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Remissvar
Departementspromemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i
svensk bolagsrätt (Ds 2021:15)
Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade departementspromemoria
med förslag till genomförande i svensk rätt av direktivet (EU) 2019/1151 om ändring av direktiv (EU)
2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt, och vill med
anledning därav anföra följande.
Det nu aktuella direktivet - digitaliseringsdirektivet - syftar till att möjliggöra online-registreringar av
aktiebolag och filialer, liksom andra händelser i aktiebolag och filialer, på nationell nivå och gränsöverskridande inom EU.
Departementspromemorian innehåller två förslag som innebär strängare krav eller mer långtgående
svenska regler än vad som följer av direktivet. Det ena ger Bolagsverket rätt att kräva personlig inställelse av den som gör en registeranmälan, om det finns skäl misstänka att anmälarens identitetshandling är förfalskad eller att anmälaren inte får företräda bolaget. Denna möjlighet följer av direktivet. Svenskt Näringsliv delar promemorians bedömning såväl att Bolagsverket bör ges denna möjlighet för att motverka att aktiebolagsformen används för brottslig verksamhet, som att möjligheten bör
utnyttjas endast i undantagsfall.
Det andra förslaget innebär att direktivets möjlighet att ge Bolagsverket rätt att kräva att handlingar
och information ska ges in uteslutande elektroniskt inte utnyttjas. Det är positivt om Bolagsverket utnyttjar de möjligheter till förenklad hantering för företag och förbättrad kvalitet i registren som en
ökad digitalisering av verkets ärendehantering kan ge. Detta görs bäst genom flexibla lösningar utvecklade i dialog med de företag som ärendena gäller och som baseras på beslutsunderlag i form av
grundliga konsekvensanalyser. Svenskt Näringsliv har tidigare framfört kritik mot processen kring utvecklingen av Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisningar och kritiserat avsaknaden av konsekvensanalys där olika alternativ vägs mot varandra samt Bolagsverkets egna nyttoberäkningar, som i efterhand visat sig gravt missvisande. Mot denna bakgrund anser Svenskt
Näringsliv att en generell rätt för Bolagsverket att kräva obligatorisk elektronisk ingivning riskerar bli
både dyr, komplicerad och administrativt betungande för företagen. Förslaget i promemorian tillstyrks
därför.
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Sammanfattningsvis tillstyrker Svenskt Näringsliv förslagen i departementspromemorian. De bör
göra det enklare, billigare och snabbare för företag och företagare att genomföra registreringar i
aktiebolags- och filialregistren. Särskilt positiva är förslagen om att registreringen av ett aktiebolag
som huvudregel ska ske senast fem arbetsdagar efter det att Bolagsverket fått all nödvändig dokumentation (och motsvarande förslag om tio arbetsdagar avseende filialer).
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