstat 

enligt det landets associationsrätt och har sitt säte i den staten trots att det inte är verksamhet 

där.
94

 

      Domstolen ansåg att det var utan betydelse om ett bolag bildats i en stat för att bedriva den 

huvudsakliga eller hela verksamheten i en annan. Det framhölls att reglerna om etableringsfrihet 

är tillämpliga så länge verksamheten och sätet finns inom EU.
95

  

4.2 Mål 81/87 Daily Mail 

I Daily Mail var det fråga om ett bolag som önskade att flytta sitt faktiska säte från England till 

Nederländerna i syfte att undvika att omfattas av den engelska skattelagstiftningen. Enligt eng-

elsk associationsrätt kunde bolag som bildats i överrensstämmelse med nationell rätt och som 
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 A.a. p. 13-14. 
95
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hade sitt registrerade säte i England utan att förlora sin status som engelsk juridisk person för-

lägga sitt faktiska säte för bolagsledningen utomlands. Men enligt engelsk skatterätt hade ett 

bolag sin skatterättsliga hemvist på den plats ledningen för bolaget befann sig, och det krävdes 

tillstånd från skattemyndigheten för att ett bolag ska få flytta sitt säte till en annan medlemsstat. 

Tillståndet förutsatte att bolaget likviderades i hemstaten, vilket i praktiken skulle ha inneburit 

skattskyldighet för Daily Mail. Daily Mail hävdade att den engelska skattelagstiftningens krav 

på tillstånd indirekt hindrade bolaget från att flytta sitt faktiska säte till en annan medlemsstat 

och att de reglerna stod i direkt strid med bestämmelserna om etableringsfrihet enligt FEUF. 

Inför den nationella domstolen önskade Daily Mail att få fastställt att det inte förelåg någon 

skyldighet att erhålla ett särskilt tillstånd för att kunna flytta sitt faktiska säte från Storbritannien 

till Nederländerna. Den nationella domstolen var emellertid osäker på tolkningen av reglerna 

om etableringsfrihet och hänsköt frågan till EU-domstolen. Den nationella domstolen ville veta 

om dessa artiklar utgör hinder för att en medlemsstat förbjuder ett bolag som har sätet för bo-

lagsledningen i den nämnda medlemsstaten att utan föregående tillstånd eller godkännande flyt-

ta sitt säte till en annan medlemsstat.
96

                                  

     Inledningsvis konstaterades i Daily Mail att till skillnad från fysiska personer är juridiska 

personer enheter som bildats i överensstämmelse med en nationell rättsordning. Juridiska per-

soner existerar endast i kraft av de olika nationella lagstiftningarna som reglerar bildandet av 

dem och deras funktion. Domstolen erinrade vidare om skillnaderna som finns mellan med-

lemsstaternas bolagsrättsliga lagstiftning och menade att fördraget har beaktat dessa skillnader 

genom att i artikel 54 definiera de bolag som etableringsrätten gäller för samt vilka anknyt-

ningskriterier som måste vara uppfyllda för att en medlemsstat ska kunna erkänna ett bolag från 

en annan medlemsstat som ett inhemskt rättssubjekt.
97

 

      Enligt Daily Mail ska artiklarna 49 och 54 FEUF tolkas så att de på gemenskapsrättens nu-

varande stadium inte ger ett bolag som bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i den 

medlemsstat där det har sitt stadgeenliga säte, rätt att flytta sitt faktiska säte för bolagsledningen 

till en annan medlemsstat. Problemen med att flytta ett bolags faktiska säte är inte tänkta att 

lösas helt genom reglerna om etableringsfrihet, utan de är tänkta att lösas genom lagstiftning 

och avtal, vilka vid tidpunkten för avgörandet inte kommit till stånd.
98

  

4.3 Mål C-212/97 Centros 

Det engelska bolaget Centros nekades registrering av sin filial i Danmark. Bolaget hade bildats 

enligt engelsk rätt men hade inte bedrivit verksamhet i landet sedan det bildats. Centros önskade 

att fortsätta bedriva sin huvudsakliga verksamhet utomlands, men eftersom engelsk bolagsrätt 

inte uppställde krav på upprättande och tillskjutande av lägsta aktiekapital för aktiebolag ville 

Centros fortsätta att omfattas av den engelska bolagsrätten. Bolagets ansökan om registrering av 

sin filial avvisades dock av den danska registreringsmyndigheten. Myndigheten motiverade sitt 

beslut med att Centros inte var intresserat av att upprätta en filial, utan det ville egentligen upp-

rätta ett huvuddriftställe och på så sätt kringgå de danska bestämmelserna om tillskjutande av 

lägsta aktiekapital. Danmark hävdade att medlemsstaterna har en skyldighet att försöka förhindra 

sådana försök till missbruk av etableringsfriheten.
99

  

      Enligt Centros gäller emellertid att begränsningar i etableringsfriheten endast får vidtas om 

de kan tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. De ska motiveras av tvingande hänsyn till all-

mänintresset, de ska vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträ-

vas genom dem, och de ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsätt-
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ning. Att ett bolag som önskar stifta en filial väljer att bilda bolaget i den medlemsstat som för 

bolaget förefaller ha de minst restriktiva bolagsrättsliga reglerna, kan inte i sig anses utgöra ett 

missbruk av etableringsrätten. Centros slår följaktligen fast att artiklarna 49 och 54 FEUF utgör 

hinder mot att en medlemsstat nekar registrering av en filial, även om bolagets syfte med etable-

ringen enbart är att undkomma hårdare bolagsrättsliga regleringar.
100

  

4.4 Mål C-208/00 Überseering  

Bakgrunden till förhandsavgörandet var en tvist mellan det nederländska bolaget Überseering 

och det tyska bolaget NCC, avseende skadestånd för fel i utförandet av de arbeten som Übersee-

ring hade uppdragit åt NCC i Tyskland. I december 1994 förvärvade två tyska medborgare bosat-

ta i Düsseldorf samtliga andelar i Überseering. Efter att förgäves ha krävt NCC på ersättning för 

de fel som konstaterats avseende utförandet av arbetena väckte Überseering med stöd av entre-

prenadavtalet en fullgörelsetalan mot NCC vid den nationella domstolen i Tyskland. Den natio-

nella domstolen avvisade emellertid talan, vilket överinstansen fastställde. Enligt sistnämnda 

domstol hade Überseering flyttat sitt faktiska säte från Nederländerna till Tyskland till följd av 

att andelarna i bolaget hade förvärvats av två tyska medborgare. Den nationella domstolen fann 

att Überseering saknade rättskapacitet i Tyskland, eftersom det inte var registrerat i samma stat 

som det hade sitt faktiska säte. Följaktligen ansåg domstolen att bolaget inte hade partsbehörig-

het, såvida det inte ombildade sig i enlighet med tysk rätt och registrerade sig där.
101

 Efter bola-

gets överklagande till den tyska Högsta domstolen hänsköts tolkningsfrågan till EU-

domstolen.
102

 

     Enligt Überseering gäller att en medlemsstats underlåtenhet att erkänna ett bolag som har 

bildats i överensstämmelse med rättsordningen i en annan medlemsstat rättsubjektivitet med mo-

tiveringen att bolaget har flyttat sitt faktiska säte till den egna staten utgör en begränsning av 

etableringsfriheten, som i princip står i direkt strid med artiklarna 49 och 54 FEUF. Även om 

tvingande hänsyn till allmänintresset, exempelvis avseende skydd av borgenärers, minoritetsäga-

res, anställdas eller skattemyndigheternas intressen, under vissa omständigheter och med iaktta-

gande av vissa villkor kan motivera begränsningar av etableringsfriheten, så kan sådana hänsyn 

inte motivera att ett bolag som bildats i en annan medlemsstat, där det har sitt säte enligt bolags-

ordningen, inte tillerkänns rättshandlingsförmåga och därmed inte heller processhabilitet, såvida 

det inte ombildar sig i enlighet med tysk rätt.
103

 

4.5 Mål C-210/ 06 Cartesio 

Cartesio var ett bolag stiftat enligt ungersk rätt. Det var registrerat i Ungern och hade även sitt 

säte där. Bolaget beslutade att flytta sitt registrerade säte till Italien och ansökte om att få det änd-

rat i det ungerska bolagsregistret att bolagets säte flyttats utomlands. Detta vägrade den ungerska 

registreringsmyndigheten att göra med hänvisning till att ungersk rätt inte godtar att bolag flyttar 

sitt registrerade säte utomlands och samtidigt fortsätter att vara underkastat ungersk rätt. En så-

dan flytt skulle fordra att bolaget först avvecklas och upplöses och sedan bildas på nytt i enlighet 

med gällande rätt i det land där det önskar registrera sitt nya säte.
104

 Cartesio ansåg att detta be-

slut stred mot reglerna om etableringsfrihet i FEUF och överklagade beslutet i domstol som i sin 

tur vände sig till EUD för ett förhandsavgörande.
105

  

      Den centrala tolkningsfrågan som hänsköts till EU-domstolen rörde möjligheten för bolag att 

inom ramen för etableringsfriheten flytta sitt registrerade säte till en annan medlemsstat och fort-
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farande omfattas av den associationsrättsliga lagstiftningen i den stat det bildats.
106

 Cartesio slog 

fast att en medlemsstat har befogenhet att definiera såväl den anknytning som krävs för att ett 

bolag ska anses ha bildats enligt dess nationella rätt och för att det i denna egenskap ska kunna 

omfattas av etableringsrätten, som den anknytning som krävs för bibehållande av denna status 

efter att det flyttat sitt registrerade säte. Denna befogenhet omfattar möjligheten för denna med-

lemsstat att inte låta ett bolag som omfattas av dess nationella rätt behålla denna status när det 

avser att förlägga bolaget till en annan medlemsstat genom att flytta sätet till den senare statens 

territorium, och därigenom avbryta den anknytning som föreskrivs i den nationella rätten i den 

medlemsstat där bolaget bildats.
107

 Återigen konstaterade EUD att de skillnader som finns mellan 

medlemsstaternas bolagsrätt är problem som inte är tänkta att lösas genom reglerna om etable-

ringsfrihet, utan av konventioner och annan lagstiftning vilka, när domen skrevs, inte kommit till 

stånd.
108

  

      Emellertid får inte ursprungsstaten uppställa vilka krav som helst på bolag som önskar flytta 

sitt registrerade säte utomlands. Om bolaget i fråga önskar att flytta sitt säte till en annan med-

lemsstat och även byta sitt personalstatut, får inte ursprungsstaten kräva att bolaget först likvide-

ras och upplöses. Cartesio justerar på denna punkt Daily Mail och förbjuder även indirekta krav 

som medför stora ekonomiska konsekvenser för bolag, såsom de skatterättsliga kraven i Daily 

Mail, om de inte kan rättfärdigas av tvingande allmänintresset.
109

 

4.6  Inkorporerings- och sätesprinciperna i ljuset av EUD:s rättspraxis 

4.6.1 Segers och Daily Mail 

Det torde kunna tolkas som att EUD intog en relativt integrationsvänlig roll i Segers när den slog 

fast att det var utan betydelse om ett bolag bildats i en medlemsstat för att bedriva den huvudsak-

liga eller hela verksamheten i en annan. Enligt Segers gäller att medlemsstater inte får förvägra 

en EU-medborgare en förmån av den anledningen att det bolag han arbetar åt har bildats i en an-

nan medlemsstat enligt det landets associationsrätt och har sitt säte i den staten trots att det inte är 

verksamt där. I målet fastslogs att det är utan betydelse för ett bolags etableringsrätt att det inte 

längre har någon faktisk anknytning till den medlemsstat det har bildats. Även om Segers inte 

behandlade bolagsrättsliga lagvalsregler explicit torde målet enligt min mening närmast ses som 

en bekräftelse av inkorporeringsprincipen. 

      Analogisk tillämpning av Segers på fall där juridiska personer önskar att flytta sitt faktiska 

säte från en medlemsstat till en annan inom EU måste emellertid göras med stor försiktighet. Se-

gers behandlar inte förflyttning av bolags säte eller lagvalsreglerna för juridiska personers perso-

nalstatut, i vart fall inte uttryckligen. Segers reglerar i första hand omfattningen av etableringsfri-

heten och slår fast att artiklarna 49 och 54 FEUF är tillämpliga oavsett var det faktiska sätet är 

beläget.  

     Daily Mail slår fast att det inte står i strid med bestämmelserna om etableringsfrihet om ur-

sprungsstaten uppställer nationella krav på bolag som vill flytta sitt faktiska säte utan att byta 

personalstatut. Detta följer av att juridiska personer endast existerar i kraft av den rättsordning 

som reglerar bildandet av dem och deras funktion.  

     På grund av att harmoniserande konventioner och annan lagstiftning avseende medlemsstater-

nas skilda bolagsrätt vid tidpunkten för Daily Mail inte fanns avgjordes frågan i målet på direkt 

grundval av artiklarna 49 och 54 FEUF. EUD erinrade om de skillnader som finns mellan med-

lemsstaternas bolagsrättsliga lagstiftning, men diskuterade inte vilka avtal och konventioner som 

lämpligen borde upprättas för att lösa lagvalsproblematiken. Daily Mail kan således inte använ-
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das som stöd för att den ena lagvalsprincipen ska ha företräde framför den andra. I sammanhang-

et ska dock noteras att det inte är tänkt att EUD ska ha en aktiv rättskapande roll och döma utöver 

den tolkningsfråga som hänskjutits till domstolen. Emellertid kan diskuteras om inte omständig-

heterna i Daily Mail likväl gav utrymme för domstolen att uttala sig obiter dictum och vad skälen 

till att domstolen avstod från detta var.  

4.6.2 Centros och Überseering 

Centros-domens betydelse för inkorporerings- och sätesprinciperna är inte fullt så enkel att tolka. 

I doktrinen finns i princip två skilda ståndpunkter. Vissa rättsvetenskapsmän menar att domen 

ska tolkas som att den underkänner sätesprincipen som sådan. Det starkaste argumentet som 

framhålls för detta är att Centros slår fast att det är ovidkommande för rätten till fri etablering att 

bolaget inte bedriver någon verksamhet i den stat det har sitt registrerade säte. Samtidigt hävdas 

det i doktrinen att avgörandet inte har någon relevans för frågan om hur sätesprincipen ska tol-

kas. Som argument för det anförs för det första att domstolen inte nämnde några lagvalsprinciper 

överhuvud. För det andra framhålls att eftersom båda staterna som var inblandade i Centros till-

lämpade inkorporeringsprincipen saknar målet betydelse för de stater som tillämpar sätesprinci-

pen.
110

  

     Frågan är vilka argument som är starkast och ska ges företräde. Emellertid kommer den frå-

gan med hänsyn till framställningens utrymme inte närmare gås igenom. Med det sagt torde den 

rimligaste tolkningen vara att målet har betydelse för samtliga stater och inte enbart de som till-

lämpar inkorporeringsprincipen. Det är föga troligt att domstolen hade kommit till ett annat be-

slut om de inblandade staterna istället hade tillämpat sätesprincipen.
111

    

    Centros hänvisade till undantagen enligt Gebhard-doktrinen och konstaterade att etablerings-

rätten inte får inskränkas med stöd av andra skäl än tvingande hänsyn till allmänintresset, särskilt 

avseende skydd av borgenärers, minoritetsägares, anställdas eller skattemyndigheternas intressen. 

Mot bakgrund av detta torde Centros lämpligen tolkas på så sätt att inga andra typer av omstän-

digheter än de enligt Gebhard-doktrinen kan motivera inskränkande åtgärder av den karaktär 

som det var fråga om i målet.
112

  

     Überseering och Centros torde vara de avgöranden som inneburit de största motgångarna för 

de stater som tillämpar sätesprincipen. Med hänsyn till Überseering torde det med viss fog kunna 

påstås att medlemsstater inte får tillämpa sätesprincipen gentemot juridiska personer som bildats 

enligt en annan medlemsstats rättsordning i den stränga form såsom Tyskland tillämpar den. De 

blir följaktligen skyldiga att i enlighet med inkorporeringsprincipen erkänna juridiska personer 

som rättsubjekt i mottagarstaten.      

4.6.3 Cartesio 

I Cartesio-domen görs en skillnad mellan de situationer där ett bolag önskar att flytta sitt säte 

med respektive utan byte av nationalitet. Cartesio rörde ett bolag som önskade att flytta sitt regi-

strerade säte från Ungern till Italien utan att byta nationalitet.  

     Domstolen synes vara av den uppfattningen att situationen då ett bolag önskar flytta sitt regi-

strerade säte utan att byta nationalitet ska behandlas på precis samma sätt som då det är fråga om 

ett bolag som önskar flytta sitt faktiska säte utan att byta nationalitet. I båda fallen avgör rätten i 

ursprungsstaten om förflyttningen ska godtas eller inte. Med det sagt är det inte självklart att 

mottagarstaten har en skyldighet att registrera det immigrerande bolaget i sitt bolagsregister utan 

att därefter få behandla bolaget som ett inhemskt rättsubjekt, på vilket den statens lag är tillämp-
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lig. En ordning som innebar en sådan skyldighet för medlemsstater skulle strida mot hur de flesta 

medlemsstater ser på bolagsregistrering.
113

  

     När det gäller den principiella frågan om hur ett bolags nationalitet bestäms uttalar domstolen 

att frågan om att en juridisk person som ska åtnjuta etableringsfrihet enligt FEUF är en fråga som 

ska avgöras enligt tillämplig nationell rätt.
114

 Denna formulering är föga klargörande för proble-

met om vilket lands lag som är tillämpning när inkorporerings- och sätesprincipen ställs emot 

varandra. Enligt Cartesio gäller att anknytningskriterier för bestämmandet av en juridisk persons 

personalstatut och de närmare bestämmelserna för att flytta det registrerade eller det faktiska sä-

tet enligt nationell rätt inte är tänkta att lösas genom reglerna om etableringsrätt. Dessa ska lösas 

genom konventioner och annan lagstiftning, slår domstolen fast.
115

 Domstolen förefaller vara av 

den inställningen att medlemsstaterna enligt gällande rätt får välja om de vill tillämpa inkorpore-

rings- eller sätesprincipen.  

    Cartesio-domen innebär också en precisering och utveckling av Daily Mail i det avseendet att 

det klarläggs att de principer som slogs fast i den sistnämnda gäller oberoende om ursprungssta-

ten tillämpar inkorporeringsprincipen som i Daily Mail, eller sätesprincipen som i Cartesio. Vi-

dare gäller att de hinder som ursprungsstaten kan uppställa mot en utflyttning av det faktiska sä-

tet inte bara kan vara av offentligrättslig karaktär, som i Daily Mail, men också av bolagsrättslig 

karaktär, som i Cartesio.
116

  

4.7 Förflyttning av ett bolag enligt gällande rätt 

I det följande ska bolags möjligheter att enligt gällande rätt flytta sitt säte sammanfattas. Efter-

som medlemsstaterna lägger olika betydelse i begreppet säte är det viktigt att skilja mellan om 

det är det registrerade eller det faktiska sätet som flyttas. Vidare är det av vikt att skilja mellan 

situationen då ett bolag önskar att flytta sitt säte med åtföljande nationalitetsbyte och de situatio-

ner då bolaget önskar att flytta med bibehållande av sitt personalstatut.  

4.7.1 Förflyttning av sätet utan byte av nationalitet 

Det kan förekomma att lagen i det land där en juridisk person har bildats och registrerats uppstäl-

ler begränsningar och villkor, normalt av offentligrättslig art, för att det faktiska sätet ska få flyt-

tas och samtidigt behålla sin identitet som ett i den staten erkänt rättssubjekt. Så var fallet i Daily 

Mail.  

     Det principiella som fastslogs i Daily Mail är att det inte är oförenligt med bestämmelserna 

om etableringsrätt enligt FEUF att den nationella rätten uppställer offentligrättsliga krav för att 

bolag ska få flytta sitt huvudkontor och samtidigt behålla sitt ursprungliga personalstatut. Enligt 

domen gäller att bolag, till skillnad från fysiska personer, inte kan existera oberoende av den lag-

stiftning som reglerar deras bildande och funktion.  

     I Daily Mail var det fråga om ett bolag som var registrerat i en stat som tillämpar inkorpore-

ringsprincipen och som önskade flytta till en annan stat som tillämpade samma princip. Emeller-

tid är situationen då ett bolag önskar att flytta sitt säte från en stat som tillämpar inkorporerings-

principen till en stat som tillämpar sätesprincipen förenad med ytterligare komplikationer.
117

 I en 

sådan situation uppkommer problem i lagvalshänseende om bolaget önskar att flytta sitt faktiska 

säte. En tillämpning av den i ursprungsstatens gällande inkorporeringsprincip innebär att bolaget 

fortsätter vara ett rättssubjekt i den staten samtidigt som bolaget enligt den i mottagarstaten till-

lämpade sätesprincip ska anses höra hemma där. Emellertid har rättsläget i detta hänseende klar-

nat efter Centros och Überseering. Det får numera anses stå klart att det i situationer av detta slag 
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är lagen i den stat där bolaget i fråga är registrerat som ska ges företräde. Mottagarstaten kan 

följaktligen varken kräva att bolaget registreras som ett rättsubjekt där eller vägra att erkänna 

bolaget rättskapacitet med motiveringen att bolaget är ett i registreringslandet hemmahörande 

bolag. 

     I de fall då ett bolag är bildad och registrerad i en stat som tillämpar sätesprincipen men vill 

flytta sitt faktiska säte till en stat som tillämpar inkorporeringsprincipen var rättsläget länge 

oklart. I Cartesio slog emellertid EUD fast att frågan om och under vilka förutsättningar en juri-

disk person får flytta sitt faktiska säte med bibehållande av sin nationalitet även i denna situation 

ska avgöras enligt lagen i den stat bolaget har sitt säte registrerat. Men i motsats till Daily Mail 

behandlade Cartesio situationen då ett bolag önskar flytta sitt registrerade säte utan att därmed 

byta nationalitet. Som nämnts tidigare i framställningen förefaller domstolen vara av uppfatt-

ningen att den situationen ska behandlas på samma sätt som när det faktiska sätet flyttas utan 

tänkt nationalitetsbyte.  

     Sammanfattningsvis kan sägas att när det gäller en förflyttning av det faktiska eller det regi-

strerade sätet utan byte av nationalitet gäller den princip som slogs fast i Daily Mail för över 20 

år sedan. Bolag existerar endast i kraft av de olika nationella lagarna som reglerar bildandet av 

dem och deras funktion. Frågan om under vilka förutsättningar en sådan förflyttning av sätet är 

möjlig bestäms således av den medlemsstat där bolaget i fråga är registrerat.  

4.7.2 Förflyttning av sätet med byte av nationalitet 

Det förekommer även fall då ett bolag önskar att flytta sitt registrerade säte med åtföljande byte 

av nationalitet. Men frågan om detta är möjligt utan att bolaget behöver avvecklas och likvideras 

i ursprungsstaten eller genomgå något nybildningsförfarande i den nya hemstaten, är alltjämt 

oklart.  

     Det är möjligt för en juridisk person att flytta sitt registrerade säte till en annan med åtföljande 

byte av nationalitet i den mån de berörda medlemsstaterna tillåter det. Regelverken i medlemssta-

terna är dock inte harmoniserade, vilket torde innebära att även om det finns lagstöd för ett natio-

nalitetsbyte är det förenat med viss rättslig osäkerhet och praktiska svårigheter att genomföra en 

sådan transaktion.  

     Enligt Cartesio gäller vidare att det under vissa förutsättningar kan åligga en medlemsstat, 

som inte har lagstiftat om saken, att medverka till att bolag omregistreras i en annan medlemsstat 

utan föregående likvidation. I EUD:s obiter dictum uttalanden i Cartesio framhålls att nationell 

lagstiftning om upplösning av bolag inte är undantagen från fördragets bestämmelser om etable-

ringsfrihet. Det kan således utgöra en otillåten inskränkning av denna frihet om ursprungsstaten 

utan att det föreligger några på allmänintresset grundande hinder förbjuder att en juridisk person 

flyttar sitt registrerade säte till en annan stat utan att det först upplöses.
118

  

     I princip slår Cartesio fast två förutsättningar för att ett bolag ska ha rätt att flytta sitt faktiska 

eller registrerade säte med åtföljande byte av personalstatut från en medlemsstat till en annan. 

För det första ska det i ursprungsstaten inte föreligga några hinder som motiveras av tvingande 

allmänintresse enligt Gebhard-doktrinen. För det andra ska mottagarstatens lagstiftning tillåta ett 

nationalitetsbyte. När ett bolag däremot önskar flytta sitt faktiska säte, utan att byta personalsta-

tut, är det dock ursprungsstaten som avgör förflyttningens tillåtlighet.     

     Sammanfattningsvis kan konstateras att frågan om bolag får byta nationalitet i första hand är 

beroende av i vilken utsträckning mottagarstaten tillåter det. Men har mottagarstaten full frihet att 

bestämma förutsättningarna för en sådan transaktion? Cartesio-domen lämnar ingen vägledning i 

den frågan och rättsläget är följaktligen alltjämt oklart i det hänseendet.  
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5 Centrala harmoniseringsåtgärder på den europeiska asso-
ciationsrättens område 

5.1 Förordningen om europabolag 

Försök har gjorts på EU-rättslig nivå för att harmonisera medlemsstaternas bolagsrättsliga lag-

stiftning. Detta har gjorts genom att skapa nya och självständiga europeiska associationsformer. 

Societas Europaea (SE), s.k. europabolag, är en sådan typ av associationsform. Syftet med SE-

förordningen
119

 är att möjliggöra stiftandet av europabolag eller s.k. SE-bolag. Genom att stifta 

ett bolag som ser likadant ut och faller under samma regelverk oavsett vilken medlemsstat det 

hör hemma slipper företagare de lagvalsproblem som kan uppstå om de skulle vilja flytta bola-

gets faktiska eller registrerade säte inom EU.
120

  
     SE-förordningen hänvisar till den nationella lagstiftningen som gäller för publika aktiebolag i 

den medlemsstat där bolaget har sitt registrerade säte.
121

 För andra frågor än de som regleras i 

den nationella aktiebolagslagstiftningen anges att lagstiftaren får eller, i vissa fall, ska utfärda 

kompletterande föreskrifter. Enligt artikel 9 i förordningen föreskrivs att på de områden där för-

ordningen eller EU-lagstiftningen inte ger vägledning, ska samma regler som gäller för nationella 

publika aktiebolag i den stat bolaget har sitt registrerade säte tillämpas. Detta kommer inte i di-

rekt uttryck i SE-förordningen utan får utläsas indirekt av artikel 8.13 där det stadgas att europa-

bolaget inte kan åberopas mot tredje man förrän registreringen av bolagets säte offentliggjorts. 

Med säte avses här det registrerade sätet. Emellertid ger inte SE-förordningen ett tydligt uttryck 

för inkorporeringsprincipen, då det i artikel 5 SE-förordningen stadgas att bolagets registrerade 

säte och huvudkontor ska vara placerade i samma medlemsstat. Detta förefaller mycket anmärk-

ningsvärt eftersom europabolag i detta avseende blir mer begränsade i sina möjligheter till gräns-

överskridande rörlighet än vad många nationella bolag är enligt EU-rättspraxis. För att flytta 

måste de inte bara flytta sitt huvudkontor utan också registrera det i den nya medlemsstaten och 

orten. Innebär då inte detta att förordningen rent av skulle vara oförenlig med FEUF?
122

 

     EUD konstaterade i Cartesio att mottagarstaten avgör förutsättningarna för att en juridisk per-

son ska få flytta sitt registrerade säte från en medlemsstat till en annan med åtföljande byte av sitt 

personalstatut. Medlemsstaterna torde således även ha rätt att bestämma om platsen för det fak-

tiska sätet ska sammanfalla med det registrerade, för att ett bolag ska kunna flytta dit. Med hän-

syn till att SE-förordningen är en EU-rättsakt som gemensamt beslutats av medlemsstaterna och 

har företräde framför nationell rätt torde Cartesio-domen innebära en frihet för medlemsstaterna 

att göra detsamma avseende europabolag. Följaktligen torde inte ordalydelsen i artikel 5 SE-

förordningen, mot bakgrund av den befogenhet EUD givit medlemsstaterna genom Cartesio-

domen, anses vara oförenligt med FEUF.
123

 

     Andra frågor som väcks i samband med tillämpningen av SE-förordningen är hur man be-

stämmer personalstatutet för europabolag om bolaget är registrerat i en stat, men bedriver sin 

huvudsakliga verksamhet i en annan. I sådana fall torde inkorporeringsprincipen vara avgörande 

såsom den kommer i uttryck indirekt i artikel 8.13 SE-förordningen.
124

  

     Av störst intresse är att SE-förordningen innehåller bestämmelser dels om flyttning av ett eu-

ropabolags registrerade säte från en medlemsstat till en annan, dels ombildning av ett nationellt 
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bolag till ett europabolag och vice versa. Dessa regler möjliggör för nationella bolag att de facto 

flytta sitt säte över nationsgränserna inom EU. Detta måste dock ske stegvis. Först ska det natio-

nella bolaget omvandlas till ett europabolag enligt de specifika regler som gäller för detta. Däref-

ter sker förflyttningen enligt ytterligare ett antal förfaringsregler. Enligt artikel 37.3 SE-

förordningen stadgas att bolaget inte får flytta sitt säte under ombildningen av ett nationellt bo-

lag.  Vidare stadgas det i artikel 66 i förordningen att beslut om att ombilda ett europabolag till-

baka till ett aktiebolag i den medlemsstat där det har sitt säte, inte får tas förrän två år efter euro-

pabolagets registrering och inte förrän de första två årsredovisningarna har godkänts.
125

  

     Europabolag kan således flytta sitt säte utan att det behöver avvecklas och ombildas i motta-

garstaten, detta framgår uttryckligen av artikel 8.13 SE-förordningen. En annan fördel med euro-

pabolaget är lagvalsrelaterad. Europabolag ska lyda det lands lag där det har sitt registrerade och 

faktiska säte. Detta innebär att det inte riskerar bli konflikter mellan länder som tillämpar inkor-

porerings- respektive sätesprincipen, eftersom båda principerna i detta fall leder till att samma 

medlemsstats rättsordning tillämpas på bolaget. 

     Emellertid är inte europabolaget en lämplig associationsform för nationella bolag som önskar 

att flytta sitt säte från en medlemsstat till en annan. Bestämmelserna i SE-förordningen om om-

bildning från ett europabolag till ett nationellt bolag och tvärtom, är tidskrävande och torde i vis-

sa fall innebära att europabolaget hamnar i en sämre, eller i vart fall lika dålig, sits än ett natio-

nellt bolag som önskar att flytta sitt säte. Med hänsyn till detta kan det diskuteras om SE-

förordningen i praktiken överhuvudtaget bidrar med ett plausibelt alternativ för nationella bolag 

som önskar att flytta sitt säte.
126

 

5.2. Direktivet om gränsöverskridande fusioner av bolag med begrän-
sat ansvar 

Fusionsdirektivet
127

 reglerar fusioner av bolag som bildats i enlighet med en medlemsstats lag-

stiftning och som har sitt huvudkontor, sin huvudsakliga verksamhet eller säte inom EU. Direkti-

vet innebär emellertid inte en fullständig harmonisering av de nationella reglerna om gränsöver-

skridande fusioner, utan lämnar utrymme för de nationella lagstiftarna att välja andra lösningar 

exempelvis gällande minoritets- och borgenärsskydd i samband med en sådan fusion. Direktivet 

ger även utrymme för medlemsstaten att införa bestämmelser som ger myndigheter rätt att mot-

sätta sig en fusion med hänsyn till allmänintresset, se exempelvis 23 kapitlet 21 a § och 36 § ak-

tiebolagslagen för svenskt vidkommande.
128

 

     Den centrala innebörden av en gränsöverskridande fusion är att det överlåtande bolaget i en 

medlemsstat upphör att existera som rättsubjekt och att dess tillgångar och skulder övertas av det 

övertagande bolaget. Således blir det av stor vikt att fastställa vilket lands rättsordning det nybil-

dade bolagets interna förhållanden ska underställas. Direktivet ger inte någon direkt vägledning i 

denna fråga. I lagvalshänseende torde lagstiftningen i respektive bolags hemstat gälla fram till 

dess fusionen är fullbordad. Därefter faller bolagets interna relationer under rättsordningen i den 

stat där bolagets säte registreras. Detta följer indirekt av artikel 13 i fusionsdirektivet där det 

stadgas att myndighet i vars register det övertagande bolaget har förts in ska meddela registret i 

den andra staten om fusionen, varefter föregående registrering ska raderas.
129

  

     Vid en gränsöverskridande fusion är emellertid den största utmaningen relaterad till de inter-

nationellt privaträttliga kvalifikationsproblem som kan uppstå. Ställning måste tas till om en 

                                                 
125

 Severinsson, a.a. s. 75. 
126

 A.a.  
127

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av 

bolag med begränsat ansvar.  
128

 Danelius, a.a. s. 135. 
129

 Østergaard, Kim, Fusionsdirektivets internationale proces- og privatretlige implikationer i EU, Nordisk Tidskrift  

for Selskabsret, NTS, nr 4, 2006, s 56 f. 



 28 

gränsöverskridande fusion, det vill säga överlåtelsen av bolag A till B, är en bolags- eller avtals-

rättslig angelägenhet. Skillnaderna är stora mellan dessa två synsätt och gränsdragningen är 

många gånger svår att göra.
130

 Om fusionen kvalificeras som en avtalsrättslig angelägenhet är 

utgångspunkten att avtalsfrihet råder och de i fusionen berörda bolagen kan komma överens om 

vilket lands lag som ska vara tillämplig i samtliga förhållanden dem emellan och i vilken domstol 

eventuella tvister ska lösas. Bolag A:s övertagande av bolag B, det vill säga när rättsförhållandet 

kvalificeras som rent bolagsrättsligt, innebär att det är rättsordningen i det land som det överta-

gande bolaget är registrerat eller har sitt faktiska säte som är tillämplig, detta fastsälls i sin tur av 

nationella lagvalsregler.
131

  

     Konsekvensen av att rättsförhållandet kvalificeras som bolagsrättsligt är att de nationella reg-

lerna om bolagets organisation, de interna bolagsorganens struktur och befogenheter samt frågor 

om likvidation blir tillämpliga.
132

 Om rättsförhållandet däremot kvalificeras som ett avtalsrätts-

ligt sådant blir helt andra regler och principer tillämpliga. I en sådan situation råder avtalsfrihet 

mellan de inblandade bolagen som sagt och det kan avtalas om vilket lands lag som ska äga till-

lämpning på rättsförhållandet dem emellan.
133

     

     En särskild fråga som är av intresse i sammanhanget är om det bör vara möjligt för det över-

tagande bolaget att i samband med fusionen flytta sitt säte till en annan medlemsstat. För svenskt 

vidkommande behandlades frågan i samband med införlivandet av direktivet i nationell rätt. Det 

konstaterades att själva direktivtexten inte uppställer något uttryckligt förbud mot att det överta-

gande företaget i samband med fusionen flyttar sitt säte till en annan stat. Emellertid talar flera 

omständigheter emot att syftet med fusionsdirektivet är att möjliggöra en sådan åtgärd. Det un-

derstryks till exempel i propositionen att fusion och flyttning i grunden är två skilda aktiebolags-

rättsliga åtgärder och en förflyttning hade varit möjlig hade det uttryckligen framgått av direkti-

vet. För svenskt vidkommande har således de ändringar som riksdagen beslutat i bland annat 

aktiebolagslagen (2005:551) och i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
 
 utgått från att det 

inte är möjligt att i samband med en gränsöverskridande fusion flytta det övertagande bolagets 

säte till en annan stat.
134

   

     Sammanfattningsvis kan konstateras att direktivet innebär nya möjligheter för det bolag som 

vill flytta verksamheten från en medlemsstat till en annan. Förvisso kommer det överlåtande bo-

laget att upphöra som juridisk person i samband med fusionen men bolagets tillgångar och skul-

der kommer, utan krav på likvidation och nybildande, att övergå till det i den andra medlemssta-

ten tillhörande dotterbolaget. Direktivet möjliggör följaktligen inte en renodlad förflyttning av 

bolaget registrerade säte, men i praktiken blir resultatet snarlikt.
135

  

5.3 Det 14:e bolagsdirektivet om gränsöverskridande förflyttning av 
säte  

Kommissionen tillsatte år 2003 en arbetsgrupp i syfte att modernisera den europeiska bolagsrät-

ten genom att upprätta ett förslag på ett direktiv om gränsöverskridande flyttning av juridiska 

personers säte.
136

 Syftet var att ett bolag skulle kunna förflytta sitt registrerade säte från en med-

lemsstat till en annan och endast behöva underkasta sig de formella krav som värdstaten uppstäl-

ler för registrering och inte behöva vidta kostsamma och komplexa avvecklingsåtgärder vid för-
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flyttningen. Följaktligen skulle bolagen efter registreringen i värdstaten fullt ut kunna flytta sitt 

faktiska säte med eller utan byte av personalstatut. Detta direktiv förblev dock en proposition då 

kommissionen i juni 2007 valde att lägga förslaget på is för att sedan i oktober samma år besluta 

att inte gå vidare med det alls.
 137

   

 

Följande uttalanden illustrerar kommissionens skäl till beslutet. 

 
[…] However, our preparatory work has led me to the conclusion that we should not rush forward with 

legislation. If we are to propose legislation, we must be sure there is a reasonable chance of a result with 

added value for business. The economic case is not as obvious or as clear-cut as it may seem and Mem-

ber States currently follow very different approaches to which they are strongly attached. […] Moreover, 

the Court of Justice will soon take a decision in the Cartesio-case that could provide us with new insights 

on the current legal situation in Europe. As you know, the Court has already in the past delivered funda-

mental judgments in the area of company mobility. I am therefore convinced that we should wait for the 

outcome of this case which is likely to bring more clarity into this complicated matter. We expect the 

judgement to be delivered in the autumn of this year. […]
138

 

 

[…] The Commission had also suggested that a further means of improving mobility might be a directive 

stipulating the conditions for transfer of registered office in the EU (the so called “14th Company Law” 

directive). […] […]Several companies have already transferred their registered office, using the possi-

bilities offered by the European Company Statute. Soon the Cross-Border Merger Directive, which will 

enter into force in December, will give all limited liability companies, including SMEs, the option to 

transfer registered office. They could do so by setting up a subsidiary in the Member State to which they 

want to move and then merging the existing company into this subsidiary. To my mind it is only if this 

framework is found wanting, that further legislative action in the shape of a 14th Company Law Direc-

tive would be justified. Therefore, I have decided not to proceed with the 14th Company Law Directive. 

[…] 
139

 

 

Följaktligen ansåg kommissionen att det inte fanns något omedelbart behov av ett harmonise-

ringsdirektiv på området längre. De starkaste skälen som anfördes var att bolagen inom EU redan 

hade de ekonomiska och de rättsliga förutsättningarna att på annat sätt utöva sin etableringsfri-

het. Kommissionen syftade främst på möjligheten till gränsöverskridande fusioner och att bilda 

europabolag.
140
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6 Juridiska personers möjligheter att flytta sitt säte inom ra-
men för FEUF  
Bestämmelserna om etableringsfrihet finns reglerade i artiklarna 49 och 54 FEUF. Etablerings-

friheten har tolkats vitt och omfattar inte enbart icke-diskriminerande åtgärder utan alla åtgärder 

som kan ha en begränsande effekt på juridiska personers fria rörlighet över gränserna.  

     I FEUF regleras dels primär etablering, dels sekundär etablering. Primär etablering innefattar 

enligt FEUF rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva 

företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 54 andra stycket. Den primära etableringen ska 

ske på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte 

annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital. I doktrinen framhålls vidare att juridiska 

personer inom ramen för den primära etableringsfriheten har rätt att flytta sitt faktiska säte över 

gränserna inom EU, men att den typen av etablering inte är lika vanligt förekommande som den 

sekundära etableringsformen.
141

  

     För att etableringsfriheten ska få ett fullt genomslag inom EU-rätten måste orsakerna till var-

för den primära etableringsfriheten inte utnyttjas lika frekvent som den sekundära identifieras. 

Alla faktorer som försvårar för juridiska personer att utnyttja sin primära etableringsfrihet behö-

ver undanröjas. Detta står i överensstämmelse med syftena bakom etableringsfriheten. Det är 

annars inte möjligt att upprätthålla en enda enhetlig marknad med ett fritt handelsområde i vilket 

varje enskild individ eller juridisk person får investera, producera, arbeta, köpa eller sälja sina 

tjänster. Incitamenten för juridiska personer att flytta sitt faktiska säte får vidare inte undermine-

ras. För ett bolag är strategiska omstruktureringar ofta avgörande för dess utveckling och be-

stånd. Om ett bolag inom EU anser att det är bäst att placera bolagets huvudkontor i den med-

lemsstat där bolagets huvudsakliga verksamhet bedrivs samt bolagets viktigaste beslut verkställs 

ska det vara fullt möjligt för bolaget att fullfölja den planen.  

     EU-domstolen har i Centros
142

 och Überseering
143

 slagit fast att medlemsstater inte får be-

gränsa juridiska personer från att utöva sin etableringsfrihet enligt FEUF med hänsyn till andra 

skäl än de som följer av Gebhard-domen.
144

 Det bör i sammanhanget dock understrykas att pri-

mär etableringsfrihet, i den bemärkelsen att en juridisk person önskar att flytta sitt registrerade 

säte till en annan medlemsstat och huruvida de skilda anknytningskriterierna för bestämmandet 

av ett bolags personalstatut utgör hinder för det, inte ställdes på sin spets förrän i den senare do-

men Cartesio.
145

   

6.1 Rättsläget efter Cartesio-domen  

EUD:s rättspraxis på etableringsfrihetens område har visat att skillnaderna mellan medlemssta-

ternas bolagsrätt, innefattat anknytningskriterierna för att fastställa en juridisk persons hemvist, 

inte är tänkta att utjämnas genom domstolens rättspraxis. EUD anser att detta problem snarare 

borde lösas genom lagstiftning på EU-rättslig nivå.
146

 Det som EUD genom sin rättspraxis på 

etableringsfrihetens område dock har klarlagt kan ses ur två perspektiv, vilket även framgår av 

avsnitt 4.7 ovan. 

     För det första har Daily Mail, Centros och Überseering klarlagt att en juridisk person får 

emigrera genom att flytta sitt faktiska säte från den medlemsstat där det är registrerat till en an-
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nan, utan att byta personalstatut, under förutsättning att ursprungsstaten (registreringslandet) till-

låter det. Mottagarstaten ska i gengäld erkänna det immigrerande bolaget rättssubjektivitet och 

gentemot det nyinflyttade bolaget inte uppställa krav, som inte kan motiveras av allmänna tving-

ande intressen. Cartesio-domen bekräftar att den princip som först slogs fast i Daily Mail även 

gäller när ett bolag önskar flytta sitt registrerade säte. Det vill säga att bolag existerar endast i 

kraft av lagen i den stat som reglerar deras bildande och funktion, följaktligen ska ursprungssta-

ten (säteslandet) kunna avgöra förutsättningarna för att ett bolag ska kunna flytta sitt faktiska 

eller registrerade säte och samtidigt anses vara en i det landet hemmahörande rättssubjekt.   

     Sett ur det andra perspektivet kan ett bolag emigrera och byta personalstatut utan tillstånd från 

ursprungsstaten, under förutsättning att bolaget efter förflyttningen kan ombildas till en bolags-

form i mottagarstaten, på ett sätt som accepteras av FEUF. Mottagarstaten kan inte kräva att om-

bildningen ska ske genom att det emigrerande bolaget först avvecklar sin verksamhet och likvi-

deras i hemstaten. Cartesio slog fast obiter dictum att sådana krav kan stå i direkt strid med reg-

lerna om etableringsfrihet enligt FEUF. Det kan således utgöra en otillåten inskränkning av den-

na frihet om ursprungsstaten utan att det föreligger några på allmänintresset grundande hinder 

förbjuder att en juridisk person flyttar sitt registrerade säte till en annan stat utan att det först upp-

löses.
147

 

     Följaktligen gäller efter Cartesio en komplex princip för upprätthållandet av etableringsfrihe-

ten. Frågan om bolag får flytta och byta nationalitet (personalstatut) är i första hand beroende av i 

vilken utsträckning mottagarstaten tillåter det. Cartesio-domen lämnar dock ingen närmare väg-

ledning i frågan om medlemsstaterna har full frihet att bestämma förutsättningarna för en sådan 

transaktion och rättsläget är följaktligen alltjämt oklart i det hänseendet. Det enda som dock torde 

vara klarlagt efter Cartesio är att en medlemsstat inte får kräva att bolaget innan flytten avvecklas 

och likvideras i hemstaten. Med andra ord kan konstateras att om ursprungslandet tillämpar in-

korporeringsprincipen är det enkelt att flytta det faktiska sätet, och även om mottagarstaten till-

lämpar sätesprincipen får det finna sig i detta. Däremot är rättsläget oklart om ursprungslandet 

tillämpar sätesprincipen och det faktiska sätet flyttas. 

     EUD har i sin tidigare rättspraxis med hänsyn till de faktiska omständigheterna i målen inte 

haft möjlighet att behandla konsekvenserna av att medlemsstaterna tillämpar skilda internatio-

nellt privaträttsliga principer. Det har endast erinrats om att medlemsstaterna tillämpar skilda 

anknytningskriterier och att dessa får lösas genom konventioner och annan lagstiftning. Visserli-

gen ställdes detta och frågan om juridiska personers primära etableringsfrihet på sin spets i Car-

tesio, men lagvalsprinciperna i sig behandlades inte explicit. Omständigheterna i målet gav inte 

domstolen utrymme för det. Istället läggs ansvaret på att harmonisera lagstiftningen i medlems-

staterna på eventuella avtal och konventioner.  

     Enligt min mening är utgången av Cartesio allt annat än tillfredställande. Medlemsstaterna 

tillämpar alltjämt skilda anknytningsprinciper vid fastställandet av juridiska personers personal-

statut. Behovet av vägledande rättkällor på den primära etableringsrättens område torde alltjämt 

vara särskilt starkt med hänsyn till att de harmoniseringsåtgärder som vidtagits inom den europe-

iska bolagsrättens område i praktiken inte utgör reella alternativ för bolag som önskar att flytta 

sitt registrerade säte.  

6.2 Den europeiska internationella privaträtträtten: status quo  

På den europeiska bolagsrättens område har insatser gjorts för att harmonisera de befintliga mot-

sättningarna som finns mellan inkorporerings- och sätesprincipen, och fördelarna med dessa ska 

inte förbises. SE-förordningen samt fusionsdirektivet upprättades för att överbrygga de motsätt-
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ningar som finns mellan medlemsstaternas internationella privaträtt, vilka riskerar att begränsa 

juridiska personers etableringsfrihet.
148

  

     SE-förordningen innehåller regler som möjliggör för bolag att flytta sitt säte från en medlems-

stat till en annan, vilket är den största fördelen med förordningen. Dock måste denna transaktion 

ske stegvis enligt föreskrivna bestämmelser. Först måste det nationella bolaget omvandlas till ett 

europabolag enligt särskilda bestämmelser som gäller för det. Vidare får beslut om att ombilda 

ett europabolag tillbaka till ett aktiebolag i den medlemsstat där det har sitt säte inte tas förrän två 

år efter europabolagets registrering och inte förrän de första två årsredovisningarna godkänts. 

     Fusionsdirektivets tar inte direkt sikte på juridiska personers möjligheter att flytta säte över 

gränserna inom EU. Direktivet syftar till att harmonisera medlemsstaternas nationella bolagsrätt 

genom att möjliggöra för fusioner mellan bolag i olika medlemsstater. Fördelen med direktivet är 

att inga komplikationer uppstår i lagvalshänseende. Fram till dess att fusionen är fullbordad faller 

de deltagande bolagen under sin hemstats lagstiftning och efter fusionens fullbordan faller det 

övertagande bolaget under den bolagsrättsliga lagstiftningen där bolaget registreras. Den största 

bristen med fusionsdirektivet är att direktivet inte utgör en fullständig harmonisering av gräns-

överskridande fusioner. Direktivet lämnar stort utrymme för medlemsstaterna att själva välja oli-

ka lösningar vad gäller till exempel borgenärsskydd och möjlighet för medlemsstaterna att införa 

bestämmelser som ger myndigheter rätt att motsätta sig en fusion med stöd av allmänintresset. 

Risken med detta är att förutsättningarna för en fusion kommer att skilja sig väsentligt beroende 

på vilka lagstiftningar som blir tillämpliga i det enskilda fallet. Vidare bidrar den internationellt 

privaträttsliga kvalifikationsproblematiken till ytterligare rättsosäkerhet, vilket talar emot att fu-

sionsdirektivet är ett okomplicerat och felfritt alternativ för juridiska personer som önskar att 

utöva sin primära etableringsfrihet genom att flytta sitt faktiska eller registrerade säte till en an-

nan medlemsstat.   

     Efter att studerat harmoniseringsåtgärderna inom den europeiska bolagsrätten kan det konsta-

teras att ingen av dem tar på ett tillräckligt effektivt sätt sikte på juridiska personers möjligheter 

att flytta sitt faktiska säte från en medlemsstat till en annan. Inte heller löser SE-förordningen och 

fusionsdirektivet på ett adekvat sätt problemet om huruvida det är inkorporerings- eller sätesprin-

cipen som ska ges företräde vid lagvalskonflikter. 

     Som har framgått ovan lämnar inte Bryssel I-förordningen någon vägledning och bolagskon-

vention har fortfarande inte trätt i kraft. Begreppet säte är alltjämt inte enhetligt definierat. Vidare 

förefaller inte EUD:s rättspraxis lämna en tillfredsställande vägledning i frågan om vilken lag-

valsprincip som ska ges företräde vid bestämmandet av en juridisk persons personalstatut.  

     Inga effektiva åtgärder har hittills vidtagits inom den europeiska internationella privaträtten i 

syfte att harmonisera medlemsstaternas internationella privaträtt avseende fastställandet av juri-

diska personers personalstatut, och det finns inga tecken på att sådana kommer att vidtas inom en 

snar framtid. Detta trots att Europaparlamentet och rådet har en skyldighet enligt artikel 81.2.c 

FEUF att besluta om åtgärder för att säkerställa förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i 

medlemsstaterna om lagkonflikter och om domstolars behörighet, särskilt när det är nödvändigt 

för att den inre marknaden ska fungera väl.  

6.3 Behovet av det 14:e bolagsdirektivet om gränsöverskridande för-
flyttning av säte  

Som har framgått tidigare i framställningen lade kommissionen ned planerna att genomföra det 

14:e bolagsdirektivet med motiveringen att det inte finns ett omedelbart behov av det. Kommis-

sionen anförde flera skäl till det ställningstagandet.  

     För det första konstaterade kommissionen att det ekonomiska mervärdet av ett direktiv var 

begränsat med hänsyn till de möjligheter som finns till gränsöverskridande omstruktureringar 
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redan. SE-förordningen och fusionsdirektivet var de två regelverk som kommissionen hänvisade 

till. Emellertid är inte SE-förordningen och fusionsdirektivet effektiva alternativ för juridiska 

personer som önskar att flytta sitt registrerade säte över nationsgränserna inom EU. SE-

förordningen innehåller komplexa förfaringsregler som inte bara är tidskrävande men också eko-

nomiskt ofördelaktiga för bolagen att tillämpa, särskild för små och medelstora företag. Vad gäll-

er fusionsdirektivet möjliggör det inte för juridiska personer att flytta sitt registrerade säte, vilket 

inte är syftet med det heller. Resultatet av en fusion är inget annat än snarlik en renodlad flytt av 

en juridisk persons säte.  

     För det andra motiverade kommissionen sitt beslut att inte fullfölja planerna om ett 14:e bo-

lagsdirektiv med att EUD, vid tidpunkten för kommissionens beslut, snart skulle avgöra Carte-

sio-målet, vilket skulle kunna klargöra rättsläget ytterligare och potentiellt utesluta behovet av ett 

nytt bolagsdirektiv.  

     Frågan blir då huruvida domstolens obiter dictum uttalande i Cartesio begränsar eller tar bort 

behovet av ett 14:e bolagsdirektiv helt. I doktrinen framhålls skilda ståndpunkter i denna fråga. 

Några hävdar att det efter Cartesio finns ett ännu större behov av ett 14:e bolagsdirektiv som 

reglerar bolags möjligheter att flytta sitt säte över nationsgränserna. Trots att artikel 49 FEUF har 

direkt effekt och kan åberopas av individer inför nationella domstolar skulle ett direktiv vara ett 

betydligt rättsäkrare och effektivare verktyg för att undanröja de motsättningar som finns mellan 

medlemsstaternas internationella privaträtt och associationsrätt. Vidare kan ett enskilt avgörande 

från EUD aldrig ersätta den rättsäkerhet som ett direktiv skulle kunna innebära för juridiska per-

soner i EU. 

     Utan ett direktiv som specifikt reglerar juridiska personers möjligheter att flytta säte inom EU 

med åtföljande byte av personalstatut kommer rätten till denna form av primär etablering vara 

helt beroende av vad lagstiftaren i varje enskild medlemsstat beslutar. I dagsläget är det inte 

många medlemsstater som reglerar denna form av primär etableringsrätt i sin nationella lagstift-

ning. Följaktligen torde det inte finnas något annat alternativ än att lagstiftaren på EU-rättslig 

nivå upprättar ett gemensamt regelverk för samtliga medlemsstater att följa. Om det 14:e bolags-

direktivet om gränsöverskridande förflyttning av säte skulle upprättas torde även det omedelbara 

behovet av specifika harmoniseringsåtgärder inom den europeiska internationella privaträtten 

bortfalla.
149

  

     Ett 14:e bolagsdirektiv om gränsöverskridande förflyttning av säte är enligt författarens me-

ning det enda plausibla alternativet för att överbrygga svårigheterna med att medlemsstaterna 

tillämpar två skilda internationellt privaträttsliga principer i utformningen av sin bolagsrätt. Utan 

en harmonisering på detta område riskerar inkorporerings- och sätesprincipen leda till olika be-

handling av juridiska personer i EU och riskerar annars att hindra ett fullt genomslag etablerings-

friheten för juridiska personer.  
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