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Av docent LARS PEHRSON, Sverige.

Ett företag som önskar utvidga sin verksamhet till ett land där företaget inte
tidigare har varit verksamt kan göra det på flera olika sätt:

- genom att starta en filial,
- genom att bilda ett dotterföretag,
- genom att köpa upp aktierna i ett redan existerande bolag samt
- genom att köpa ut rörelsen (inkråmet) i ett redan existerande företag.

Skulle företaget inte vara intresserat av eller inte kunna investera så stora be-
lopp som något av dessa alternativ kräver kan företaget kanske i stället välja att
teckna ett samarbets- eller licensavtal med ett bolag i det ifrågavarande landet.

Oavsett vilket av de fyra förstnämnda alternativen som ett företag väljer kan
olika etableringsrättsliga problem uppkomma, eftersom det är vanligt förekom-
mande att nationell lagstiftning uppställer villkor för utländska rättssubjekts rätt
att driva näring. Dessutom kan formellt neutrala etableringsrättsliga regler, dvs
regler som i samma utsträckning är tillämpliga både på utländska och inhemska
företag, inte så sällan vara svårare att uppfylla för utländska företag.

Om ett utländskt företag väljer att etablera sig i ett land genom att köpa upp
aktierna eller inkråmet i ett redan existerande bolag aktualiseras ibland konkurr-
ensbegränsningsrättsliga regler om företagsförvärv. Dessa regler baserar sig i all-
mänhet på tanken att innehavet av en starkt dominerande ställning på marknaden
ofta medför att konkurrensen begränsas.1

Redan här kan det vara på sin plats att påpeka att de etableringsrättsliga re-
spektive konkurrensbegränsningsrättsliga reglerna delvis verkar i helt motsatta
riktningar. De konkurrensbegränsningsrättsliga reglerna syftar till att säkerställa

1 Se t ex diskussionen i betänkandet Ny konkurrensbegränsningslag, SOU 1978:9 s 78 ff,
291 ff.
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att det råder en effektiv konkurrens på marknaden.2 Olika etableringsrättsliga
regler å sin sida fyller vitt skilda syften, t ex ordnings- och säkerhetsskäl. Oavsett
vilket huvudsakligt syfte som en viss etableringsbegränsande regel har kan det
emellertid knappast ifrågasättas att den kan ha en viss konkurrensbegränsande
effekt genom att försvåra olika företags tillträde till marknaden.

Den fortsatta framställningen är disponerad på följande sätt. Som avsnitt 1 föl-
jer en redovisning av olika etableringsrättsliga regler som kan få betydelse när ett
företag från ett land önskar etablera sig i ett annat. Först behandlas sådana regler
som enbart tar sikte på utländska rättssubjekt, avsnitt 1.1, och därefter regler som
formellt är neutrala men som i praktiken är svårare att uppfylla för utländska
rättssubjekt, avsnitt 1.2. Den andra huvudavdelningen, avsnitt 2 behandlar kon-
kurrensbegränsningsrättsliga regler om förvärvskontroll. Framställningen avslutas
med en sammanfattning och några diskussionspunkter, se avsnitt 3.

1. Etableringsrätt

1.1 Utländska rättssubjekts etablering
Regler som begränsar eller försvårar utländska rättssubjekts möjligheter att dri-

va näring finns i många industriländer. Reglerna varierar dock ofta starkt till sin
uppbyggnad och närmare inriktning. De flesta regler torde emellertid kunna hän-
föras till endera av följande huvudgrupper:

a. Regler enligt vilka utländska rättssubjekt över huvud taget inte får driva nä-
ring utan särskilt tillstånd.

b. Regler enligt vilka vissa utländska rättssubjekt endast får bedriva verksam-
het i viss associationsform eller liknande.

c. Regler enligt vilka utländska rättssubjekt inte får bilda bolag eller förvärva
vissa aktier, ibland benämnda bundna.

d. Regler enligt vilka utländska rättssubjekt utan tillstånd varken helt eller del-
vis får förvärva redan existerande inhemska rättssubjekt.

e. Regler enligt vilka utländska rättssubjekt inte får förvärva fast egendom
utan tillstånd.

f. Regler enligt vilka utländska rättssubjekt inte får föra in eller ut valuta utan
tillstånd.

En regel av typ a. finns bl a i Sverige. Där gäller att utlänningar och utländska
företag endast får driva näring i den utsträckning och under de villkor som gäller
enligt 1968 års lag om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i

2 Se t ex a a s 181 f.
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riket, se dess 1 §. Undantag gäller dock dels för fysiska personer som är med-
borgare i något annat nordiskt land eller som har permanent uppehållstillstånd i
Sverige, 3 §, dels, i fråga om vissa uppräknade näringar bl a jordbruk och fiske,
för utlänningar som är bosatta i Sverige. Några motsvarande undantag finns dock
inte såvitt gäller utländska juridiska personer, utan de måste alltid ha tillstånd.

Något motsvarande tillståndskrav finns inte i Danmark. På så sätt görs dock
även i Danmark en skillnad mellan inhemska och utländska rättssubjekt som att
den lagstadgade näringsfriheten endast gäller danska medborgare och medborga-
re med hemvist i Danmark, se 1 och 2 §§ næringsloven.

För juridiska personer gäller i vissa länder därutöver att de endast får driva nä-
ring i viss "associationsform". I Sverige t ex gäller att ett utländskt företag som
vill driva näring måste göra det i form av en filial, 16 § lagen om rätt för utlänning
och utländskt företag att driva näring här i riket.3 Den form för företagande som
etableringslagstiftningen föreskriver uppfattas inte så sällan som föga attraktiv
från företagens sida. Resultatet har då blivit att utländska företag etablerar sig ge-
nom att bilda dotterbolag. Dessa anses då som inhemska rättssubjekt och träffas
därför inte av kravet på viss "associationsform".

Möjligheterna för utländska företag att bilda dotterbolag kan dock vara be-
gränsade av andra regler. För det första kan det uppställas krav på att utländska
rättssubjekt inte får bilda inhemska bolag. För det andra kan utländska rätts-
subjekts möjligheter att förvärva aktier i nationella bolag begränsas. Föreskrifter
om att inte alla stiftarna får vara utländska rättssubjekt finns i alla de nordiska
länderna.4 För utländska företag medför dessa restriktioner att möjligheten att
bilda ett dotterbolag kan vara utesluten såvida inte dispens kan erhållas från re-
striktionerna. Dispenser torde dock regelmässigt erhållas.

Vid sidan om de nationalitetskrav som ställs på stiftare i aktiebolag gäller i Sve-
rige också att utländska rättssubjekt5 inte får förvärva vissa aktier, s k bundna ak-
tier, se 17 kap aktiebolagslagen.

Med bundna aktier avses aktier vilka enligt ett förbehåll i aktiebolagets bolags-
ordning inte vare sig genom teckning eller överlåtelse får förvärvas av utländska

3.Regler om filialer finns också i Danmark och Norge men där råder inget tvång för en
utländsk juridisk person att driva näringsverksamhet i form av en filial.

4. I Danmark skall minst två stiftare vara inhemska rättssubjekt såvida inte industrimini-
steriet medgivit undantag, 3 § aktieselskabsloven, i Finland skall stiftaren eller stiftarna vara
i Finland bosatta nordiska medborgare, 2:1 aktiebolagslagen, i Norge skall minst hälften av
stiftarna bo eller ha bott i Norge under de senaste två åren om inte undantag meddelas, 2:1
aksjeselskapsloven (kravet på bosättning i Norge gäller inte för nordiska medborgare) och i
Sverige skall stiftaren eller stiftarna vara svenska rättssubjekt (fysiska personer skall också
vara bosatta här) såvida inte undantag har medgivits, 2:1 ABL.

5. Även vissa andra rättssubjekt är uteslutna, se närmare 17:1 aktiebolagslagen.

12 Nordisk juristmøde
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rättssubjekt och sådana typer av svenska rättssubjekt där det utländska inflytan-
det kan bli stort, se närmare 17:1 aktiebolagslagen. Vanligen har förbehållet en
sådan utformning att utländska rättssubjekt och andra s k kontrollsubjekt endast
får förvärva så många aktier i bolaget att deras sammanlagda innehav understiger
fyrtio procent av aktiekapitalet och tjugo procent av röstetalet, 4 § lagen om ut-
ländska förvärv av svenska företag. Det råder dock inte något tvång för svenska
aktiebolag att ha en viss andel bundna aktier, utan alla kan vara fria och således
få förvärvas av utländska rättssubjekt. Konsekvensen härav blir "endast" att bo-
laget, trots att det är ett svenskt rättssubjekt, behandlas som ett kontrollsubjekt.

Även i Finland finns möjlighet att i ett aktiebolags bolagsordning inta be-
stämmelser som begränsar utländska rättssubjekts möjlighet att förvärva aktier
även om man där inte använder benämningarna bundna och fria aktier, se 2:2
aktiebolagslagen och 3 § lagen om utlänningars och vissa sammanslutningars rätt
att äga och besitta fast egendom. I sistnämnda stadgande föreskrivs bl a att ut-
ländska rättssubjekts rätt att förvärva aktier i ett bolag kan begränsas en femtedel
eller, efter statsrådets tillstånd, två femtedelar.

Några motsvarande uttryckliga regler rörande rätten att i en bolagsordning ta
in bestämmelser som hindrar utländska rättssubjekt från att förvärva aktier sak-
nas däremot i dansk och norsk rätt.

I Sverige kompletteras aktiebolagslagens regler om bundna och fria aktier av
reglerna i lagen om utländska förvärv av svenska företag. Enligt denna lag får ut-
ländska företag och andra kontrollsubjekt inte utan tilstand för varje enskilt fall
förvärva så många aktier i svenska aktiebolag att genom förvärvet förvärvarens
andel av aktiekapitalet eller röstetalet i bolaget kommer att överskrida något av
gränsvärdena tio, tjugo, fyrtio eller femtio procent, 7 § lagen om utländska för-
värv av svenska företag. Tillstånd krävs dock inte vid teckning i samband med ett
aktiebolags bildande, utan då gäller enbart aktiebolagslagens ovan nämnda be-
stämmelser, 2 §. Inte heller gäller bestämmelserna förvärv av mindre företag, 2 §.
Kravet på förvärvstillstånd gäller dock, i motsats till en ganska vanligt förekom-
mande missuppfattning, även förvärv av fria aktier. Vidare krävs alltid tillstånd
vid förvärv av andelar i svenska handelsbolag och vid förvärv av ägande- eller
nyttjanderätt till rörelse som drivs i Sverige.

I en hösten 1989 publicerad departementspromemoria, Ändrade regler om utländska före-
tagsförvärv, Ds 1989:57, föreslås vissa liberaliseringar av dessa regler. Bl a föreslås att till-
ståndstvånget skall ersättas med ett anmälningssystem. Utländska rättssubjekt skall således
enbart vara skyldiga att anmäla förvärv av svenska företag och om myndigheterna inte in-
griper inom viss tid efter anmälan är förvärvet giltigt.

Även i Finland finns regler som i praktiken begränsar utländska rättssubjekts
möjligheter att förvärva aktier i finska aktiebolag. När "allmän fördel" så kräver
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kan nämligen statsrådet som villkor för att registrera ett aktiebolag eller vissa
ändringar i ett aktiebolags bolagsordning föreskriva att utlänningar endast får äga
högst en viss andel av aktierna i bolaget, 3 §, 2 mom lagen om utlänningars rätt
att äga och besitta fast egendom och aktier. Den tillåtna andelen är numer 20 %
av aktierna, eller efter tillstånd från statsrådet, 40 %, 3 § 1 mom nämnda lag.

Motsvarighet till nu redovisade svenska och finska regler saknas i Danmark och
Norge.

De regler som begränsar utlänningars rätt att förvärva aktier i inhemska bolag
kompletteras i Sverige med en regel enligt vilken ett utländskt rättssubjekts för-
värv av en större svensk rörelse (dvs ett inkråm) är tillståndspliktigt, 2 § om ut-
ländska förvärv av svenska företag mm.6 Någon motsvarande generell regel synes
dock inte finnas i något av de övriga nordiska länderna.

Bestämmelser som begränsar utländska företags möjlighet att förvärva fast
egendom finns däremot i alla de nordiska länderna.7 Vissa skillnader råder dock
mellan länderna. I Sverige och Finland gäller att förvärv av fast egendom är be-
roende av tillstånd.8 Så är också fallet i Danmark, se 1 § lov om erhvervelse af fast
ejendom, men de danska reglerna omfattar inte förvärv av rättssubjekt från EG-
länderna. I Norge gäller i stället att även inhemska rättssubjekts förvärv är till-
ståndspliktiga.

I Sverige och Finland kompletteras ovan nämnda rent etableringsrättsliga reg-
ler av bestämmelser om kontroll av in- och utförsel av valuta. I Danmark där-
emot finns endast regler om anmälan av vissa transaktioner, se bekentgørelsen
om valutaforhold. Dessa svenska och finländska regler har dock avsevärt liberali-
serats under senare år. De får också sägas ligga utom ramen för det ämne som
denna uppsats skall behandla och kommer därför inte att beröras i det följande.

Vad som ovan anförts tar endast sikte på regler som gäller för alla företag oav-
sett på vilket område de är verksamma. Därutöver finns emellertid ett antal be-
stämmelser som bara tar sikte på vissa verksamhetsområden och ytterligare be-
gränsar utländska rättssubjekts möjligheter till marknadstillträde. Exempel på

6. Som större anses rörelser vars nettovärde enligt fastställd balansräkning överstiger 100
basbelopp (knappt SEK 30 milj) och som har mer än tio anställda. Gränsen har nyligen för-
eslagits höjd till 500 basbelopp och 50 anställda, se Ändrade regler om utländska företa-
gsförvärv, DS 1989:57.

7. Se för dansk rätts del lov om erhvervelse av fast ejendom, för finsk rätts del 1 § i lagen
om utlänningars och vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom för norsk
rätts del i första hand loven om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erhverv
av fast ejendom samt för svensk rätts del lagen om utländska förvärv av fast egendom.

8.Även avtal som ger upphov till besittning av fast egendom som varar längre än två år
är tillståndspliktiga i Finland, se 1 § lag om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt
att äga och besitta fast egendom och aktier.
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verksamhetsområden där särskilda etableringsregler gäller är bank- och försäk-
ringsverksamhet samt gruvdrift.

1.2 Etableringsregler som är tillämpliga på både in- och utländska rätts-
subjekt

I alla industriländer finns ett större eller mindre antal statliga och privata etab-
leringshinder som är tillämpliga på såväl inhemska som utländska rättssubjekt.
Även om antalet sådana hinder är stort i många länder, är dock tendensen mins-
kande.

Även en etableringsregel som formellt inte diskriminerar utländska rättssubjekt
är inte så sällan svårare att leva upp till för dessa än för inhemska rättssubjekt.
För vissa typer av verksamheter råder som bekant rättsliga monopol.9 Det torde
vara mycket sällsynt att ett utländskt rättssubjekt ges möjlighet att driva en verk-
samhet som skyddas av ett rättsligt monopol.

Andra verksamheter kräver att dess utövare uppfyller vissa kvalifikationskrav,
som ofta går ut på att utövarna skall ha viss utbildning. Detta gäller t ex för läka-
re, tandläkare, revisorer och advokater. Det säger sig självt att det normalt är
lättare för inhemska rättssubjekt än för utländska att uppfylla krav på viss natio-
nell examen. För många yrkeskategorier jämställs visserligen in- och utländska
examina. Detta gäller dock även långt ifrån generellt.

1.3 EG-interna etableringsregler samt EFTA-företags etablering inom EG
och vice versa

En grundläggande princip i Romfördraget (RomF) är non-diskrimineringsprin-
cipen som ger uttryck åt ett generellt förbud mot varje form av diskriminering, se
närmare art 7 RomF.10 Non-diskrimineringsprincipen konkretiseras i ett flertal
bestämmelser i Romfördraget, däribland bestämmelserna om etableringsfrihet.
Där föreskrivs bl a att varje rättssubjekt från en medlemsstat har rätt att starta
och driva självständig förvärvsverksamhet, inklusive att bilda och driva bolag, på
samma villkor som etableringslandets egna rättssubjekt, art 52, st 2 RomF. EG-
domstolen har givit förbudet mot diskriminerande etableringshinder en vidsträckt
tolkning.

9 Oftast tänker man vid rättsliga monopol på verksamheter som post, tele och järn-
vägstrafik. I Sverige råder dock även rättsliga monopol för bl a fondbörsverksamhet och
passagerartrafik till sjöss till och från Gotland.

10 Se om principen ingående, Sundberg-Weitman, Nondiskriminering i EEC, Sthlm
1973.
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Ett för jurister närliggande illustrativt exempel är domen rörande den belgiske advokaten
Thieffry.11 Denne hade doktorerat i Louvain och sedan varit verksam som advokat i Bryssel.
Under en tid hade Thieffry också arbetat som assistent åt en barrister i London. Thieffry
planerade därefter att starta verksamhet i Paris. Han införskaffade dels ett intyg från Sor-
bonne som utvisade att hans belgiska doktorsexamen motiverade en fransk licentiatexamen,
dels erforderligt bevis om att han hade de kunskaper som krävs för att kunna praktisera
som advokat i Frankrike. Därefter ansökte Thieffry om inträde i det franska advokatsam-
fundet. Ansökan anslogs emellertid med motiveringen att Thieffry inte hade någon fransk
examen. Thieffry överklagade beslutet till domstol som i sin tur begärde tolkningsförklaring
från EG-domstolen. Denna ansåg att det stred mot art 52 RomF att hindra en person som
dokumenterat hade erforderliga kunskaper för att kunna vara verksam som advokat från att
göra detta enbart för att personen ifråga inte hade någon inhemsk examen.

Av det anförda följer att etableringshinder av den typ som redovisats ovan i av-

snitt 1.1 är förbjudna medlemsstaterna emellan.

Däremot har EG-domstolen ansett att etableringshinder som formellt är neut-

rala men som ändå har diskriminerande verkan inte omfattas av förbudet i art 52

RomF.

Från praxis kan nämnas mål 221/85.12 Kommissionen angrep där nationella belgiska regler
enligt vilka alla ägare av och högre anställda vid privata laboratorier verksamma inom det
farmaceutiska området måste vara läkare eller apotekare. Kommissionen gjorde gällande
att dessa regler i praktiken omöjliggjorde för utländska laboratorier att bilda dotterbolag i
Belgien. EG-domstolen fann emellertid att reglerna inte stred mot art 52 RomF, eftersom
de träffade in- och utländska rättssubjekt lika.

Art 57 i Romfördraget bemyndigar EG-myndigheterna att utfärda olika rätts-

akter för att säkerställa den fria etableringsrätten. Ett ganska stort antal direktiv

har också utfärdats.

De nordiska EFTA-ländernas frihandelsavtal med EG13 innehåller inte några

etableringsrättsliga regler. Om t ex ett svenskt företag vill etablera sig i Västtysk-

land måste därför det svenska företaget uppfylla alla de föreskrifter som i Väst-

tyskland uppställs för att ett utländskt företag skall få etablera sig där. Företag

från något EFTA-land jämställs således i etableringshänseende med företag från

länder som inte har någon form av avtal med EG, t ex med amerikanska eller ja-

panska företag. Omvänt gäller också att ett västtyskt företag som önskar etablera

sig i Sverige måste ha alla de tillstånd som redogjorts för ovan i avsnitt 1.2.

Avsaknaden av etableringsregler framstår som en av de allvarligaste bristerna i

EG-EFTA-avtalen. Det framstår också som närmast självklart att om EFTA-

11.Mål 71/76, (1977) E.C.R. 765.
12.(1987) E.C.R. 719, Commission v. Belgium.
13.Formellt har EFTA-staterna ingått två avtal med de europeiska gemenskaperna, ett

med EEC och ett med CECA.
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ländernas förhandlingar med EG-kommissionen om ett fördjupat samarbete inom
ett European Economic Space (EES) leder till framgång, regler om etablerings-
frihet inom EG för företag med säte inom EFTA och vice versa måste införas.
Det är då rimligen inte heller möjligt för de nordiska EFTA-länderna att uppställa
för utländska företag diskriminerande etableringsreglerna sinsemellan.

2. Konkurrensbegränsningsrätt

2.1 Allmänt
Större företagsförvärv har inte så sällan setts med oblida ögon av de konkur-

rensvårdande myndigheterna. Detta gäller oavsett om det har varit fråga om ak-
tie- eller inkråmsförvärv. Från konkurrensbegränsningsrättslig synpunkt synes va-
let mellan dessa båda alternativ ha uppfattats som en teknisk fråga som primärt
har bestämts av skattesynpunkter. I allmänhet synes de konkurrensvårdande
myndigheterna inte heller ha fäst någon vikt vid om förvärvaren har varit ett in-
hemskt eller utländskt företag.

Det finns naturligtvis en mängd olika skäl till varför ett företag önskar förvärva
ett annat företag.14 En mycket viktig orsak är att förvärvaren önskar öka sin
marknadsandel. Detta kan i sin tur medföra stordrifts- och rationaliseringsför-
delar samt synergieffekter. Själva storleken i sig kan också ge upphov till större
ekonomisk makt. Inom vissa branscher förefaller även storleken i sig attrahera
kunderna. När förvärvet avser ett företag som är verksamt i en annan bransch än
köparen kan förvärvet också vara fördelaktigt ur riskspridningssynpunkt.15

Företagssammanslagningar kan således ha flera fördelar såväl för de inblanda-
de företagen som för samhällsekonomin i stort. De konkurrensvårdande myndig-
heterna har självfallet aldrig heller gjort gällande att företagsförvärv i sig skulle
vara icke-önskvärda. Tvärtom är företagsförvärv nödvändiga för att uppnå effek-
tiva företag.

Det anförda hindrar emellertid inte att ett företagsförvärv i det enskilda fallet
kan medföra vissa konkurrensbegränsande effekter. Vilka dessa är beror på om-
ständigheterna i det enskilda fallet. Att horisontella förvärv, dvs då ett företag
köper upp en konkurrent, kan medföra en konkurrensbegränsning är lätt att inse.
Särskilt gäller naturligtvis detta om det är de två dominerande aktörerna som går
samman och därefter i praktiken får en ensamställning. Därmed är självfallet inte

14. Se till det anförda t ex Harding, Kontroll av företagssammanslagningar, 1982 41 ff.
15.Till det anförda kommer sådana skäl på säljarsidan som att de gamla ägarna inte läng-

re önskar eller anser sig kunna driva ett företag vidare.
16. SO197 249 ff, 359 f, 399 f. prop 1981/82 s 63, 95 f, 257 f.
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sagt att alla horisontella företagsförvärv är konkurrensbegränsande. En samman-
slagning av två företag med suboptimal storlek kan i stället förstärka konkurren-
sen.

Vid vertikala förvärv, dvs då en producent köper en leverantör eller en pro-
ducent köper en grossist eller vice versa, är situationen något annorlunda. De in-
blandade företagens marknadsandelar ökar då inte. Däremot kan ett sådant för-
värv få till följd att en leverantör inte längre levererar till andra producenter av
konkurrerande produkter eller att en grossist upphör att sälja sådana produkter.

Effekterna av diagonala förvärv, t ex då en producent köper en grossist som
handlar med helt andra typer av produkter än de producenten tillverkar, s k kon-
glomeratsammanslagningar, är knappast möjligt att mer generellt uttala sig om.
Huvudsakligen torde en sådan ny grupps möjligheter att begränsa konkurrensen
fordra att gruppen har mycket stora ekonomiska resurser vilka bl a kan ha en av-
hållande effekt på potentiella konkurrenters marknadstillträde. Det har också
framförts att starka konglomerat ger möjlighet till underprissättning genom att de
förluster som uppstår hos en del av konglomeratet kan täckas av vinster hos an-
dra.

I ett internationellt perspektiv är de flesta nordiska företag relativt små. Ofta
behöver de vara större för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Detta
medför att företagsförvärv mellan nordiska företag jämförelsevis sällan torde ge
upphov till några konkurrensbegränsningar. I samma riktning talar också att de
nordiska länderna i mycket stor utsträckning är öppna för importkonkurrens.

2.2 Möjligheterna att ingripa mot företagsförvärv i Norden
Av de nordiska länderna är det endast Sverige och Norge som har uttryckliga

regler enligt vilka företagsförvärv kan förbjudas. De svenska reglerna finns i 5 §
konkurrenslagen (KL). Där stadgas att om en konkurrensbegränsning med skad-
lig verkan består i att en näringsidkare genom att göra ett visst företagsförvärv får
eller förstärker en dominerande ställning på marknaden skall marknadsdom-
stolen söka förhindra den skadliga verkan genom förhandling. Endast om saken
är "av särskild vikt från allmän synpunkt" får förhandlingen syfta till att närings-
idkaren skall avstå från förvärvet, 5 § KL. För det fall förhandlingen inte skulle
leda till att den skadliga verkan undanröjs kan marknadsdomstolen förbjuda för-
värvet, se närmare 6 § KL. Ett sådant beslut blir dock bara gällande mot närings-
idkaren om regeringen fastställer det, 7 och 8 §§ KL.

Endast företagsförvärv som medför att förvärvaren får eller förstärker en
marknadsdominerande ställning omfattas således av kontrollen. Däremot är det
inte nödvändigt att något av de företag som är involverade i förvärvet har en
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dominerande ställning redan före förvärvet. Vid bestämmandet av om ett företag
har eller får en dominerande ställning kan en stor mängd olika faktorer få be-
tydelse, bl a marknadens geografiska utbredning, de ifrågavarande varornas sub-
stituerbarhet och företagens allmänna ekonomiska styrka.16 Departementschefen
anförde uttryckligen att en marknadsandel överstigande 50 % inte är nödvändig
för att en marknadsdominerande ställning skall kunna föreligga.17 En effekt av
dominanskriteriet är att diagonala förvärv (konglomeratsammanslagningar) regel-
mässigt faller utanför förvärvskontrollen.

En annan förutsättning för att ingrepp mot företagsförvärv skall kunna ske är
att förvärvet medför skadlig verkan. Härmed avses att förvärvet skall leda till en
konkurrensbegränsning som på ett sätt som är otillbörligt från allmän synpunkt

- påverkar prisbildningen,
- hämmar effektiviteten inom näringslivet eller
- försvårar eller hindrar annans näringsutövning, 2 § KL.
Det räcker således att otillbörlighetsrekvisitet och ett av de tre effektkriterierna

är uppfyllda.
Reglerna om förvärvskontroll är tillämpliga oavsett om förvärvet består av

aktier, handelsbolagsandelar, rörelser eller delar av rörelser, 5 §, 2 st. Det torde
inte heller krävas att alla aktier i ett bolag överlåts eller, när det är fråga om över-
låtelse av en rörelse eller del av rörelse, att hela äganderätten till rörelsen över-
går. Däremot fordras naturligtvis att en så stor andel övergår att förvärvaren får
ett bestämmande inflytande över det uppköpta företaget.18

Förvärvskontrollen avser företag som driver verksamhet inom Sverige, 5 §, 1 st
KL. Även utländska företag som uppfyller detta krav omfattas således i princip
av lagen. Vidare saknar det betydelse om det förvärvande företaget är svenskt
eller inte. Rent teoretiskt skulle därför ett utländskt företags förvärv av ett annat
utländskt företag som driver näring i Sverige kunna omfattas av kontrollen. Detta
står också i överensstämmelse med uppfattningen att konkurrenslagen i princip är
tillämplig på alla konkurrensbegränsningar som har verkan inom Sverige.19 En
annan sak är att denna princip av folkrättsliga skäl inte kan upprätthållas helt.
Det står ju dessutom klart att det i allmänhet skulle vara omöjligt att verkställa
ett beslut av marknadsdomstolen om att förbjuda en sammanslagning mellan två
utländska företag.

Det finns ingen allmän skyldighet att anmäla företagsförvärv, utan det an-

16. SOU 1978:9 s 249 ff, 359 f, 399 f. prop 1981/82 s 63, 95 f, 257 f.
17. Prop 1981/82 s 257.
18.SO197 342 ff, Bernitz, Svensk marknadsrätt 2 uppl 1986 s 93 f. Se från praxis MD

1989:18, Esselte.
19.Se prop 1981782:165 s 172 ff.



Internationale virksomhedsoverdragelser og etableringer 185

kommer på näringsfrihetsombudsmannen (NO) att på eget initiativ undersöka

förvärv när han finner så vara påkallat. I samband med en sådan undersökning

kan dock NO begära att få in de uppgifter som behövs för prövning av förvärvet,

26 § KL. Vidare har en part i ett företagsförvärv rätt att anmäla ett förvärv, följer

av 20 § KL. Fördelen från företagens sida med att frivilligt anmäla ett förvärv är

att NO då "snarast" måste besluta om han skall undersöka förvärvet eller om han

skall lämna det utan åtgärd. Om NO väljer det senare alternativet kan han där-

efter i princip inte ångra sig, 20 §, 2 st KL.

NO har sedan reglerna om kontroll av företagsförvärv trädde i kraft 1983

granskat ca 15-25 ärenden per år. Antalet ärenden synes vara ökande. Av ärend-

ena är det dock endast två som har prövats av marknadsdomstolen, MD 1986:23,

Alcro och MD 1989:19, Esselte.20 Förvärvet ansågs inte i något av dessa båda fall

strida mot 5 § KL.

MD 1986:27 avser en överenskommelse mellan färgbolagen AB Wilh. Becker, Wilh. Beck-
er-Intressenter AB samt AB Alf ort & Cronholm om att i ett gemensamt bolag, Alcro-
Beckers, sammanföra sina verksamheter inom sektorn konsument- och yrkesmålerifärger.
Samgåendet innebar att inköp, produktion, forskning och utveckling samt transporter till
detaljhandeln skulle samordnas. En huvudfråga i målet var om Alcro-Beckers genom
sammanslagningen fått en marknadsdominerande ställning. Marknadsdomstolen fann det
utrett att bolaget hade 45-50 % av konsumentfärgmarknaden, vilken ansågs utgöra den re-
levanta marknaden. Vidare konstaterade marknadsdomstolen att den övervägande delen av
fackhandeln för konsumentfärger var knuten till Alcro-Beckers. Härigenom ansågs bolaget
i viss utsträckning kunna agera utan att ta hänsyn till eventuella reaktioner från konkurrent-
er och potentiella konkurrenter. Alcro-Beckers ansågs därför ha en sådan marknadsdomi-
nerande ställning som avses i 5 § KL. MD ansåg likväl inte att skadlig verkan förelåg. Vid
denna bedömning beaktade marknadsdomstolen bl a att en betydande del av färgförsälj-
nigen till konsumenter skedde genom varuhus och stormarknader, kanaler som Alcro-
Beckers inte hade något större inflytande över, att det förelåg betydelsefull faktisk och po-
tentiell konkurrens från såväl inhemska som utländska företag samt att konkurrensför-
hållandena var helt annorlunda på den närliggande s k målerifärgmarknaden. Vidare fäste
marknadsdomstolen vikt vid att förvärvet kunde få positiva verkningar för effektiviteten in-
om branschen och för Alcro-Beckers konkurrensförmåga internationellt. Tre ledamöter var
skiljaktiga ifråga om motiveringen och ansåg inte att Alcro-Beckers erhållit någon mark-
nadsdominerande ställning.

I MD 1989:18 var det Esselte ABs förvärv av aktier i AB Curt Enström och AB Carl Lamm
som prövades. Samtliga företag var verksamma i kontorsvarubranschen. NO yrkade att
Esselte skulle förpliktas att avhända sig de förvärvade aktierna. Den i målet avgörande frå-
gan var huruvida Esselte hade en marknadsdominerande ställning. Trots en mycket om-

20. I MD 1986:21, Sydsten m fl prövade marknadsdomstolen huruvida vissa villkor i avtal
om företagsförvärv stred mot 2 § KL. NO gjorde dock inte gällande att själva förvärvet
stred mot 5 § KL.
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fattande utredning ansåg marknadsdomstolen att det saknades underlag för en bedömning
av Esseltes marknadsandel. Däremot fann domstolen det utrett att Esselte inte heller efter
aktieförvärven hade en sådan marknadsposition att bolaget kunde agera utan att behöva ta
nämnvärd hänsyn till konkurrenter eller potentiella konkurrenter. Esselte ansågs således in-
te genom förvärven ha fått någon marknadsdominerande ställning, varför NOs talan lämna-
des utan bifall. Marknadsdomstolen tillade dock att Esselte genom sin storlek i förhållande
till sina konkurrenter intog en särställning på marknaden och att ett utnyttjande av denna
ställning kunde medföra att förutsättningar för att ingripa enligt konkurrenslagen skulle
uppkomma senare.

Särskilt Alcro-Becker ärendet tyder på att marknadsdomstolen avser att till-
lämpa reglerna om företagsförvärvskontroll försiktigt. Domstolen åberopar också
uttalanden i propositionen angående konkurrenslagens införande21 enligt vilka in-
gripanden med stöd av 5 § KL endast skall ske mot sådana företagsförvärv som
kan bedömas medföra en från allmän synpunkt mycket olämplig koncentration
och endast i de verkligt angelägna fallen.

I Norge infördes förvärvskontroll 1988 genom ett tillägg till prisloven, se § 42 a.
Enligt denna bestämmelse kan prisrådet ingripa mot förvärv som skulle medföra
eller förstärka en sådan väsentlig begränsning av konkurrensen som skulle vara
till skada för allmänna intressen. I förarbetena till den nya bestämmelsen anförs
att man i huvudsak ser positivt på företagsförvärv i Norge och att bestämmelsen
bör tillämpas restriktivt.22 Detta kommer i lagtexten till uttryck i att möjligheten
till ingrepp är begränsad till de fall då begränsningen av konkurrensen är väsent-
lig-

Vid bedömningen av om ett förvärv är till skada för allmänna intressen skall
enligt förarbetena hänsyn särskilt tas till graden av koncentration, importmöjlig-
heterna, möjligheterna till nyetableringar samt den finansiella situationen i det
förvärvade företaget.23 Även ett förvärv som medför skada för allmänna intressen
kan dock vara acceptabelt om förvärvet också har positiva effekter.24

Förvärvskontrollreglerna är tillämpliga oavsett om förvärvet avser en rörelse,
del av rörelse, aktier eller andra andelar, 42 a §, 1 st. Likaså omfattas fusioner.
De norska reglerna synes således i detta hänseende ha samma tillämpningsom-
råde som de svenska.25

För att förhindra att skadliga förvärv genomförs kan prisrådet

21.rop 1981/82 s 81, 82.
22. Ot prop, nr 78 (1986-87) intagen i Pristidende 1988:10 s 5 ff. Se Pristidende

1988:10 s 12.
23. As
24. A a s 13.
25. A a s 6,14.
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- förbjuda förvärvet och utfärda de föreskrifter som är nödvändiga för att
säkerställa syftet med förbudet,

- ålägga förvärvaren att sälja de förvärvade aktierna eller andelarna samt
- utfärda de andra bestämmelser som behövs för att motverka att förvärvet

begränsar konkurrensen på ett skadligt sätt.
Dessa sanktioner får dock i allmänhet bara tillgripas efter det att parterna har

fått tillfälle att komma till en frivillig lösning.
Några särskilda regler om anmälningsplikt för företagsförvärv infördes inte

med § 42 a. Man ansåg att redan existerande regler om anmälningsplikt för kon-
kurrensregleringar och storföretag var tillräckliga för att tillfredsställa myndig-
heternas informationsbehov.26

De nya reglerna om kontroll av företagsförvärv har tillämpats i ett uppmärk-
sammat ärende som rörde Procordia ABs förvärv av aktier i A/S Hansa Brygg-
eri.27

Procordia, som var innehavare av den största bryggerigruppen i Sverige, hade köpt totalt
92,1 procent av aktierna i Hansa Bryggeri som var det näst största bryggeriet i Norge. Vida-
re hade Procordia förvärvat elva procent av aktierna i Norges största bryggeri, Nora Indu-
strier A/S. Prisdirektoratet fann att Procordias förvärv av aktier i Hansa skulle medföra en
väsentlig begränsning av konkurrensen och att begränsningen skulle vara till skada för all-
männa intressen. Avgörande synes här ha varit att Procordia även hade ett ägarintresse i
Nora. Prisrådet ålade därför Procordia att inom sex månader sälja sina aktier i Hansa såvida
inte Procordia dessförinnan sålt sina aktier i Nora.

Även i finsk rätt finns vissa regler om företagsförvärv. Konkurrensverket kan

ålägga en näringsidkare som har en marknadsdominerande ställning att anmäla
företagsförvärv som kan antas få betydande inverkan på konkurrensförhållande-
na, 11 § lagen om konkurrensbegränsningar. En förutsättning för att anmälnings-
skyldighet skall kunna åläggas en näringsidkare är således att denne intar en
marknadsdominerande ställning redan innan företagsförvärvet. Till skillnad från
vad som gäller enligt den svenska konkurrenslagen och den norska prisloven finns
i den finska lagen en definition av när en näringsidkare skall anses ha en mark-
nadsdominerande ställning, 3 §, 2 st. Enligt denna definition skall en närings-
idkare anses ha en sådan ställning om han inom hela landet eller inom ett visst
område har ensamrätt eller annars en så dominerande ställning i efterfrågan eller
utbudet på en nyttighet, att ställningen på ett betydande sätt styr prisnivån eller
leveransvillkoren eller på något annat sätt påverkar konkurrensförhållandena i ett
visst produktions- eller distributionsled. Av förarbetena synes framgå att en andel

26. A a s 10 f.
27.Prisrådsak nr 1308 från 1989, refererat i Pristidende 1989:7.
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om 25-50 % på den relevanta marknaden kan vara tillräcklig för att en marknads-
dominerande ställning skall föreligga.28

Då konkurrensmyndigheten fått in en anmälan om ett företagsförvärv skall
myndigheten ta ställning till vilka åtgärder som myndigheten borde vidta. Något
särskilt tillståndsförfarande vid marknadsdominerande företags förvärv av andra
företag finns dock ej.29

Den nya danska konkurrenceloven, som trädde i kraft den 1 januari 1990, inne-
håller inga bestämmelser som uttryckligen tar sikte på företagsförvärv. Lagens
regler om anmälningsplikt rörande vissa konkurrensbegränsningar, 5-7 §§ och om
möjligheterna till ingrepp mot konkurrensbegränsningar som har skadliga verk-
ningar är visserligen så vitt skrivna att de enligt sin ordalydelse även skulle kunna
täcka företagsförvärv. Av förarbetena framgår emellertid att detta inte är av-
sikten30 vilket överensstämmer med vad som gällde tidigare.31

2.3 Kontroll av företagssammanslagningar i Västeuropa, särskilt inom EG
Regler om kontroll av företagssammanslagningar finns i flera västeuropeiska

länder. En ganska komplicerad reglering återfinns i Storbritannien.32 Regler som
har betydelse för kontroll av företagssammanslagningar finns där spridda i flera
olika lagar; Restrictive Trade Practices Act of 1976, Fair Trading Act 1973 och
Competition Act 1980. Avgörande för om ingrepp kan ske mot en företagssam-
manslagning är om sammanslagningen strider mot "the public interest". Vid be-
dömningen härav kan hänsyn tas till en mängd olika omständigheter.

I Västtyskland regleras kontrollen av företagssammanslagningar i Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen.33 Enligt denna lag skall alla företagssammanslag-
ningar över en viss storlek anmälas till Bundeskartellamt. Ingrepp mot en före-
tagssammanslagning kan ske så snart en sammanslagning medför att en mark-
nadsdominerande ställning uppkommer eller förstärks. Vissa undantag gäller
dock om sammanslagningen medför fördelar för konkurrensen som överväger
nackdelarna av marknadsdominansen.

Även i Frankrike kan ingrepp ske mot vissa former av företagskoncentrationer
genom ordonnance Nr. 86-1243 relative å la liberté des prix et de la concurrence
från 1986.

28. Prop 148/87 s 18.
29. A a s 9.
30. Betænkning nr 1075/1986.
31. von Eyben, Monopol og priser, 1980 s 486 f.
3 2 . Se h ä r o m b l a H a r d i n g , a a s 301 ff, M e r k i n - W i l l i a m s , C o m p e t i t i o n L a w : A n t i t r u s t P o -

licy in the United Kingdom and the EEC, 1984 s 238 ff.
3 3 . S e n ä r m a r e t e x H a r d i n g , a a s 2 6 7 ff.
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Det som väckt störst uppmärksamhet under senare år är dock möjligheterna att
ingripa mot företagssammanslagningar med stöd av EGs konkurrensregler.34 En-
ligt art 85 RomF är alla former av konkurrensbegränsande avtal förbjudna, såvida
inte undantag, individuellt eller i grupp, har meddelats med stöd av art 85(3). Vi-
dare är enligt art 86 RomF alla former av missbruk av marknadsdominerande
ställning förbjudna. Någon möjlighet att erhålla undantag från denna bestämmel-
se finns inte.

EG-domstolen fastslog redan i det välkända Continental Can-målet35 1971 att
art 86 RomF kan vara tillämplig då ett marknadsdominerande företag förstärker
sin ställning genom ett företagsförvärv. Däremot ansåg inte domstolen att det i
målet aktuella förvärvet stred mot art 86. Vad gäller art 85 RomF har kommissio-
nens uppfattning varit att denna artikel inte är tillämplig på avtal om företagsför-
värv. I doktrinen har dock flera författare uttalat sig för att art 85 skall anses till-
lämplig på företagskoncentrationer.36

Sedan många år tillbaka har EG-kommissionen arbetat på att ta fram en för-
ordning om kontroll av företagskoncentration. Arbetet har nu resulterat i en för-
ordning som antogs den 21 december 1989 och som träder i kraft den 21 septem-
ber 1990.37 Den nya förordningen uppvisar jämförelsevis stora förändringar i för-
hållande till tidigare förslag.

Förordningen har utfärdats med stöd av art 87 och 235 RomF. Den är helt
självständig i förhållande till art 85 och 86 RomF och är inte avsedd att utgöra nå-
gon uttolkning av vad som anses följa av dessa artiklar.

Förordningen är i princip tillämplig på alla former av företagskoncentrationer
som har "Community dimension", d v s där parternas sammanlagda totala om-
sättning överstiger 5.000 miljoner ECU och där åtminstone två av parterna var-
dera har en omsättning inom EG som överstiger 250 miljoner ECU, art I.38 Här-
vid skall, enligt en uppräkning i art 3, i vart fall så gott som alla former av sam-
gåenden och samverkan, inklusive bildandet av joint ventures, anses som
företagskoncentrationer.

Vid bedömningen av verkningarna av en viss koncentrationsåtgärd skall komm-
issionen ta hänsyn till en mängd olika omständigheter, bl a nödvändigheten av att

34.Se härom bl a Fejø, Monopolret og marked 1986, Gustafsson-Coyet, EGs konkurrens-
rätt, 1986, van Bael-Bellis, Competition Law of the EEC, 1987, och Bellamy-Child, Com-
mon Market law of Competition, 3 uppl, 1987.

35. Mål 6/72, (1972) E.C.R 157 och (1973) E.C.R 215.
36 .Se till d e t a n f ö r d a H a r d i n g , a a s 218 f . I p r a x i s h a r d o c k a r t 85 a n s e t t s t i l l ämpl ig på

förvärv av en begränsad post aktier i ett bolag, se EG-domstolens dom i målen 142 och 156/
84, (1987) E.C.R 4487, BAT resp Reynolds v. Commission.

37. Förordning 4064/89, (1989) OJ L 395/1
38. Ingående regler för hur omsättningen skall beräknas ges i art 5.
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bevara och förbättra konkurrensen, strukturen på den ifrågavarande marknaden,
förekomsten av faktiska och potentiella konkurrenter, de i koncentrationsåtgär-
den inblandade företagens ekonomiska och finansiella styrka, vilka möjligheter
företagens leverantörer och de som utnyttjar företagens produkter har samt den
tekniska och ekonomiska utvecklingen, art 2(l)(a) och (b). Skulle en koncentra-
tionsåtgärd skapa eller förstärka en marknadsdominerande ställning och därige-
nom i betydande grad hämma konkurrensen inom den gemensamma marknaden
eller en väsentlig del av denna skall åtgärden förklaras oförenlig med den gemen-
samma marknaden, art 2(3). Detta medför att koncentrationsåtgärden inte får
fullbordas. Skulle fullbordan redan ha skett kan kommissionen besluta om att de
sammanförda tillgångarna skall separeras igen, art 8. Kommissionens beslut kan
överklagas till domstolen, art 16.

Koncentrationsåtgärder som varken ger upphov till eller förstärker någon
marknadsdominerande ställning och därigenom inte heller i någon betydande
grad hämmar konkurrensen skall däremot anses förenliga med den gemensamma
marknaden, art 2(2). Enligt de allmänna reglerna om EG-rättens företräde fram-
för nationell rätt skulle ett beslut av kommissionen om att en koncentrationsåt-
gärd är förenlig med den gemensamma marknaden i princip omöjliggör för de na-
tionella konkurrensmyndigheterna att ingripa mot åtgärden. I art 9 i den före-
slagna förordningen har emellertid intagits vissa undantag från dessa regler som
under vissa omständigheter kan ge nationella myndigheter rätt att ingripa.

Alla koncentrationsåtgärder "with a Community dimension" skall anmälas till
kommissionen, art 4, som därefter har att handlägga ärendet i enlighet med för-
ordningens regler, art 6 m fl.

I enlighet med EG-rättens företräde framför nationell rätt har kommissionen
exklusiv kompetens att bedöma tillåtligheten av företagskoncentrationer med
"Community dimension", art 21(2). Om kommissionen bedömer att en företags-
koncentration inte strider mot den nya förordningen kan således nationella myn-
digheter inte förbjuda åtgärden. Det finns dock två undantag från det anförda.
För det första kan kommissionen efter hemställan från en medlemsstat ge denna
rätt att tillämpa nationell lagstiftning, art 9. För det andra har nationella myndig-
heter rätt att pröva tillåtligheten av en företagskoncentration från andra legitima
intressen än de som den nya förordningen tillgodoser, art 21(3).

3. Sammanfattning och diskussionspunkter

Som framgått av avsnitt 1 finns i Finland, Norge och Sverige ett stort antal reg-
ler som, ibland avsiktligt, ibland oavsiktligt, begränsar eller försvårar utländska
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rättssubjekts möjligheter att driva näringsverksamhet. Nationella regler med så-
dant innehåll finns också i flera andra västeuropeiska länder. Inom EG är det
däremot inte tillåtet att diskriminera rättssubjekt från andra EG-länder i för-
hållande till landets egna rättssubjekt.

Reglerna om kontroll av utländska rättssubjekts näringsverksamhet vilar rim-
ligen på grundtanken att det är samhällsekonomiskt fördelaktigt för landet ifråga
att viss verksamhet är förbehållen nationella rättssubjekt, eller i vart fall att en-
dast utländska rättssubjekt som uppfyller vissa krav bör få komma ifråga. Skulle
grundtanken vara någon annan blir ju hela regelsystemet meningslöst. Det är
emellertid ingalunda säkert att nämnda grundtanke är riktig. Av den s k Cecchi-
ni-rapporten39 har vi lärt oss vilka stora ekonomiska vinster som står att hämta
med en gemensam marknad med bl a fri etableringsrätt. Rapporten avser visser-
ligen förhållandena inom EG, men det förefaller sannolikt att slutsatserna till sto-
ra delar skulle kunna tillämpas också för de nordiska länder som inte är med-
lemmar i EG. Det är därför inte osannolikt att de omfattande etableringsreglerna
medför stora samhällsekonomiska kostnader. Reglernas existensberättigande
över huvud taget kan därför sättas ifråga. I vart fall bör endast sådana regler fin-
nas kvar för vilka det är möjligt att visa att reglerna har en påtagligt positiv effekt.

Det kan också konstateras att mycket talar för att de etableringsregler som en-
bart tar sikte på utländska rättssubjekt kommer att avsevärt liberaliseras under
den närmaste tiden. En tendens härtill är redan märkbar. Därtill kommer att EG
i förhandlingarna med EFTA om ett European Economic Space, EES, med störs-
ta sannolikhet kommer att kräva att EFTA-länderna avskaffar de etablerings-
regler som diskriminerar rättssubjekt från något EG-land.

När det gäller konkurrensbegränsningsrättens regler om kontroll av olika kon-
centrationsåtgärder är situationen en annan. Dessa regler syftar ju till att hindra
oönskade konkurrensbegränsningar, medan etableringsreglerna ofta i stället med-
för konkurrensbegränsningar. Vad gäller reglerna om kontroll av företagskon-
centrationer framgår av avsnitt 2 att de nordiska länderna delvis intar en mer ge-
nerös inställning än man gör inom många EG-länder. Endast i Sverige och Norge
finns regler om direkta förbud. Att vi i Norden intar en mer generös attityd än
många andra västeuropeiska länder är naturligt med tanke på att de nordiska län-
derna är små och, med vissa undantag, har internationellt sett små företag.
Sammanslagningar mellan nordiska bolag får därför oftast inte några konkurrens-
begränsande effekter, utan är tvärtom nödvändiga för att bolagen skall kunna
konkurrera på den internationella marknaden. Den centrala frågan är därför i vil-
ken mån de nordiska länder som ännu inte har några regler om kontroll av före-

39. Cecchini, Europas inre marknad 1992, 1988.
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tagskoncentrationer bör införa sådana. Härvid är naturligtvis erfarenheterna från
Sverige och Norge av stort intresse.

Eventuella regler om kontroll av företagskoncentrationer kan som framgått ges
olika utformning. Från principiell synpunkt torde en av de intressantaste frågorna
vara om de konkurrensvårdande myndigheterna bör kunna ingripa redan om
koncentrationen medför att ett företag får eller förstärker en marknadsdomine-
rande ställning eller om det därutöver bör krävas att den dominerande ställningen
ger upphov till några negativa effekter på konkurrensen. Frågan är med andra
ord om marknadsdominans i sig skall anses skadlig.

När ett företagsförvärv eller någon annan koncentrationsåtgärd har beslutats är
det ofta viktigt att fort kunna genomföra åtgärden. När den väl har genomförts är
det i allmänhet också mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att låta trans-
aktionen återgå. Om de konkurrensvårdande myndigheterna har möjlighet att
under en längre tid undersöka huruvida en viss åtgärd skall få vidtas eller inte kan
därför stora kostnader och olägenheter uppkomma. Å andra sidan är en sådan
prövning normalt en mycket grannlaga uppgift som inte kan ske hur fort som
helst. Om man beslutar sig för att införa regler om kontroll av företagskoncentra-
tioner har därför utformningen av de frister inom vilka de olika aktörerna skall
agera stor betydelse.



Arbetsrätt

Av professor ANDERS VICTORIN, Sverige.

I. Några huvudfrågor.

Allmänt
Arbetsrättsligt görs i Norden inte någon skillnad mellan internationella eller na-
tionella företagsförvärv. Man kan utgå från att förvärvet har sådan anknytning till
rätten i landet där företaget ligger, att det är det landets rätt som skall tillämpas, i
vart fall om det är fråga om substansförvärv.11 det följande skall endast nordiska
regler diskuteras.

Vi kan urskilja tre huvudgrupper av frågor som dyker upp:
1. I vilken utsträckning och på vilket stadium är ett förvärv föremål för medbe-

stämmande (motsvarande - i termen inbegrips såväl olika modeller för för-
handlingar som partssammansatta organ och styrelserepresentation)? Detta
medför i sin tur ett par huvudfrågor, nämligen

a) i vilken utsträckning kan de fackliga organisationerna påverka förvärvet?
b) är det risk för att förvärvet får för tidig offentlighet genom att de fackliga

organisationerna informeras och förhandlar?
2. Vilken inverkan får företagsförvärvet på köparföretagets bundenhet av kol-

lektivavtall Kan sålunda köpar- eller säljarföretaget eller de fackliga organi-
sationerna åstadkomma att sälj arf öretaget frigörs från kollektivavtalet så att
ett nytt kollektivavtal gäller eller så att kollektivavtalslöst tillstånd upp-
kommer? Problemet kan sägas gälla frågan om partsbyte i ett kollektivav-
talsförhållande. - Det förutsätts att motsvarande fråga inte uppstår i köpar-
företaget, annat än undantagsvis. När så sker har det förmodligen samband
med att köparföretaget efter, eller till följd av förvärvet ändrar inriktning på
verksamheten.

3. Vilken inverkan får företagsförvärvet på anställningsavtalsrelationerna till
personalen i sälj arf öretaget? Här är det fråga om koparpersonalen automa-
tiskt övergår till sälj arf öretaget eller, om att så inte sker, det uppkommer en

1. Man kan kanske diskutera om saken ställer sig annorlunda om det är fråga om en
komplicerad transaktion som t ex gäller en affär mellan två stora företag där s a s olika före-
tag och verksamheter byts för att passa företagens resp profil - som exempel kan nämnas af-
fären mellan svenska Electrolux och finska Rosenlew i början av 80-talet. Denna fråga skall
dock inte tas upp här.

13 Nordisk juristmøde
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rätt till återanställning i köparföretaget eller liknande. Den huvudsakliga
frågan kan formuleras som en fråga om anställningsskydd resp en rätt för
köparf öretaget att omorganisera i samband med förvärvet.

4. En större fråga är om och i vilken utsträckning det kan vara ändamålsenligt
med harmonisering av de arbetsrättsliga reglerna, dels inom de nordiska län-
derna, dels i förhållande till den pågående europeiska samordningen. P g a
Danmarks medlemskap i EG kommer harmoniseringsfrågorna i ett Nordiskt
perspektiv också att ha återverkningar på den "interna" nordiska frågan.

Vad gäller internationella företagsförvärv mera allmänt blir också OECD:s och
ILO:s rekommendationer av intresse. I den följande framställningen kommer
dock dessa frågor inte att tas upp till särskild diskussion. Man kan mena att såvitt
gäller förvärv inom Norden har de inte något större intresse. Internationalla före-
tagsförvärv väcker också frågor om inflytande inom internationella koncerner och
om fackligt samarbete över gränserna. Inte heller detta skall tas upp här. Ett skäl
är att OECD:s och ILO:s rekommendationer är frivilliga för företagen. Man kan
också framhålla att de inte siktar till att införa eller vidmakthålla skillnader mel-
lan nationella och internationella företag.

Olika aspekter på företagsförvärv
Termen företagsförvärv har knappast någon enhetlig innebörd. Vi bör göra en

grundläggande skillnad mellan associationsrättsliga förvärv som avser andelar, ak-
tier och liknande å ena sidan och förvärv som avser substansen å andra sidan.

Oavsett begreppets innehåll bör vi med hänsyn till bedömningen av arbets-
tagarsidans intresse för förvärvet också ta med i beräkningen syftet bakom för-
värvet. Det finns stora skillnader i effekterna för de anställda om förvärvet syftar
till att produktionen (verksamheten) skall läggas ned eller flyttas; om den skall
fortsätta som förut, åtminstone tills vidare; om företagsledningen kommer att by-
tas ut eller sitta kvar; om inriktningen på verksamheten skall vara oförändrad
eller om den skall ändras under de nya ägarna. När man beaktar sådana syften
bakom förvärvet är det oftast likgiltigt vilken form det har. Förändringar kan i re-
gel genomföras oavsett om det gäller andelar eller substans.

Det är också viktigt att se till vilka förvärv som utlöser lagreglerna: det kan gäl-
la bl a frågor om förvärvet måste ha viss kvalitet (vad räknas egentligen som ett
förvärv av en rörelse - hur mycket av verksamhet måste gå med, för det är i regel
klart att ett förvärv av ett lager eller av en industrifastighet inte är ett rörelseför-
värv).



Internationale virksomhedsoverdragelser og etableringer 195

II. Medbestämmande vid företagsförvärv - inflytande och sekretess

/. Styrelserepresentation

Allmänt
Tvingande regler om styrelserepresentation för anställda finns i Danmark, Nor-

ge och Sverige, men saknas i Finland och på Island. Vad beträffar Finland kan
regler om styrelserepresentation för de anställda ges i bolagsordningen. I fråga
om ändringar av bolagsordningen är dock stämman suverän.

I Danmark, Norge och Sverige är utgångspunkten för regleringen att de av ar-
betstagarna utsedda ledamöterna är jämställda med övriga styrelseledamöter. De
har samma rätt till inflytande och de bär samma ansvar. Som jämförelse kan näm-
nas att styrelserepresentationen i tysk rätt (såväl för Montanindustrin som för
storföretagen enligt Mitbestimmungsgesetz och för företagen som faller under
Betriebsverfassungsgesetz) anses som likställda med de av ägarna valda styrelse-
representanterna - styrelserepresentationen avser här Aufsichtsrat.2

Enligt dansk rätt har de valda representanterna samma anställningsskydd som
facklig förtroendemän. Detta torde gälla också i övriga länder, i vart fall om det
är fråga om anställda som sitter i styrelsen. Enligt norsk rätt skall styrelseledamot
vara anställd. Enligt svensk rätt bör styrelseledamöterna utses bland de anställda.

Enligt norsk rätt finns dessutom föreskrifter om bedriftsforsamling för företag
med mer än 200 anställda. Bedriftsforsamlingen består av 12 eller flera ledamöter
(antalet skall dock vara jämt delbart med 3), där stämman (generalforsamlingen)
utser 2/3 och de anställda 1/3 (också här skall ledamöterna vara anställda). Styr-
elseledamot och VD får inte vara medlem i bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen har viktiga uppgifter, såväl formellt som sakligt.
Bedriftsforsamlingen har till uppgift att välja medlemmar i styrelsen och utse dess ordför-

ande. En tredjedel av bedriftsforsamlingen kan kräva att ny styrelse utses och att valet skall
ske proportionellt. Den skall yttra sig över bokslut m m.

Efter förslag från styrelsen skall bedriftsforsamlingen avgöra frågor om
a) investeringar i större omfattning i förhållande till bolagets resurser
b) rationalisering och omläggning av driften som medför större ändringar eller omdis-

poneringar av arbetsstyrkan.
I stadgarna kan också anges att det till vissa slags av frågor som inte hör till den dagliga

ledningen skall krävas samtycke av bedriftsforsamlingen.
Bedriftsforsamlingen kan ge instruktioner till styrelsen i vilken fråga som helst.

Se t ex Söllner, Grundriss des Arbeitsrechts, 9:e uppl, s 205.
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Inflytande för fackliga styrelseledamöter
I samtliga fall är det fråga om en minoritetsrepresentation. Enligt norsk rätt är

det fråga om en tredjedel, dock minst två ledamöter och enligt svensk rätt två el-
ler tre ledamöter, dock aldrig en majoritet.

Intresset av att de fackligt valda styrelserepresentanterna skall ges möjlighet att
delta i styrelsearbetet på lika villkor har föranlett olika bestämmelser i lagstift-
ningen. Sålunda gäller t ex enligt den svenska aktiebolagslagen att beslut i ärende
inte får fattas om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter dels fått tillfälle att delta i
ärendets behandling, dels fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet
(8:9). Motsvarande bestämmelse finns i norsk rätt (Aksjeloven § 8-10). Enligt 13 §
i den svenska styrelserepresentationslagen gäller att en av arbetstagarrepresen-
tanterna alltid får närvara och delta när ett ärende, som senare skall avgöras av
styrelsen, förbereds av därtill utsedda styrelseledamöter eller befattningshavare i
företaget.

Man kan ställa frågan om dessa regler är effektiva, och om det över huvud ta-
get är möjligt att skapa helt effektiva regler. De svenska reglerna i ABL 8:13 kan
t ex enkelt kringgås genom att informella grupper skapas. Effektiviteten ligger
snarast i den policyinriktning som reglerna anger, en inriktning som företagen så
gott som alltid följer.

Tystnadsplikt
Frågan i vilken utsträckning som fackliga styrelserepresentanter kan åläggas

tystnadsplikt är av principiellt intresse. Eftersom det är fråga om ett kortfattat
diskussionsunderlag, skall den främst diskuteras utifrån svensk rätt.

Den svenska aktiebolagslagen saknar regler om direkt tystnadsplikt. I den mån
en tystnadsplikt finns är den ett utflöde av styrelseledamotens allmänna vårdplikt.
De får m a o inte lämna ut information om detta kan skada bolaget. Den sanktion
som finns ligger i skadeståndsskyldigheten enligt ABL 15:1. För att sanktionen
skall bli aktuell förutsätts att bolaget faktiskt lidit skada. Något straffansvar finns
inte enligt ABL. Att tillämpa BrB:s regler om trolöshet mot huvudman är knap-
past aktuellt i de situationer vi här diskuterar. Detta förutsätter f ö också skada
för bolaget.3

Ett sådant system innebär att den enskilde styrelseledamoten inte kan beläggas
med tystnadsplikt genom ett bolagsbeslut. Han bedömer självständigt och på eget
ansvar hur han har att förfara. En uppmaning om att iaktta tystnadsplikt från
styrelseordföranden eller VD kan endast ses som en varning att ett spridande av
uppgifterna kan förorsaka skada.

3 Jfr Moberg, Företaget och sekretessen, 1981, s 127.
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I litteraturen har emellertid med visst stöd av förarbetena antagits att styrelsen
som helhet skall kunna besluta att tystnadsplikt skall gälla i en viss fråga. Man
kan konstatera att det tydligen inte finns något som hindrar ett sådant beslut,
men att det samtidigt inte finns några i lagen angivna sanktioner mot en styrel-
seledamot som inte följer ett sådant beslut. Den mest praktiska sanktionen, att
styrelseledamoten efter påtryckningar avgår i ett sådant fall, kan knappast till-
lämpas mot fackliga styrelseledamöter som har sitt mandat från den fackliga orga-
nisationen, och som utses av denna.

Två omständigheter gör dessa iakttagelser kritiska. För det första har den en-
skilde arbetstagarledamoten i styrelsen en mycket långtgående rätt till informa-
tion. Med de undantag som anges i den svenska styrelserepresentationslagen4 har
den fackliga styrelseledamoten här samma rätt som andra styrelseledamöter. Det
är också svårt för en styrelseordförande eller VD att vägra att ge viktig informa-
tion, om den fackliga ledamoten skall kunna dela ansvaret med övriga styrel-
seledamöter. En annan sak är att möjligheterna för en facklig styrelseledamot att
utkräva sin rätt till information är ganska små i praktiken, bl a med hänsyn till
den tid ett rättsligt förfarande tar. Inför ett större företagsförvärv får man därför
anta att de fackliga styrelseledamöterna blir informerade.

För det andra ligger det i sakens natur att den fackliga styrelseledamoten har
ett behov av att kunna rådgöra med sina uppdragsgivare, d v s med styrelsen för
fackklubben. Om inte detta kan äga rum förefaller det som om meningen med en
facklig styrelserepresentation i stora stycken gått förlorad - lagens tonvikt ligger
just på information. I diskussionen kring styrelserepresentationslagen har också
förutsätts att så skall kunna ske.5 - Man kan här jämföra med de regler som gäller
enligt den svenska medbestämmandelagen. När det gäller information som före-
taget begär skall vara hemlig har den fackliga informationsmottagaren alltid rätt
att föra informationen vidare till styrelsen av (åtminstone) den lokala fackliga or-
ganisationen. Detta gäller även om arbetsdomstolen beslutar att tystnadsplikt
skall råda. (Se vidare nedan.) Även om man kan säga att antagandet att den fack-
liga styrelseledamoten skulle ha en motsvarande rätt att föra information vidare
inte håller streck i förhållande till ABL:s system i den meningen att detta skulle
utgöra ett undantag från skadeståndsskyldigheten, kommer dock detta knappast
att ha någon större betydelse.

4 Det är fråga dels om en begränsning motsvarande 2 § MBL, d v s verksamhetens mål
och inriktning i fråga om företag med vetenskapligt, religiöst eller annat ideellt mål eller
kooperativa företag eller företag med opinionsbildande syfte, dels i fråga om typiska jävs-
situationer, d v s frågor som gäller kollektivavtal, stridsåtgärder eller andra frågor där fack-
föreningen kan ha ett mot företaget stridande intresse.

5 Jfr t ex Rodhe, Aktiebolagsrätt, 11 uppl 1983, s 200.
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Dels skulle en facklig styrelseledamot förmodligen betrakta det som fel att inte
diskutera en så viktig fråga som ett företagsförvärv med åtminstone den lokala
fackliga klubbordföranden, dels skulle mycket få företag vara benägna att väcka
skadeståndstalan mot en sådan styrelseledamot, om det visar sig att informatio-
nen kommer ut och detta leder till att ett förvärv inte blir av.

I sammanhanget bör inskjutas att information om företagsförvärv som kommer via fackliga
källor kan få större spridning genom pressen. Svårigheterna för ett företag att sedan effek-
tivt spåra källan till informationen och sedan föra talan är stora, inte minst i beaktande av
pressens rätt att hålla sina källor hemliga. Den rättsliga bakgrunden skall inte utvecklas här.
Tilläggas bör att en sådan operation företagspolitiskt ter sig som vansklig.

Den svenska erfarenheten visar att frågan om information till fackliga styrel-
seledamöter inte har uppfattats som särskilt kontroversiell. Förklaringen till detta
är att se mot bakgrunden av den tradition som finns av samarbete mellan företag
och fackliga organisationer. Det förefaller som om påbud om tystnadsplikt re-
spekteras i hög grad från de fackliga styrelseledamöternas sida, låt vara att in-
formationen kanske diskuteras inom en begränsad facklig krets. Den omständig-
heten att ett svenskt företag också måste primärförhandla på ett ganska tidigt sta-
dium inför ett företagsförvärv, åtminstone när det står som köparföretag, bidrar
också förmodligen till att frågorna ses som mindre kontroversiella. Den svenska
ägarutredningen pekar emellertid på risken av att oklarheterna i de svenska reg-
lerna om tystnadsplikt medför att det finns risk för att ett ställningstagande till ett
framlagt förvärvserbjudande kommer till stånd utan önskvärd förankring bland
de anställda.6

Vad beträffar dansk rätt är utgångspunkten tydligen annorlunda. Här gäller en
särskild tystnadsplikt enligt aktieselskabslovens § 160 stk. 1. Enligt bestämmelser-
na om bekændtgørelse i samma lag § 178 stk. 1 gäller i bolag med arbetstagarre-
presentation en särskild informationsskyldighet för styrelsen i förhållande till ar-
betstagarna vad beträffar företagets förhållanden. Det åvilar styrelsen att sörja
för att det finns goda och effektiva informationskanaler till arbetstagarna. Beslut
om hur de anställda skall informeras träffas av styrelsen som helhet, som också
kan besluta att sådan vidareinformation inte skall gå in på konkreta förhållanden.
Däremot kan det knappast vara giltigt att besluta generellt om att arbetstagarle-
damöterna inte skall ha rätt att föra information vidare när detta inte är skadligt
för företaget.7 Denna särskilda reglering bör ses mot bakgrunden av att enligt det
danska systemet är det de anställda och inte den fackliga organisationen som utser

6 Företagsförvärv i Svensk näringsliv, SOU 1990:1, s 155.
7 Se Hasselbalch, Kollektivarbejdsretten, 1987, s 280.
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styrelseledamöterna. Det är alltså de anställda - organiserade såväl som oorgani-
serade - som är styrelseledamöternas huvudmän.

ii. Förhandlingar, partssammansatta organ och information

Allmänt
I Norden finns lagregler som syftar till medbestämmande för de anställda och

de fackliga organisationerna i huvudsak endast i Finland och Sverige. I Danmark,
Norge och på Island är det främst fråga om kollektivavtalsreglering, även om det
också här på vissa områden finns viktiga lagbestämmelser. Den gemensamma ut-
gångspunkten är dock att arbetsgivaren har en på äganderätten grundad företags-
och arbetsledningsrätt, på vilken arbetstagarsidan kan få ett inflytande, men
knappast en längre gående bestämmanderätt.

Den finska lagen om samarbete inom företag* anger att samarbetet sker mellan
arbetstagaren och dennes förman eller mellan personalens företrädare och arbets-
givaren. Personalen företräds av förtroendemän som valts enligt kollektivavtal
(samt av arbetarskyddsfullmäktige).9

Samarbetslagen föreskriver att förhandlingar skall ske innan beslut fattas som
påverkar personalens ställning och arbetsförhållanden. På vilken nivå förhand-
lingarna skall föras beror på vad saken gäller. När en fråga direkt rör den en-
skilde arbetstagaren sker förhandlingen emellan honom och arbetsgivaren i första
hand. Förhandlingarna kan sedan hänskjutas till förhandling mellan arbetsgivaren
och personalföreträdare. Förhandlingar kan också föras på avdelningsnivå. Detta
skall inte vidare diskuteras.

Syftet med samarbetslagen är att utveckla företagets verksamhet och arbetsför-
hållanden, att effektivisera samarbetet mellan arbetsgivare och personal genom
att öka arbetstagarnas möjligheter att inverka på behandlingen av ärenden som
gäller deras arbete och arbetsplats. När förhandlingar skall ske i ett samarbets-
ärende gäller att arbetsgivaren får avgöra ärendet sedan förhandlingsskyldigheten
fullgjort. - Om särskilda oförutsedda omständigheter inträffat, får dock ett ären-
de avgöras utan föregående förhandling. Förhandling skall dock ordnas så snart
det kan ske varvid arbetsgivaren skall redovisa orsakerna till det skedda.

Utöver samarbetsförfarandet skall arbetsgivaren regelbundet förse personal-
företrädarna med information. Det kan gälla bokslut, redogörelser för företagets
ekonomiska situation, personalplaner, lönestatistik m m. Denna information
skall vid behov beredas enkom för tillfället.

8 Se till det följande Suviranta i NOU 1984:10.
9 Under vissa förutsättningar får personal som inte företräds av den fackliga organis-

ationen välja en särskild företrädare och genom överenskommelse kan en delegation upp-
rättas för samarbetet i förhållande till dessa. Detta kommer inte vidare att diskuteras här.
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Detta innebar att arbetsgivaren, innan han fattar beslut i frågor om företagsför-
värv, har att förhandla med personalföreträdarna. Vidare kan det bli aktuellt att
ge information i frågan enligt informationsbestämmelserna i samarbetslagen. In-
formationsskyldigheten kan också uppstå i fall då en förändring sker som inte
fordrar beslut av arbetsgivaren, t ex i de fall då företaget är föremål för förvärv.

Den finska lagen är försedd med regler om tystnadsplikt. Det är fråga om på-
följder som gäller i allmänhet i finska kollektivavtalsförhållanden, alltså böter.
Bötesstraff gäller för den (arbetsgivare eller arbetstagarrepresentant eller enskild
arbetstagare) som yppar en affärshemlighet som han bör hålla tyst om och som
han fått kännedom om vid samarbetsförfaranden.

Den svenska lagen om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen)
liknar i flera avseenden den finska lagen. Den är dock mera tydligt inriktad på in-
flytande för den lokala avtalsslutande fackliga organisationen (oorganiserade
lämnas utanför och minoritetsorganisationer har ett svagt inflytande). Huvud-
medlet för inflytande är "förhandlingar" före beslut (s k primärförhandlingar),
kompletterad med en rätt till information.

Härutöver har den svenska lagen regler om fackligt veto i vissa fall av entreprenader,
tolkningsföreträde vid vissa fall av tvister samt regler om "rätt" till medbestämmandeavtal.
Detta förbigås dock här. Man kan också konstatera att inriktningen på medbestämmandet
genom förhandlingar sådant det kommit att utvecklas genom medbestämmandeavtal i viss
mån liknar det finska i vad avser kontakter mellan enskilda arbetstagare och enskilda. Inte
heller detta skall diskuteras här.

Enligt 11 § medbestämmandelagen skall arbetsgivaren innan han beslutar om
viktigare förändring av sin egen verksamhet kalla till förhandling med den avtals-
bärande fackliga organisationen. Beslut får i princip inte fattas eller genomföras
av arbetsgivaren förrän förhandlingsskyldigheten fullgjorts. På begäran skall ar-
betsgivaren också förhandla med en central arbetstagarorganisation, alltså med
ett fackförbund.

Utan tvekan är ett beslut av ett företag som gäller ett företagsförvärv eller av-
yttring av företag omfattat av reglerna om primärförhandlingsskyldighet enligt
svensk rätt. Som den svenska arbetsdomstolen har uttolkat reglerna bör stad-
gandet i 11 § inte läsas bokstavligt så att det måste vara fråga om en förändring i
arbetsgivarens verksamhet, utan det är fråga om fall där arbetstagarsidan typiskt
sett kan antas vilja förhandla.10 I regel kommer dock ett företagsförvärv i någon
mening att innebära en förändring av verksamheten.

10 Denna tolkningslinje antogs av arbetsdomstolen i samband med att frågan om primär
förhandlingsskyldighet skulle gälla i samband med utseende av verkställande direktör kom
upp. Ett byte av VD kan ju knappast säga gälla en förändring i verksamheten. Se bl a AD
1980 nr 72.
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Enligt det svenska sättet att se på saken gäller detta oavsett om det är ett associations-
rättsligt förvärv eller ett substansförvärv. Såtillvida gör dock den svenska medbestämman-
delagen en skillnad mellan dessa typer av förvärv att ett företagsförvärv som görs av en en-
skild investerare i och för sig faller utanför lagens tillämpningsområde. Om å andra sidan
ett förvärv görs av ett företag-arbetsgivare och beslutet om förvärvet fattas av styrelsen i det
företaget, kommer reglerna om primärförhandling m m att bli tillämpliga. Detta gäller oav-
sett om förvärvet avser ett svenskt eller ett utländskt företag."

I den svenska medbestämmandelagen finns också särskilda regler om informa-
tion. Reglerna om information syftar främst till att garantera att arbetsgivaren in-
formerar den fackliga organisationen om företagets utveckling, ekonomiskt och
driftmässigt. Det är fråga om en information s a s i efterhand. Den viktiga aktu-
ella informationen om förestående förändringar kommer i stället under primär-
förhandlingarna - dessa förhandlingar är därmed fackets viktigast informations-
källa.

I Danmark regleras frågor om inflytande av avtal om samarbejdsudvalg}2 Den
danska regleringen bygger, till skillnad från den svenska på samverkan inom ett
partssammansatt organ - det är alltså företagsnämndstanken som fått bilda ut-
gångspunkten för det danska systemet. Dock finns i det danska systemet en öpp-
ning till en mera direkt förhandlingssituation - avtal träffade inom ramen för sam-
arbejdsudvalg kan sägas upp med två månaders uppsägningstid för att t ex för-
handla om ny teknik.

Avtalet mellan DA och LO är senast förnyat och omskrivet 1986. Samarbetsav-
talet reglerar i första hand det dagliga samarbetet i företagen och syftar till att
största möjliga antal anställda skall engageras i organiseringen av det dagliga ar-
betet. Decentralisering och delegering till den enskilde skall eftersträvas. I före-
tag med mer än 35 anställda på samma arbetsplats skall ett samarbejdudvalg fin-
nas. I koncerner skall ett koncernudvalg finnas.

Samarbejdsudvalget skall bl a sammankallas för att fastställa principerna för lo-
kala arbets- och välfärdsfrågor, företagets personalpolitik, principerna för ut-
bildning och omskolning av anställda som skall syssla med ny teknologi. Där skall
också utväxlas synpunkter på och behandlas förslag om riktlinjer för organisatio-
nen av produktionen och arbetet och genomförande av större förändringar. Ud-
valget skall också utvärdera konsekvenserna av införandet av ny teknologi eller
ändringar i teknologin av större omfattning. Överenskommelser som träffas inom
ramen för samarbejdsudvalget får karaktären av lokal kollektivavtal.

11.Om företagets verksamhet går ut på att t ex handla med aktier kommer ett förvärv of-
ta att betraktas som en normal affärshändelse. Den primära förhandlingsskyldigheten ut-
löses inte i ett sådant fall. Detta är inte att se som en förändring av verksamheten. Från så-
dana undantag bortses i det följande.

12 Se till det följande Hasselbalch, Kollektivarbejdsretten, 1987, s 274 ff.
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Samarbetsavtalet innehåller också bestämmelser om information. Företagsled-
ningen skall fortlöpande informera udvalget om företagets ekonomiska situation
och framtidsutsikter, drifts- och affärsmässiga förhållanden samt större ändringar
och omläggningar. I det sistnämnda fallet skall information ske före beslut. Ar-
betstagarrepresentanterna skall å sin sida orientera udvalget om förhållandena på
arbetsplatsen, som har betydelse för samarbetet. Informationen som ges får inte
omfatta frågor vars yppande kan innebära skada för någon av parterna och upp-
lysningar kan heller inte krävas om personliga förhållanden. Information kan ges
under tystnadsplikt.

Situationen i Norge13 liknar i viss mån den som gäller i Danmark. Samarbetet
äger rum i partssammansatta organ upprättade i enlighet med en överenskommel-
se mellan NAF och LO. Tanken är att verka för ett förtroendefullt samarbete
mellan parterna i frågor som berör de anställda, det kan gälla ny teknik eller ar-
betsorganisation. Också här ges bestämmelser om information liknande vad som
gäller i Danmark. Bedriftsutvalgen kan också träffa kollektivavtal i samarbets-
frågor.

Det kan vara lämpligt att i detta sammanhang säga något om innebörden i de
tyska bestämmelserna i Betriebsverfassungsgesetz om Betriebsrats inflytande i
frågor om företagsförvärv. Betriebsrat ett partssammansatt organ på arbetsplats-
nivå. När det gäller ekonomisk medbestämmande går inflytandet långt. Det är -
något som ligger i sakens natur - inriktat på frågor på företagsnivå. Medbe-
stämmandet har samtidigt en betydligt snävare inriktning än det svenska eller det
finska - det är fråga om ett socialt betingat medbestämmande som är inriktat på
att mildra effekterna av för arbetstagarna negativa beslut, alltså inte ett mera all-
mänt inflytande i företagsledningsfrågor. Tanken är att parterna skall försöka nå
ett samförstånd i dessa frågor inom ramen för Betriebsrat. Detta sker genom ett
s k Intressenausgleich, där procederet för förändringar bestäms (dock ej helt bin-
dande) och genom en s k Sozialplan, vars främsta syfte är att - alltefter företagets
bärkraft - lägga fast avgångsvederlag m m för arbetstagare. Om Intressenaus-
gleich kan liknas vid enighet i en medbestämmandefråga enligt svensk rätt, har
Sozialplan en kollektivavtalsliknande giltighet (att jämställa med s k Betriebsver-
einbarung). Inflytandet i ekonomiska frågor är relativt begränsat.

När det gäller företagsförvärv är emellertid inflytandet mycket begränsat. In-
riktningen på det tyska medbestämmandet kommer att gälla konsekvenserna av
företagsförvärv mera än själva företagsförvärvet. Enligt § 111 i Betriebsverfas-
sungsgesetz gäller att arbetsgivaren skall samråda med och informera Betriebsrat
i fråga om planer för ändringar i driften som innebär väsentliga nackdelar för per-

13 Se till det följande Evju i NOU 1984:10 s 267 f.
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sonalen eller beaktansvärda delar av den. Som driftsändringar anses enligt be-
stämmelsen:
Driftsinskränkningar eller nedläggning av driften eller av väsentliga delar därav;
förflyttning av hela driften eller väsentliga delar därav;
sammanslutning med andra företag;
grundläggande ändringar av driftsorganisationen, - syftet, eller -anläggningarna;
införande av nya arbetsmetoder eller -processer.

En försäljning av företaget anses inte utgöra en ändring i driften, eftersom den
nye arbetsgivaren inträder i anställningsförhållandena som part (dock ej mot den
enskilde arbetstagarens vilja - jfr vidare nedan). Går företaget i konkurs anses
detta vara ett fall av nedläggning.14

Bestämmelserna om tystnadsplikt för medlemmarna i Betriebsrat är speciella
och avviker från vad man kan finna i nordisk rätt. För det första gäller tystnad-
splikt i frågor om företags- eller affärshemligheter. Detta förutsätter dock att ar-
betsgivaren angivit att tystnadsplikt gäller. Tystnadsplikten medför dock inte hin-
der mot att uppgifterna förs vidare till medlemmar i Betriebsrat, Gesamtbetriebs-
rat eller Konzernbetriebsrat. - Detta innebär att möjligheterna att föra vidare
information liknar dem som t ex gäller enligt den svenska medbestämmandelagen
(se vidare § 79 Betriebsverfassungsgesetz).

Ett verkligt inflytande?
Som nämnt är utgångspunkten för de nordiska reglerna att ägaren behåller be-

slutanderätten i frågor om inflytande (eller medbestämmande, som termen något
oegentligt lyder på svenska) för arbetstagarsidan på affärsmässiga beslut och lik-
nande. Detta gäller också för den svenska lagstiftningen. Procederet är ordnat
som en sorts förhandlingar, men i förhandlingarna behåller arbetsgivaren be-
slutanderätten. Det är m a o knappast fråga om förhandlingar, utan om samråd
före beslut. Man kan säga att den svenska modellen (liksom kanske de andra nor-
diska ländernas modeller) seglar under falsk flagg såtillvida att lagstiftaren inte
skapat en förhandlingssituation alls. En förhandling utgör i regel en process, där
ett utbyte av prestationer äger rum och där det finns en konfliktlösningsmeka-
nism, där inte den ena parten äger ensam bestämma. Medbestämmandet i svensk
mening är inte en sådan process, utan snarare en sorts institution. Det fungerar
som ett beredningsorgan inom ramen för arbetsgivarens beslutsprocess. Att man i
den svenska lagen försökt bevara ett partsförhållande ändrar inte detta. Det för-
anleder endast den observationen att möjligheterna för arbetsgivaren att påverka
facket i ett sådant sammanhang förefaller större än fackets möjlighet att påverka

14 Se t ex Fitting-Auffarth-Kaiser, Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordning, 1977, s
1143.
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arbetsgivaren. Den förnuftige arbetsgivaren gör medbestämmandeförhandlingar-
na till ett kontinuerligt seminarium om företagets och företagandets villkor.

Reglerna om inflytande vid företagsförvärv har ett stort och gapande hål,
nämligen att säljarpersonalen och dess organisationer inte har något laglig möjlig-
het till förhandlingar med köparen. Här tycks samma regler gälla över hela Nor-
den. I stället finns möjligheter till förhandlingar med säljaren. Men det är knap-
past säljarföretaget som har planer för den vidare verksamheten efter överlåtel-
sen. I ett betänkande från den svenska ägarutredningen15 föreslås dock att man
skall utreda förändringar eller kompletteringar av nu gällande regler för att stärka
de anställdas ställning vid företagsförvärv. Utredningen pekar särskilt på behovet
för de anställda i köparföretaget att utvärdera och bedöma ett framlagt förvärvs-
erbjudande och pekar på att sådana möjligheter kan skapas inom ramen för of-
fentliga förvärvserbjudanden. Köparen bör enligt utredningen i samband med ett
offentligt uppköpserbjudande vara skyldig att på begäran lämna information till
de anställdas organisationer i köparföretaget.

I den följande framställningen återkommer denna fråga (se särskilt diskussio-
nen av den danska overdragelseloven nedan).

Tystnadsplikts f rågan
Det är genomgående i de nordiska reglerna att de innehåller regler om tyst-

nadsplikt. Detta har tydligen setts som viktigt - en effektiv tystnadsplikt är an-
tagligen en förutsättning för att information i känsliga frågor över huvud taget
skall komma de anställda och deras representanter till del. Att göra skillnad mel-
lan information och förhandlingar i detta avseende förefaller knappast menings-
fullt. Generellt kan man ställa frågan om medbestämmande över huvud taget kan
väntas att fungera så att de anställdas representanter kommer in i beslutsproces-
sen på ett så tidigt stadium att deras synpunkter kan spela större roll. Vid före-
tagsförvärv kan det ofta föreligga starka intressen att uppgifter om förhandlingar-
na inte kommer ut förrän på ett sent stadium. Skälen kan vara varierande. Det
kan röra sig om rena prestigeskäl - det kan vara negativt för ett företag om en of-
fentliggjord affär inte kommer till stånd, intresset av att kurserna på börsen inte
skall påverkas om det rör sig om börsnoterade företag, intresset av att förhand-
lingarna inte störs av publicitet, intresset av att hålla planerna hemliga inför kon-
kurrenter o s v .

Ett system är särskilt problematiskt av tekniska skäl, nämligen det svenska.
Till de svenska reglerna om information finns knutna regler om tystnadsplikt.

Författaren har i olika sammanhang givit uttryck för en kritisk inställning till

15 Företagsförvärv i Svenskt näringsliv, SOU 1990:1, s 153 ff.
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dessa regler.16 Det finns ingen anledning att upprepa den kritiken. Tanken är lik-
väl att arbetsgivaren när han lämnar ut information har att ange att den beläggs
med tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt gäller då interimistiskt. Den fackliga in-
formationsmottagaren får ändå föra informationen vidare till styrelseledamot, i
vart fall på det lokala planet. Tystnadspliktsreglerna har fått en sådan utformning
att det är oklart om de kan tillämpas fullt ut vid förhandlingar. Det är klart att de
kan tillämpas i fråga om uppgifter som facket begärt att få ut med tillämpning av
informationsreglerna (t ex den s k editionsplikten, alltså skriftliga handlingar som
åberopats). Men om vi har ett fall av företagsöverlåtelse är det synnerligen oklart
om facket kan åläggas tystnadsplikt i fråga om själva förhandlingstemat. I för-
handlingsreglerna ligger att arbetsgivaren måste ange i kallelsen till förhandling-
arna vad han vill förhandla om. Man kan ställa frågan om det är möjligt att för-
handla utan att det anges vilket företag som skall förvärvas. Även om detta kan-
ske inte står i förhandlingsframställningen är detta såvitt jag förstår oupplösligt
förknippat med förhandlingstemat. Som den svenska medbestämmandelagen nu
är skriven tycks inte denna fråga vara omfattad av tystnadsplikt över huvud taget.

III Företagsförvärvets inverkan på kollektivavtalsbundenhet

I de olika nordiska länderna har frågorna om företagsförvärvets inverkan på
kollektivavtalsbundenheten fått olika lösningar.

I dansk rätt anses en företagsöverlåtelse innebära att kollektivavtalen automa-
tiskt överförs till den nya ägaren p g a bestämmelserna om anställdas rättigheter
vid företagsöverlåtelse.17

I finsk rätt inträder den nye ägaren i den tidigare ägarens ställning i kollektiv-
avtalet. Detta gäller oavsett om den nye ägaren är bunden av annat avtal.18

I norsk rätt däremot gäller den motsatta regeln - den nye ägaren blir inte bun-
den av det gamla kollektivavtalet utan särskild utfästelse. Om överlåtelsen är av
skenkaraktär blir dock de kollektivavtalsenliga förpliktelserna bestående.19

Svensk rätt har en mera komplicerad reglering. Där gäller som huvudregel att
den nye ägaren blir bunden av det för verksamheten gällande kollektivavtalet.
Detta gäller dock inte om arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal som
är tillämpligt på den förvärvade rörelsen. Dessutom har lagen upptagit särskilda
regler om uppsägning av kollektivavtalet inom vissa tidsgränser.

16. Se JT 1989/90 nr 4.
17. Hasselbalch i NOU 1984:10 s 41.
18. Suviranta i NOU 1984:10 s 125 f.
19. Evju i NOU 1984:10 s 260.
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Sålunda har arbetstagarsidan rätt att säga upp avtalet inom 30 dagar efter det
att den underrättades om övergången. Kollektivavtalet kommer då inte att gälla
mot den nye ägaren, eftersom det i sådant fall upphör att gälla vid övergången,
eller, om uppsägningen sker efter övergången, omedelbart vid uppsägningen.

Vidare har säljaren (men inte köparen) rätt att säga upp avtalet. Om upp-
sägningen sker före övergången upphör det att gälla vid övergången. Sker det ef-
ter övergången gäller 60 dagars uppsägningstid.

Meningen med de svenska reglerna anges vara att det i samband med före-
tagsöverlåtelser skall göras helt klart om kollektivavtalet inte vidare skall gälla
med oförändrat innehåll.20

Mera inom parentes skall här nämnas att för det hyresrättsliga förhandlingssystemet, som
Sverige är i stort ensamt om att ha, har lagstiftaren valt en annan lösning. Där kommer det
huvudsakliga kollektiva avtalet, förhandlingsordningen, att följa med vid en fastighetsöver-
låtelse. Den nye ägaren blir alltså bunden av denna. Däremot gäller inte den materiella
överenskommelsen, förhandlingsöverenskommelsen, gentemot ny ägare. Skälet till detta
torde vara att förhandlingsöverenskommelsen typiskt sett har samma funktion som kol-
lektivavtal om löneändringar. Den har spelat ut sin roll i och med att de nya hyresvillkoren
inflyter i hyresavtalen.

Diskussion: trygghet och flexibilitet
Även om ett företagsförvärv avseende substansen i ett företag innebär ett

partsbyte ur obligationsrättslig synvinkel, kan man mena att betänkligheterna
mot att åsidosätta vanliga civilrättsliga regler inför gäldenärsbyte borde vara
mindre vad beträffar kollektivavtalet. Detta gäller framför allt vid ett övertagan-
de av ett företags verksamhet i dess helhet. Ur den fackliga organisationens syn-
vinkel finns knappast något intresse av att se till förvärvarens betalningsförmåga
eller hans förmåga i övrigt att fullgöra sina förpliktelser enligt kollektivavtalet.
Fackföreningens intressen är att företräda de anställda och i det avseendet är in-
tresset delvis ett annat än hos de enskilda anställda. Dessa kan i och för sig ha ett
intresse av att kunna sluta sina anställningar om de inte vill acceptera den nye ar-
betsgivaren. Men den fackliga organisationen har knappast något intresse av att
frigöra sig på det sättet. Den har i stället ett intresse av fortsatt bundenhet i den
meningen att detta innebär en viss garanti mot försämrade arbetsvillkor och att
den fortsätter att företräda de anställda också gentemot den nye arbetsgivaren.
Att detta är förhållandet har till stor del att göra med organisationsförhållandena
på arbetsmarknaderna i de nordiska länderna. Så länge som verksamheten fort-
sätter i huvudsak i samma banor kan man utgå från att samma fackliga organisa-
tion kommer att göra anspråk på att företräda arbetstagarna. Läget kan bli an-

20 Sigeman i NOU 1984:10 s 367 f.
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norlunda om överlåtelsen innebär att verksamheten ändras, eller om den nye ar-
betsgivarens organisationstillhörighet och verksamhet i övrigt innebär att en
annan organisation har anspråk på att sluta kollektivavtal för verksamheten. Ur
den fackliga organisationens synvinkel finns dock ett intresse av att detta sker i
samverkan mellan organisationerna och i sådana former att de anställda hinner
byta organisation. Att något sådant skulle vara en automatisk konsekvens av
ägarbytet är knappast ett fackligt intresse. - Detta gäller kanske närmast den på
arbetsplatsen etablerade organisationen. Den organisation som har anspråk på ett
nytt avtal vill säkert att processen skall snabbas upp. Detta intresse ter sig dock
som mindre näraliggande.

Någon enstaka gång kan den fackliga organisationen också ha intresse av att
frigöras från kollektivavtalet för att kunna vidta stridsåtgärder. Något sådant är
förmodligen ganska ovanligt och förutsätter särskilda förhållanden.

Ur den nye arbetsgivarens synvinkel blir bilden mera sammansatt. Den tidigare
arbetsgivaren får förmodas endast ha ett svagt intresse i saken. Man kan anta att
den nye arbetsgivaren, när han avser att driva rörelsen vidare, i första hand har
intresse av stabila förhållanden. Ur hans synpunkt bör då kollektivavtalen fort-
sätta att gälla. I andra hand kan arbetsgivaren vara intresserad av att de för hans
övriga verksamhet gällande avtalen blir tillämpliga. Detta kan t o m vara fallet
om verksamheten skall drivas oförändrad, men integreras med arbetsgivarens öv-
riga verksamhet. En elektrisk rörelse kan t ex komma att falla under avtalet för
metallindustrin, om den huvudsakliga verksamheten gäller metall- eller verk-
stadsindustri. Det är här fråga om en tillämpning av den s k industriförbundsprin-
cipen.

Vid internationella företagsförvärv kan man kanske anta att det är vanligt att
arbetsgivaren om han kommer från ett annat nordiskt land, är medlem i en ar-
betsgivarförening i sitt eget land, och avser att bli medlem i en arbetsgivarför-
ening också får den verksamhet han bedriver i ett annat land. Detta innebär att
han redan är bunden eller blir bunden av ett kollektivavtal p g a sitt medlemskap.

Någon gång kan arbetsgivaren vara intresserad av att vara fri från kollektivav-
tal inför övergången. Detta skulle möjliggöra en snabb förändring av arbets- och
anställningsvillkor, liksom av arbetsorganisation. Å andra sidan kan man kanske i
de flesta fall misstänka att något sådant skulle vara orealistiskt. Den nye arbets-
givaren skulle då riskera att mötas av krav på nytt kollektivavtal, ett krav som
backas upp av stridsåtgärder.

Man kan diskutera vilken av de olika modellerna som finns inom nordisk rätt
som har störst fördelar. Här skall endast allmänt konstateras att den norska mo-
dellen ger ett något otidsenligt intryck. Den innebär inga avgörande nackdelar,
eftersom den faktiskt framtvingar en lösning. Det fordras en viljeförklaring från
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arbetsgivarens sida, när han, som regel är, önskar fortsatt bundenhet. Problemet
ligger kanske mera i att fackföreningen kanske vägrar att acceptera förvärvaren
som part och ställer krav på nya och mera förmånliga villkor. I internationella
förvärv kan detta innebära problem, om inte förvärvaren genom att gå med i en
arbetstagarorganisation framtvingar bundenhet gentemot den aktuella fackför-
eningen.

Den danska och finska modellen skapar kanske störst trygghet vid övergången.
De innebär att kollektivavtalen nästan framstår som en sakrättslig belastning på
rörelsen. Det bör ankomma på den nye förvärvaren (eller på fackföreningen) att
sedan åstadkomma en ändring genom att säga upp avtalen.

Den huvudsakliga innebörden i den svenska modellen är att göra klart att en
arbetsgivare inte blir bunden om han redan har ett kollektivavtal som gäller arbe-
tet i det nya företaget. Det gamla avtalet upphör då att gälla och det nya tar vid.
Detta är antagligen en förnuftig approximation av vad som parterna avser, men
innebär förmodligen ett visst ingrepp i organisationsrätten för fackföreningen vid
övergången. Det är svårt att se fördelen med detta. Parterna bör säkerligen själva
vara kapabla att lösa sådana frågor.

Att fackföreningen givits en rätt att säga upp avtalet kan kanske motiveras med
liknande argument. I och för sig kan dock den regeln framstå så äventyrlig av
samma skäl som har angivits beträffande Norge. Å andra sidan är det svårt att
motivera en uppsägningsrätt för arbetsgivarsidan utan att ge en motsvarande rätt
till arbetstagarsidan. Den tanke som ligger bakom den svenska lösningen, näm-
ligen att redan före övergången göra det klart hur det skall bli med tillämpligt
kollektivavtal är i och för sig sympatisk och förmodligen i köparens och säljarens
ömsesidiga intresse. Den fråga man kan ställa i sammanhanget är dock om de
svenska reglerna inte verkar mera ex post. Klargörandet av kollektivavtalsför-
hållandena kan komma efter överlåtelsen och kanske delvis som en överraskning,
åtminstone om det är fackföreningen som företar uppsägningen.

IV. Företagsförvärvets inverkan på anställningsavtalsrelationen

Ett företagsförvärv som endast innebär förvärv av aktier eller andelar i en juri-
disk person har inga effekter på anställningsavtalsförhållanden i nordisk rätt. Ett
sådant förvärv innebär inte att den juridiska personen - arbetsgivaren - för-
ändras. Därmed påverkas inte avtalsrelationen.

Att denna utgångspunkt kan te sig tveksam i vissa fall framkommer bl a i dansk rätt. När ett
litet företag bedrivs i aktiebolagsform men med arbetsgivaren som aktiv i rörelsen kan man
i en del fall tydligen tänka sig att fästa avseende vid förvärvets verkliga innebörd.21
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Är det däremot fråga om ett substansförvärv blir situationen annorlunda. Vi
har här ett byte av part i en avtalsrelation, med åtföljande problem vad beträffar
övergången av fordringar och rättigheter på ömse sidor. Vi kan här se olika mo-
deller utmejslade i olika länder.22

Mot bakgrund av allmänna obligationsrättsliga regler är det kanske naturligt att
tänka sig en individualmodell. Varken köparen eller personalen i det övertagna
företaget blir bundna i det nya rättsförhållandet. Dessa kan fritt avgöra om de vill
bli bundna i ett nytt anställningsavtal.

En annan möjlighet är att arbeta med en substitutionsmodell. En sådan innebär
att båda parterna är skyldiga att acceptera den andre som ny part i rättsför-
hållandet. Den kan också göras ensidig, så att den ena (naturligen arbetsgivaren)
är skyldig att acceptera personalen i det förvärvade företaget, medan personalen
kan välja om de vill acceptera köparen eller ej.

En tredje möjlighet är att arbeta med en förutsättningsmodell. Denna är när-
mast en variant på individualmodellen. Utgångspunkten är att det inte finns nå-
gon skyldighet för den anställde att acceptera en ny arbetsgivare, men principen
modifieras avsevärt genom att man utgår från att i många fall är arbetsgivarens
person likgiltig för den anställde. För industriarbetare och för tjänstemän i stora
företag kan detta vara fallet, medan saken kan te sig väsentligt annorlunda i små
företag.

En ytterligare möjlighet är en frivillig substitutionsmodell. Denna innebär att
förvärvaren inträder i anställningsavtalet som part, men att arbetstagarna eller
köparen har en rätt att säga upp anställningsavtalet med motivering att de inte ac-
cepterar den nya parten.

Slutligen kan företrädesrättsmodellen anges som en variant av individualmodel-
len. När en övergång sker till ny arbetsgivare sker anses detta innebära byte av
anställning. Säljaren har därmed säga upp arbetstagarna, om han eller köparen
vill att anställningsavtalen skall upphöra att gälla, eljest blir säljaren bunden för
fortsatt anställning, men vill den nye arbetsgivaren göra nyanställningar har de
anställda företrädesrätt.

Företrädesrättsmodellen utgör närmast ett specialfall av en fråga som ofta dy-

21. Se bl a UfR 82/87.
22. Se till det följande Eklund, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, ak avh,

1983. Författaren vill uttrycka sitt beroende av Eklunds synnerligen förtjänstfulla insatser
på området. Eklund redovisar egentligen 5 modeller - en av dem, som Eklund kallar splittr-
ad individualmodell och som hänför sig till tysk rätt före 1972, skall inte redovisas här. Vad
beträffar vad Eklund kallar tillgodoräknandemodellen skall också sägas att det är frågan om
en annan dimension som markeras med denna modell, nämligen inte tvånget att fortsätta
anställningsförhållandet, utan rätten att tillgodoräkna sig förmåner från den tidigare arbets-
givaren. Se närmare Eklund a a s 101 ff. - Här har jag dock valt att kalla den för företrädes-

14 Mordisk juristmøde
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ker upp inom ramen för individualmodellen, nämligen om och i vilken utsträck-
ning arbetstagarna i sin nya anställning hos köparen skall få tillgodoräkna sig för-
måner som de på olika sätt förvärvat eller tjänat in hos säljaren. Det kan gälla en
rad vitt skilda rättigheter och förmåner, t ex rätt till intjänad semester, företrädes-
rätt vid uppsägning och återanställning, särskilt lång uppsägningstid o s v .

Efter att ha i korthet studerat dessa modeller kan man kanske med något större
noggrannhet precisera de frågor som ligger bakom dem. Såvitt jag kan se är föl-
jande:
a) i vilken utsträckning har de anställda rätt till fortsatt anställning?
b) i vilken utsträckning har de anställda rätt till ny anställning?
c) i vilken utsträckning bevaras innehållet i anställningsavtalen vid en eventuell
övergång? - denna fråga beror av svaret på fråga a) och b) här ovan och kan sä-
gas sönderfalla i tre delfrågor, nämligen
c 1) i vilken utsträckning gäller anställningsvillkoren med avseende på framtiden -
kan arbetsgivaren omedelbart ändra dem eller kan han ändra dem med iakttagan-
de av normal uppsägningstid (i fråga om visstidsavtal är frågan om han måste in-
vänta utgången av visstidsavtalet)?
c 2) i vilken utsträckning bevaras intjänade rättigheter och andra förmåner som
härrör ur den tidigare anställningen, men som inte förfaller till betalning eller an-
nan fullgörelse förrän senare?
c 3) i vilken utsträckning svarar förvärvaren för förpliktelse som förfallit före
övergången, men som inte fullgjorts?
I den rena individualmodellen kommer svaret på samtliga frågor att bli nekande.
Ett helt nytt avtal kommer att ingås. - En annan sak är att här, liksom i andra
sammanhang, kommer frågan om anställningsavtalens innehåll till stora delar att
vara beroende av frågan i vilken utsträckning som kollektivavtalet fortsätter att
gälla.

I en ren substitutionsmodell kommer svaret på samtliga frågor att bli jakande.
Tanken är här att köparen inträder i säljarens alla förpliktelser enligt anställnings-
avtalet. I en del fall kan detta dock begränsas på vissa punkter. Det är ju t ex na-
turligt att förvärvaren befrias från att svara för förpliktelser som förfallit före till-
trädet. I den frivilliga Substitutionsmodellen blir frågan närmast den om de an-
ställda väljer att arbeta kvar på oförändrade villkor eller om de i stället väljer att
sluta.

I förutsättningsmodellen är huvudfrågan om arbetstagaren blir bunden vid den

rättsmodellen. Eklund talar om "den tysta partsavlösningsmodellen" i anställningsskydds-
lagen.
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nye arbetsgivaren. En förutsättning för att sådan bundenhet skall uppstå torde
vara att den nye arbetsgivaren inträder i rättsförhållandet - villkoren skall alltså
bli oförändrade.

Företrädesrättsmodellen innebär att svaret på de flesta av frågorna är nekande.
Här uppstår en återanställningsrätt med åtföljande rätt att få tillgodoräkna sig in-
tjänade förmåner (anställningstid osv) för arbetstagaren vid en eventuell återan-
ställning.

Inom norden kommer flera av de nu nämnda modellerna till användning. Den
rena individualmodellen används inte; den kan knappast sägas uppfylla nutida
krav på anställningsskydd. Däremot används substitututionsmodellen i Danmark
- den danska virksomhedoverdragelseloven från 1979 utgör ett exempel på detta.
Substitutionsmodellen är den som kommer till användning inom de europeiska
gemenskaperna (EG ; EF) enligt ett direktiv från 1977.23Förutsättningsmodellen
kommer också till användning i Danmark som en komplettering till substitutions-
modellen vad beträffar bl a tjänstemäns skyldigheter att acceptera ny anställning
(t ex enligt funktionærloven). Den frivilliga Substitutionsmodellen har kommit till
användning i Finland enligt arbetsavtalslagen från 1970. Numera använder sig
dock Finland av en substitutionsmodell.24 Också på Island används en substitu-
tionsmodell. Norge tycks använda sig av en substitutionsmodell väsentligen stödd
på anställningsskyddsregler.25 Företrädesrättsmodellen kommer till användning i
Sverige enligt anställningsskyddslagen. Sverige är därmed i princip ensamt i Nor-
den om denna något ålderdomliga form.

Man kan konstatera att den nordiska diskussionen knappast i någon större ut-
sträckning fäst avseende vid arbetstagarnas ställning i det fallet att kontrakten lö-
per på viss tid. Skälet är förmodligen att detta inte är särskilt vanligt. Även i öv-
rigt har diskussionen om vilka villkor som skall gälla efter övertagandet inte förts
särskilt energiskt. Skälet till detta är säkerligen att det tagits för givet att villkoren
också i fortsättningen bestäms genom kollektivavtal.

Däremot har man i flera länder särskilda bestämmelser som gäller arbetstagar-
nas rätt att tillgodoräkna sig olika förmåner från tidigare anställning. Att så be-
hövs har i första hand att göra med att en individualmodell eller variant av denna
kommit till användning. I en del fall finns också spridda bestämmelser av denna
typ där en substitutionsmodell används. I dansk rätt ges således funktionærloven
särskilda regler om automatiskt tillgodoräknande av tidigare anställningstid.26 Att

23. 77/187/EEC.
24. Suviranta, Labour Law and Industrial Relations in Finland, 1987, s 98 f.
25. Evju i NOU 1984:10 s 297.
26. Se Hasselbalch a a s 227.
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sådana regler finns ger i och för sig upphov till en del bekymmer genom att lagar-
na kan ha något olika tillämpningsområde, arbeta med något olika överlåtelse-
begrepp o s v .

En fråga som särskilt observerats är frågan om arbetsgivarens ansvar för pen-
sionslöfte och liknande förbindelser. Enligt den svenska tryggandelagen gäller
den särskilda ordningen att, för (de numera ganska ovanliga) fall där pensions-
löftet inte tryggats genom tecknande av pensionsförsäkring, pensionsmottagaren
skall godkänna en överföring av ansvaret för pensionslöftet till den som övertar
en verksamhet. Sådant godkännande behöver dock inte ges om efterträdaren kan
anses god för pensionsutfästelsen. Tillstånd krävs då av tillståndsmyndigheten.
Har ansvaret för pensionslöfte sålunda överflyttats, anses utfästelsen ha samma
rättsverkningar som om arbetstagaren varit anställd hos efterträdaren från dagen
för anställningen hos företrädaren. Efter överföringen är företrädaren (säljaren)
fri från ansvar för utfästelsen. Sker inte överföring skall företrädaren köpa en
pensionsförsäkring som tryggar upplupen del av pensionslöftet.

Den danska overdragelselovens regler om substitution gäller inte pensions-
löften (ålderdom, invaliditet ed). Enligt Hasselbalch är detta undantag dock utan
praktiskt betydelse. Overdragelseloven omfattar nämligen skyldigheten att göra
inbetalningar till bestående pensionsordningar. Enligt dansk rätt gäller i övrigt att
pensionsmedel skall avskiljas från arbetsgivaren.27

Diskussion: trygghet och förändring
Det kan finnas flera olika syften med ett företagsförvärv. Den situation som vi

emellertid är intresserad av är främst en konfliktsituation, alltså den att för-
värvaren försöker göra förändringar i personalstyrkan. Det kan vara fråga om
nedskärningar, det kan vara fråga om att byta ut en del personal för att tillföra
annan kompetens. Förvärvaren har oavsett detta ett intresse av att kunna om-
organisera verksamheten och han har ett intresse av att kunna göra sig av med
gamla förbindelser, s k intjänade rättigheter, eller i varje fall få en klar bild av vad
dessa är, för att kunna göra en riktig ekonomisk bedömning i samband med vär-
deringen av det förvärvade företaget. Ibland kan också förvärvaren ha ett intresse
av att tillförsäkra sig att viss nyckelpersonal stannar kvar.

Man kan säga att det från de anställdas sida är fråga om tre huvudintressen vid
ett byte av arbetsgivare i samband med en företagsöverlåtelse, och de är rakt
motsatta förvärvarens, nämligen dels intresset av fortsatt anställning, dels in-
tresset av oförändrade villkor i en fortsatt (eller ny) anställning, dels intresset av
att intjänade rättigheter inte skall försämras eller gå förlorade - i det sista fallet

27. Hasselbalch a a s 228.
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gäller det så vitt skilda saker som intjänad semester, intjänad senioritet vid upp-
sägningar och intjänade pensioner. De anställda har också ett starkt ideellt in-
tresse att kunna vägra att bli bundna av en ny arbetsgivare.

En diskussion av de olika principerna eller modellerna förutsätter i viss ut-
sträckning att man tar ställning till vilkas intressen som skall gynnas. Lika viktigt
är emellertid att man försöker göra klart för sig hur de olika modellerna fungerar
i en överlåtelsesituation - hur gestaltar sig frågorna praktiskt för parterna, hur
sker arbetstagarinflytandet, hur påverkas tidsperspektivet inför förändringar som
avses bli genomförda o s v .

Den enklaste situationen är den där förvärvaren inte avser att genomföra några
förändringar, utan enbart att driva företaget vidare. I en sådan situation har sub-
stitutionsmodellen vissa fördelar. De anställda blir inte oroade av uppsägningar. I
samrådet inför övergången har de vissa möjligheter att få kunskap om vilka in-
tentioner som förvärvaren har.28 Å andra sidan innebär individualmodellen eller
företrädesrättsmodellen inte några avgörande nackdelar. Köparen kan lösa pro-
blemen genom att klart deklarera vilka avsikter han har. Löften om fortsatt an-
ställning kan utställas. De kan t o m ges formen av tredjemansavtal redan i av-
talet mellan köpare och säljare. Man kan kanske förmoda att klarhet skapas på
ett tidigare stadium i dessa modeller. (Här tar vi inte hänsyn till att en sub-
stitutionsmodell kan vara förenad med regler om medbestämmande i samband
med överlåtelsen - se vidare nedan.) Köparen måste visa sina kort tidigare. Detta
bör dock kanske inte överdrivas. Om det råder osäkerhet mellan köpare och säl-
jare kommer säljaren med dessa modeller att säga upp personalen som ett natur-
ligt led i överlåtelsen. Säljaren vill ju undvika att bli bunden av fortsatt anställning
om han är osäker på hur köparen avser att förfara.

I en situation där köparen avser att genomföra förändringar, särskilt sådana
som kan uppfattas som negativa från säljarpersonalens sida, är skillnaderna kan-
ske större. Ett system där uppsägningarna kommer tidigt bör därmed gynna kö-
paren liksom genomförandet av förändringar i stort. I individualmodellen är det i
regel säljaren som gör uppsägningarna. Han gör detta i eget intresse för att slippa
fortsatt bundenhet. I Substitutionsmodellen görs uppsägningarna primärt av kö-
paren. Han har ju inträtt i köparens ställe. Men även säljaren kan i och för sig gö-
ra uppsägningarna, något som tycks vara fallet i dansk rätt.29 Enligt finsk rätt där-
emot, kan inte överlåtaren företa några uppsägningar med anledning av över-

28. Här kan i och för sig samrådsförfarandet kritiseras - personalen i säljarföretaget har
enligt de nu gällande reglerna inte någon rätt att komma i direktkontakt med köparen. Han
är ju ännu inte arbetsgivare.

2 9 . H a s s e l b a i c h a a s 239 - a t t s å k a n s k e t y c k s å t m i n s t o n e i n d i r e k t f r a m g å a v o v e r d r a g -
elselovens § 6.
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låtelsen.30 Men påverkar detta tidsperspektivet för parterna i den meningen att
den ena eller andra modellen innebär att förändringar måste uppskjutas eller att
tillträdet till företaget måste uppskjutas?.

Är det då ett problem att en del arbetstagare kanske väljer att förklara att de
inte vill arbeta för den nye arbetsgivaren. Ett tidigt tillträde kan ha negativa ef-
fekter ur psykologisk synvinkel. Några arbetstagare kanske vill rida på den per-
sonliga arbetsskyldigheten och vägra utföra arbete och i stället kräva säljaren på
lön under (motsvarande) uppsägningstid.

Det bör betonas att detta knappast är något som gör att arbetstagarna kan gå
lediga under en tid och åtnjuta lön från den förre arbetsgivaren. Åtminstone en-
ligt svensk rätt anses arbetstagare skyldiga att under uppsägningstid, när arbets-
givaren inte kan erbjuda arbete, acceptera annan lämplig anställning. Uppsäg-
ningslönen minskas då med vad arbetstagarna kunnat förtjäna i sådan anställning.
Det är tydligt att om köparen erbjuder lämpligt arbete, säljarens skyldighet att
betala uppsägningslön bör minskas i motsvarande mån.

Hur förhåller det sig då med de nyckelpersonerna bland de anställda, dem som
förvärvaren önskar behålla? Det innebär onekligen en nackdel om dessa sägs
upp. Under alla omständigheter bör förvärvaren tidigt sätta sig i förbindelse med
dem och försäkra sig om deras fortsatta tjänster. En individualmodell kan därför
vara besvärligare att hantera för parterna till överlåtelsen.

Är det ett problem att omorganisationen sker på ett sammanblandat sätt i in-
dividualmodellen? Det är inte förvärvaren som ensam sköter omorganisationen.
Uppsägningar kommer att ske under säljarens besittning av rörelsen. I en sub-
stitutionsmodell däremot kommer köparen att vara bunden av anställningsav-
talen. Hans åtgärder kommer att vara jämställda med vilken omläggning i verk-
samheten som helst. Tillträdet kan ske utan att uppsägningar från säljaren be-
höver övervägas. - Det är inte uteslutet att den mest effektivitetsbefrämjande
modellen därmed är Substitutionsmodellen.

Ett argument som tycks tala för Substitutionsmodellen är att en samordning
med det fackliga inflytandet förenklas. Som nämnt har en köpare inte ställning
som part i förhandlingarna så länge som säljaren är arbetsgivare. Därmed kom-
mer förhandlingarna inför en överlåtelse i första hand att gälla lämpligheten av en
försäljning. Det är inte givet att säljaren kan ge upplysningar om vilka åtgärder
som säljaren avser att vidta. I en individualmodell kommer säljaren att vidta upp-
sägningar i syfte att slippa fortsatt bundenhet av anställningsavtal som köparen
inte accepterar eller som inte vill ta anställning hos köparen. När köparen till-

30. Suviranta i NOU 1984:10 s 154 f och dens. Labour Law and Industrial Relations in
Finland s 98 f.
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träder måste tydligen förhandlingar ske om de förändringar köparen önskar vid-
ta. Det säger sig självt att det inte är mycket mening med sådana förhandlingar -
besluten är redan fattade utan medverkan från fackets sida.

I en substitutionsmodell å andra sidan bör det vara köparen som vid tillträdet
har att i första hand förhandla och därefter genomföra de uppsägningar m m som
blir nödvändiga som ett led i omorganisationen. En annan sak är att det inte i och
för sig finns något i Substitutionsmodellen som hindrar att säljaren vidtar upp-
sägningar m m. Något sådant förutsätter dock att han är överens med säljaren om
vilka förändringar som skall vidtas. - Detta stämmer bättre med de intentioner
som finns med ett verkligt fackligt inflytande.

Det kan dock invändas att detta kan innebära en fördröjning av omorganisatio-
nen. Det är möjligt att ett tidigt tillträde bättre kan förenas med en substitutions-
modell än med en individualmodell, men i praktiken torde andra omständigheter
än hänsyn till arbetsrättsliga förhållanden styra denna fråga.

Mot bakgrund av detta resonemang kan man se kritiskt på reglerna om information och för-
handlingar i den danska lagen om foretagsoverdragelser. Enligt § 5 i den danska lagen skall
överlåtaren inom rimlig tid före överlåtelsen (dvs det fysiska övertagandet) informera ar-
betstagarrepresentanterna om 1) orsaken till överlåtelsen 2) de juridiska, ekonomiska och
sociala konsekvenserna av denna samt 3) eventuella föranstaltningar för arbetstagarna. Om
köparen tillträtt ankommer det på honom att ge informationen.

Enligt lagens § 6 skall säljaren också förhandla med arbetstagarsidan och som i samband
härmed överväger „at iværksætte foranstaltninger for lønmodtagerne" i rimlig tid kalla till
förhandlingar med sikte till att nå en överenskommelse. Har köparen tillträtt i förväg an-
kommer förhandlingsskyldigheten på honom.

Dessa regler är säkert välmenande och möjligen anpassade till system där något medbe-
stämmande inte finns. Att det skulle finnas någon större mening med förhandlingar med
säljaren är dock inte så klart. Regler som i ett läge ger möjlighet till förhandlingar med kö-
paren skulle säkert vara mera meningsfulla. - De danska reglerna lider emellertid av samma
svaghet och av samma formella tänkande som de svenska, trots att utgångspunkterna är så
olika. En annan sak är att förhandlingar med säljaren inför en överlåtelse i och för sig inte
skadar.

En annan viktig fråga är hur väl individualmodellen egentligen är anpassad till
de strävanden mot ökad anställningstrygghet som präglat arbetsrättslig lagstift-
ning under 70-talet. Man kan mena att individualmodellen bygger på ett delvis
föråldrat synsätt, där den personliga bindningen till arbetsgivaren träder i för-
grunden. Detta ter sig som mindre motiverat, t ex när arbetsgivaren-säljaren är
ett aktiebolag. De lösningar som givits, t ex i svensk rätt, och som innebär att de
av säljaren uppsagda arbetstagarna har en återanställningsrätt hos köparen ter sig
som påklistrad kosmetika. Återanställningsrätten är inte särskilt stark och fram-
för allt inte specifik. Det skydd som kan ligga i det personliga anställningsavtalets
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begränsningar eller i inflytande genom samverkansförhandlingar begränsas också
avsevärt. Mot detta bör emellertid ställas särskilt köparens intresse av att komma
till ett "rent bord".

Om man skall försöka sammanfatta denna diskussion bör en sådan samman-
fattning snarast innebära att Substitutionsmodellen ger klarare och enklare lös-
ningar. Den medger större trohet mot arbetsrättsliga huvudprinciper. De här dis-
kuterade problemen kan i och för sig lösas i en individualmodell, men det förut-
sätter större administrativt engagemang från särskilt köparens sida.

Hur är det då med arbetstagarsidans intresse att inte acceptera en ny arbets-
givare? I de fall där denna fråga observerats inom ramen för substitutionsmodel-
len ges arbetstagarna ibland en rätt att vägra att acceptera fortsatt anställning
(Wiederspruchsrecht). - Så tycks dock inte vara fallet fullt ut i Danmark. Här
fortsätter anställningsavtalet om det inte har en ganska stark personlig prägel.31

Man kan dock mena att det är naturligt att arbetstagarna ges en rätt att motsätta
sig bundenhet i förhållande till ny arbetsgivare. Argumentet är mera känslo-
mässigt än rationellt.

Ett annat sätt att sammanfatta denna diskussion är att det är önskvärt att en ge-
nomlysning sker av övergångssituationen. Den part som avser att förändra an-
ställningsförhållandena är också den som bör agera i förhållande till arbetstagarsi-
dan. Detta talar för en substitutionsmodell. Den förefaller bäst förenlig med de
senaste årtiondenas strävan mot ökat inflytande för arbetstagarsidan.

31 Se Hasselbalch, Ansættelsesretten, 1985 s 233 f.



Skatterätt

Av Professor NILS MATTSSON, Sverige.

Inledning

Detta referat behandlar den skatterättsliga delen av ämnet, Internationella fö-
retagsförvärv och företagsetableringar. Jag har valt att särskilt uppehålla mig vid
några av alla de spörsmål som kan aktualiseras. En beskrivning av dispositionen
följer nedan.

Innan jag anger vilka olika frågor som bör vara föremål för uppmärksamhet vill
jag dock något uppehålla mig vid den allmänna frågan, i vilken utsträckning som
skatterättsliga frågor har betydelse för beslut i samband med internationella före-
tagsförvärv och företagsetableringar.

Företagsförvärv sker därför att den presumtive köparen anser att förvärvet är
ekonomiskt värdefullt. Den marknad, som kan exploateras, är intressant; den
produkt som tillverkas, är viktig. Det är således kommersiella skäl som nästan
uteslutande är primära anledningen till företagsförvärv eller företagsetableringar.
Att skatterättsliga orsaker skulle vara en avgörande anledning till ett företagsför-
värv är ovanligt, även om det någon gång kan tänkas förekomma. Det kan t ex
hända att ett företag förvärvas därför att det finns förluster i ett bolag, vilka kan
utnyttjas. På samma sätt kan en företagsetablering huvudsakligen vara orsakad av
skattemässiga bevekelsegrunder. Detta kan vara fallet t ex när en företagskon-
cern bildar ett holdingbolag.

Det skall också inledningsvis framhållas att vid valet av etableringsland inom
en gemensam marknad kan ofta skatterättsliga skäl vara särskilt viktiga. Detta
gäller inte minst vid valet av etableringsland inom den europeiska gemenskapen.
Här finns det en tullunion och arbetet med att slopa alla barriärer som hindrar
rörligheten av varor, tjänster, kapital och människor har kommit mycket långt.

Skatterättsliga frågor av nu nämnt slag som således kan uppkomma vid dis-
kussionen om företagsförvärv och företagsetableringar är emellertid så generella,
att det knappast finns möjlighet att meningsfullt analysera dem. Det är nödvän-
digt att mer exakt bestämma vilka spörsmål som bör uppmärksammas. Diskussio-
nen måste vara mer konkret.

Jag har därför lämnat utanför framställningen frågor som rör själva köpet av ett
företag eller bildandet av ett företag. Hur köpeskillingen skall betalas och hur ka-
pitalet skall tillskjutas är i vissa avseenden speciella spörsmål, vilka kräver sär-
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skilda överväganden. Det är i stället den löpande beskattningen i internationella
koncerner, som jag ägnar min uppmärksamhet åt. Emellertid byggs grundstruktu-
ren i en internationell koncern upp bl a genom företagsförvärvet och företags-
etableringen. Sådana för koncernuppbyggnaden centrala frågor kommer jag ock-
så att belysa i den fortsatta framställningen. Jag uppehåller mig till sist kortfattat
vid val av företagsform och vid frågan om betydelsen av den pågående marknads-
integrationen i Europa.

Den internationella skattestrukturen

I internationella förhållanden är det vissa speciella skattefrågor, som måste
analyseras. De är orsakade främst därav att det inte finns en samordning mellan
skattesystemen i nationalstaterna. Resultatet av denna planlöshet och av dessa
överlappningar av regelsystemen blir att skatteeffekterna kan bli så hårda i inter-
nationella transaktioner, att de aldrig hade accepterats om transaktionen i stället
hade företagits i ett och samma land. De värsta asymmetrierna försöker man
komma till rätta med genom de olika avtalen för undvikande av dubbelbeskatt-
ning (dubbelbeskattningsavtal). Förefintligheten av sådana och innehållet i dessa
får den allra största betydelse för bedömningen av olika tänkbara alternativ vid
företagsförvärv och företagsetableringar.

Detta är dock inte det enda sättet att komma till rätta med dubbelbeskattning.
I många stater finns rätten för skattskyldiga att avdra utländska skatter som kost-
nader och/eller att avräkna utländska skatter, åtminstone i viss utsträckning, mot
inhemska skatter. Alla industristater är medvetna om att den merbeskattning,
som uppkommer genom överlappningar av de nationella skattesystemen, måste
elimineras eller åtminstone lindras.

När de skatterättsliga effekterna av internationella företagsförvärv eller före-
tagsetableringar skall bedömas är det således tre regelsystem som måste granskas.
Det blir fråga om att undersöka relevanta bestämmelser i två nationella regelsys-
tem, dvs i det land från vilket investeringen härrör (det kapitalexporterande lan-
det) och i det land där investeringen äger rum (det kapitalimporterande landet).
Dessutom är det nödvändigt att man tar hänsyn till de regler som finns i till-
lämpligt dubbelbeskattningsavtal mellan det kapitalexporterande och det kapital-
importerande landet.

Vilka länder som skall granskas är många gånger från början givet. Det är klart
från vilket land investeringen skall ske och i vilket land investeringen skall göras.
Ibland är dock strukturen sådan att flera alternativ finns. Orsaken till att frågan
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ställs med olika tänkbara alternativ är ofta skatterättslig och svaret på frågan blir
då avhängigt av de skatterättsliga konsekvenserna. Skatterättsligt optimala lös-
ningar får dock inte leda till komplicerade och otympliga koncernstrukturer.

Vid bedömningen, från vilket land investeringen skall ske, uppmärksammas
reglerna i de länder, där mottagna inkomster från utlandet, t ex i form av ut-
delningar, räntor och royalties, blir mycket lindrigt beskattade. Särskilt från bo-
lag i länder med utvecklade nät av dubbelbeskattningsavtal men med låg be-
skattning på bolagsinkomster (åtminstone på inkomster som kommer från ut-
landet) sker många av de internationella investeringarna. Dessa holdingbolag är
dock mellanled i vägen fram till moderbolaget och till de slutliga ägarna. I ett så-
dant fall är det åtminstone två dubbelbeskattningsavtal som måste granskas. Det
är för det första avtalet mellan det land där investeringen sker och det land där
holdingbolaget är beläget, som är viktigt för bedömningen av det skattemässiga
resultatet. Men det är mestadels också nödvändigt att undersöka vilken effekt
vinsthemtagningar skattemässigt får när de sker från holdingbolaget och till mo-
derbolaget.

Det är inte heller alltid självklart var investeringen skall göras. Här är visser-
ligen inte alternativen lika många, eftersom det är en bestämd marknad som skall
bearbetas. Men det förekommer att flera alternativ existerar. Det kan vara så att
den potentiella marknaden omfattar flera länder. Det är då nödvändigt att be-
stämma sig för var företagsetableringen skall äga rum. I detta beslut är det själv-
fallet inte bara skatterättsliga avvägningar som skall beaktas. Många andra fakto-
rer är viktiga och så viktiga att de kan bli avgörande för beslutet. Men det är na-
turligtvis viktigt att jämföra de skatterättsliga regler som finns i tänkbara
investeringsländer. Inte minst är härvid de olika skattelindringar som kan erbju-
das betydelsefulla vid etablering. Men även vid denna bedömning är det väsent-
ligt att beakta reglerna om vinsthemtagning från det kapitalimporterande landet
till det kapitalexporterande landet.

Avslutningsvis kan sägas, när det gäller dessa allmänna frågor angående den
skatterättsliga situationen i det kapitalexporterande och det kapitalimporterande
landet, att det i allmänhet förefaller, när man ser skattereglerna för s k tax ha-
vens, vara mer lockande att etablera holdingbolag där än vad det slutligen visar
sig vara. Skälet till detta är helt enkelt att dessa länder inte har ett sådant nät av
dubbelbeskattningsavtal med industrialiserade länder, som är nödvändigt för att
den totala skattebilden i koncernen skall bli tillfredsställande.

Det är således betydelsefullt vid de bedömningar som skall göras att fastställa
vilka skatterättsliga regler som blir aktuella i det land från vilket investeringen gö-
res och vilka skatterättsliga regler som aktualiseras i det land i vilket investering-
en sker. Hela tiden måste dock relevanta dubbelbeskattningsavtal granskas.
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Vinstöverföringar

Ett av de viktigaste spörsmålen vid bedömningen av tänkbara alternativ vid in-
ternationella företagsförvärv och företagsetableringar är de existerande möjlig-
heterna till vinsthemtagningar. En internationell koncern måste ha möjlighet att
föra medel från en del av koncernen till en annan med minsta möjliga skatteutfall
för att göra investeringar, där de visar sig vara mest lönsamma. På samma sätt
som detta på det nationella planet sker genom att vinstmedel i en del av koncer-
nen används för att bekosta investeringar i andra delar av koncernen, belägna på
andra platser i landet, och detta i allmänhet kan ske utan skattemässiga hinder,
på samma sätt är det naturligt för den internationella koncernen att skapa bästa
tänkbara struktur för att överföra till minsta möjliga kostnad vinstmedel dit de
bäst behövs.

Jag kommer i detta avsnitt att behandla de mest vanliga formerna för vinst-
överföringarna inom en koncern. Jag tar emellertid då begreppet vinstöverföring
i en mer omfattande betydelse än vad man vanligtvis lägger in i uttrycket. Enda
sättet att företa en vinstöverföring borde vara, om begreppet skulle tas i dess snä-
va mening, antingen genom utdelning, om löpande vinster överfördes, eller möj-
ligtvis genom realisationsvinst (kapitalvinst), om investeringen upphörde och av-
yttrades. Jag vill emellertid utvidga frågan om vinstöverföringar till att avse även
de regler, som finns avseende transferingar av räntor och royalties.

Jag är då medveten om att vinst är resultatet i bolaget enligt bokslutet. Men
räntor kan till viss del jämföras med utdelning. En ränta är en ersättning för ut-
lånat kapital och utdelning ersättningen för eget kapital. Räntan kan därför om
utbetalningen sker till koncernbolag vara en transaktion jämförbar med en vinst-
överföring, eftersom gäldenärsbolaget betalar av sina bruttointäkter en ersättning
för det lånade beloppet och vinsten stannar inom koncernen. På samma sätt är
royalties en ersättning för nyttjandet av immateriella rättigheter. Betalningen är,
på samma sätt som en räntebetalning, en ersättning i detta fall för rätten att ut-
nyttja en tillgång och även här stannar vinsten inom koncernen. Det är en riktig
invändning att ränta och royalties är ersättning för upplånat kapital resp för en
immateriell rättighet och att det inte är en ersättning som exklusivt endast kan
överföras till ägaren. Men, å andra sidan, ett bolag behöver kapital och det kan i
allmänhet vara fritt att välja mellan eget kapital och lånat kapital från ägaren. Ett
bolag kan behöva tillgång till immateriella rättigheter som finns i koncernen. Det
rör sig då ofta om sådana immateriella rättigheter, som det inte går att få från bo-
lag utanför koncernen och dessutom sådana rättigheter som koncernen absolut
inte ger annan än koncernbolag tillgång till. Jag menar därför att ränta väl kan
jämställas med utdelning och att även royalties kan behandlas som en vinstöver-
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föring om man tar begreppet i så vid mening att det snarare blir synonymt med in-
komstöverföring .

Det finns ytterligare ett skäl att behandla räntor och royalties samtidigt med ut-
delning. Utdelning kan endast ske till ägarna av bolaget. Om vi ser på en inter-
nationell koncern finner vi emellertid att bolag kan låna medel från annat företag
i koncernen än ägarbolaget. Det kan vara en fördel att på detta sätt sprida ut
transfereringsströmmarna. Samma sak gäller beträffande royalties. Även dessa
kan överföras till annat bolag än ägarbolaget. En spridning av betalningsström-
marna förekommer även här.

a) Utdelningar
När koncernens struktur skall bestämmas är det viktigt att fastslå vilka effekter

denna får på utdelningar från dotterbolag till moderbolag. En utdelning från ett
dotterbolag till ett moderbolag i ett och samma land får i allmänhet till resultat att
utdelningen inte beskattas. Visserligen har den s k ekonomiska dubbelbeskatt-
ningen av aktiebolagsvinster försvunnit i allt fler länder, men även i de fall den
finns kvar, existerar regler, som förhindrar en kedjebeskattning. Däremot är det
vanligt att kedjebeskattning blir resultatet, när dotterbolaget har sitt hemvist i ett
land och moderbolaget i ett annat land. Risken för merbeskattning är i dessa fall
stor.

Det finns två regler, som det framförallt är viktigt att beakta för att det skatte-
mässiga resultatet i form av merbeskattning skall stå klart. För det första gäller
det att se vilka regler, som gäller i det land dotterbolaget har sitt hemvist. Det är
vanligt att det finns en källskatt, som utgår för det fall att mottagaren till ut-
delningen är bosatt utomlands och således är inskränkt skattskyldig. Det är vik-
tigt att räkna med denna källskatt, som kan variera betydligt. Det förekommer
också att en utdelningsinkomst inte beläggs med källskatt utan beskattas som en
ordinär inkomst, även när mottagaren är inskränkt skattskyldig.

Men det är dessutom nödvändigt att se hur den skatterättsliga behandlingen av
utdelningen blir i moderbolagets hemviststat. Det är inte ovanligt att utdelning
från utlandet beskattas, även om det är fråga om utdelning från ett dotterbolag
och även om en utdelning från dotterbolaget hade varit skattefri, ifall det hade
varit inhemskt.

Dessa två regelsystem, källskatt eller annan beskattning av utdelningen i dott-
erbolagets hemviststat och skatteplikt för utdelningen i moderbolagets hemvist-
stat, är de regler som utgör främsta skälet till att merbeskattning vid utdelning
uppkommer i internationella koncerner och därför är det också viktigt att man
försöker undvika denna merbeskattning.

Det är också i dessa två fall som särskilda bestämmelser införs i dubbelbe-
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skattningsavtalen med syfte att lindra beskattningen. Källskatten i dotterbolags-
landet är ofta föremål för särskild reglering, genom vilken källskatten försvinner
eller lindras och det är vanligt att moderbolagets hemvistland lättar på beskatt-
ningen av mottagna utdelningar utifrån.

Reglerna om beskattning av utdelning skiftar dock från ett dubbelbeskattnings-
avtal till ett annat. Den främsta anledningen härtill är att beskattningen av aktie-
bolagsvinster och av utdelning varierar så mycket i den interna rätten. Avtalsbe-
stämmelserna måste utgå från dessa interna regler. Vissa länder gör en skillnad i
skattesatsen beroende på om vinsten utdelas eller inte. Detta får betydelse, efter-
som de länder, som har en lägre skatt på utdelad vinst, är mer obenägna att i ett
dubbelbeskattningsavtal avstå från källskatt, eftersom mottagaren av utdelningen
inte på annat sätt är skattskyldig i staten ifråga.

I andra länder har man mer eller mindre genom ett avräkningssystem gjort av-
kall på dubbelbeskattningen av aktiebolagsvinsterna. De blir i stället enkelbe-
skattade. Detta avräkningssystem är ofta utformat så att aktiebolaget erlägger
skatt på sin vinst. Efter utdelning blir aktieägaren beskattad dels för det utdelade
beloppet och dels för hela eller delar av den bolagsskatt som beräknats ha utgått
på det utdelade beloppet. Sedan skatten uträknats för mottagaren av utdelning-
en, får den skattskyldige avräkna mot det fastställda skattebeloppet det belopp
som beräknats att i aktiebolaget ha utgått på det utdelade beloppet och som ju
räknats som ett skattepliktigt belopp hos honom. Härigenom utgår faktiskt sett
skatt endast i ett led, slutgiltigt hos ägaren i moderbolaget, och beskattningen av
aktiebolaget kan därför ses som en form av preliminärbetalning av den skatt som
faller på aktieägaren.

Men dessa olikheter gör i allmänhet bestämmelserna om utdelning i dubbelbe-
skattningsavtalen komplicerade. Det är också ofta så, att länder har olika stor be-
nägenhet att låta dessa avräkningsregler gälla även för den händelse att mot-
tagaren är bosatt i annat land.

Slutresultatet av denna genomgång blir då att det är viktigt att se vilka regler
som gäller i den interna lagstiftningen såväl i källstat som i hemviststat, samt även
här undersöka vilka bestämmelser som finns i tillämpligt dubbelbeskattningsavtal.

b) Räntor
Beskattningen av räntor är en viktig del av det skatterättsliga regelkomplex, till

vilket hänsyn måste tas vid internationella företagsförvärv och företagsetablering-
ar. Även här är det inte ovanligt att olikheterna i de nationella skattereglerna kan
leda till att merbeskattning uppkommer. Det är därför en av de frågor på vilken
uppmärksamheten måste riktas.
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Många länder lägger en källskatt på räntor, som utbetalas till personer, juridis-
ka och fysiska, som är begränsat skattskyldiga. Denna källskatt kan helt försvinna
eller kraftigt reduceras genom dubbelbeskattningsavtal. Det är därför viktigt att
granska dubbelbeskattningsavtalet mellan gäldenärens och borgenärens hemvist-
stater.

I gäldenärens hemviststat är det således främst den eventuella förekomsten av
källskatt på räntor, som utbetalas till personer med inskränkt skattskyldighet,
som måste granskas. Det förekommer även i vissa stater att räntor som utbetalas
till utlandet inte är avdragsgilla vid gäldenärens taxering. En sådan bestämmelse
har dock blivit allt ovanligare och förekommer främst i utvecklingsländer. Den
strider mot i många avtal införda regler, som förbjuder diskriminering och kräver
lika behandling för utbetalda räntor oavsett borgenärens hemvist.

Med avdragsrätt för utbetalda räntor menas dock inte att vilka räntor som helst
kan accepteras. Storleken på avdragsgill ränta kan ju inte sällan bli en skatterätts-
lig fråga även i de fall när gäldenär och borgenär har hemvist i samma stat och
samma fråga kan naturligtvis aktualiseras i internationella förhållanden. Om rän-
tebeloppet är alltför högt måste utbetalningen klassificeras om så att "överrän-
tan" för gäldenären inte blir avdragsgill och kanske behandlas t ex som utdeln-
ing.

Ytterligare en anmärkning av praktisk betydelse skall här göras. Det finns län-
der, som har särskilda bestämmelser om vad som brukar kallas "thin capitaliza-
tion". Dessa regler förutsätter ett visst förhållande mellan eget och främmande
kapital, om finansiering skett av moderbolaget eller av andra koncernbolag. Ef-
tersom de skatterättsliga reglerna om räntor ofta leder till enkelbeskattning, kan
dessa regler medföra att koncernen föredrar finansiering med främmande kapital
i stället för med eget kapital. För bolagen spelar detta inte någon större roll, ef-
tersom koncernen oavsett sättet för finansiering garanterar det nybildade bolagets
existens.

Dessa regler om "thin capitalization" innebär i allmänhet att räntebetalningar,
även om de är marknadsmässiga, kan behandlas som utdelning. Ofta är dessa be-
stämmelser detaljrika, där olika förhållanden mellan eget och främmande kapital
skall vara uppfyllda för att den gjorda finansieringen skall accepteras från skatte-
rättslig synpunkt.

Även i borgenärens hemviststat är det viktigt att granska de interna reglerna.
Här gäller det att se hur räntor beskattas, när de kommer från utlandet. Som jag
redan tidigare antytt, kan denna fråga vara särskilt viktig när det gäller att välja
det land, från vilket investeringen skall ske, eftersom en del länder har särskilt
förmånliga regler för bolag, som mottar inkomsten utifrån.
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c) Royalties
När royalties skall överföras från ett bolag i ett land till ett bolag i ett annat

överensstämmer frågorna i allt väsentligt med dem som gäller för räntebetal-
ningar.

Viktigt är alltså att se vilka möjligheter till avdrag som finns hos licenstagaren
och vilka beskattningskonsekvenser licensbetalningen har för licensgivaren i li-
censtagarens hemviststat, sedan hänsyn tagits till reglerna i tillämpligt dubbelbe-
skattningsavtal. Det är också viktigt att se hur den mottagna licensavgiften blir
beskattad hos licensgivaren i dennes hemviststat.

Är det något som skall särskilt markeras i detta sammanhang, vill jag framhålla
vikten att granska vad som i tillämpligt dubbelbeskattningsavtal räknas som roy-
alty. Begreppet är ju redan i intern rätt inte ett exakt uttryck utan det används i
många olika sammanhang. Detta torde vara en av anledningarna till att man ofta
ser uttrycket royalty noggrant definierat i avtalen.

Vidare gäller det här att understryka, att storleken på utbetald royalty av sam-
ma skäl granskas som räntans storlek blir föremål för granskning i det land, från
vilket utbetalning sker.

d) Kapitalvinster
I inledningen till detta avsnitt antydde jag att vinsthemtagning kan ske genom

att moderbolaget avyttrar aktierna i det bolag, där investeringen skett. Detta är
ett vanligt sätt att ta hem vinster, som ej utdelats från bolaget. Denna möjlighet
bör kanske även anges som ett alternativ i denna uppräkning över olika trans-
fereringssätt av vinster på den gjorda investeringen. Det skall dock understrykas
att detta sätt att ta hem vinsten samtidigt innebär att man överlåter själva in-
vesteringen på annan. Om inte köparen är ett annat koncernbolag, är det fråga
om en slutlig avytttring. Jag utesluter då de fall då själva inkråmet i det bolag, där
investeringen skett, först överlåtes till annat bolag inom koncernen och bolaget,
innehållande kanske endast vinstmedel, sedan avyttras.

Även här är det den interna rätten i det kapitalexporterande och kapitalimpor-
terande landet jämte reglerna i tillämpligt dubbelbeskattningsavtal som bestäm-
mer det slutliga skatterättsliga resultatet av transaktionen.

Fler frågor rörande koncernstrukturen som är av
skatterättslig betydelse

I den nu gjorda redovisningen över olika metoder att transferera vinst inom in-
ternationella koncerner framgår det att själva koncernstrukturen är av stor be-
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tydelse. Man skall maximalt kunna utnyttja de skatterättsliga reglerna genom va-
let av land i vilket investeringen skall göras och valet av land från vilket in-
vesteringen skall ske. Detta förutsätter ingående undersökning av den interna
rätten i olika länder samt noggrant studium av tillämpliga dubbelbeskattningsav-
tal. Även om jag redan framhållit detta, vill jag än en gång understryka, att
skatterättsliga avgöranden endast är en av de faktorer, som kan påverka det slut-
liga beslutet. Skatterättsliga faktorer kan inte i normalfallet vara utgångspunkten
för att en investering skall ske. Avkastningen av investeringen före skatt spelar
den avgörande rollen för ett beslut. Utan en tillräcklig avkastning före skatt finns
det ingen anledning att företa investeringen. Men det är ju storleken på av-
kastningen efter skatt som avgör om investeringen är tillräckligt lönsam och vid
denna bedömning är de skatterättsliga övervägandena viktiga. Skatten är en av
de kostnader, som påverkar beslutet. Ju mindre skatt, desto mindre krav på av-
kastning före skatt.

Reglerna i dubbelbeskattningsavtalen spelar, som jag nämnt, en viktig roll i in-
ternationella skattesammanhang. Det finns dock vissa frågor som konstruktionen
av avtalen inte utan vidare kan lösa. Några av dessa speciella problem vill jag be-
röra, eftersom de har betydelse för hur en internationell koncern byggs upp.

a) Förlustutjämning
En fråga som måste uppmärksammas i en koncern som har verksamhet i flera

länder är utjämningen av förluster. Detta är i allmänhet inte något problem i en
nationell koncern, eftersom de flesta länder har på ett eller annat sätt regler, som
leder till att positivt resultat i ett koncernbolag kan kvittas mot ett negativt resul-
tat i ett annat koncernbolag. Det är det totala nettoresultatet i koncernen som ut-
gör skattebasen. Det skall inte spela någon roll hur verksamheten är uppbyggd.
Är det möjligt att kvitta positiva resultat mot underskott, om de olika delarna ut-
gör delar i samma bolag, skall detta också vara möjligt, för det fall att man i stäl-
let väljer att dela upp verksamheten i flera bolag.

Men denna sammanslagning av resultatet i flera bolag kan man inte åstad-
komma på samma sätt, om bolag inom koncernen finns i olika länder. Det säger
sig självt att inget land utan vidare accepterar att ett positivt resultat i ett in-
hemskt bolag får kvittas mot ett underskott i ett utländskt bolag.

Det är därför nödvändigt, att koncernen bygger upp sin verksamhet, så att så få
förluster som möjligt förblir outnyttjade. Särskilt gäller detta vid företags-
etableringar. Under en period direkt efter etableringen är risken för förluster of-
tast störst. Det är visserligen så att en förlust i ett land kanske framöver kan kvit-
tas mot vinster i samma bolag under kommande år. De flesta länder medger rätt
till förlustutjämning enligt metoden carry-forward. Men det är säkrare och ofta
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ekonomiskt fördelaktigare att omedelbart utnyttja de förluster som kan upp-
komma om en sådan möjlighet står till buds.

Särskilda konstruktioner av koncernen kan då visa sig lämpliga om man vill nå
detta mål. Finns det inom koncernen företag, som redan är etablerade i det land,
där investeringen skall äga rum, och är dessa företag vinstgivande kan det med
rätt konstruktion blir möjligt att kvitta vinsterna i de redan etablerade företagen
mot förlusten i det bolag som skall bildas.

Men det finns ibland också möjlighet att kvitta underskott uppkomna i bolag i
ett land mot vinster från bolag i ett annat. Allra mest attraktiv är denna lösning
om kvittning kan ske mot inkomster i länder med hög skattesats. Förutsättningen
för kvittning över nationsgränser är dock som regel att det inte är fråga om två
självständiga bolag. Men det är t ex möjligt att bilda en filial i det land där eta-
bleringen skall ske. Detta kan innebära rättsligt att bolaget tillsammans med
filialen räknas som ett och samma skattesubjekt i bolagets hemviststat och att det
därför finns möjlighet att kvitta resultatet i filialen mot det övriga resultatet i de
övriga delarna av bolaget. Här finns dock i allmänhet många restriktioner och
området är skatterättsligt komplicerat. Men det är en fråga som måste prövas in-
nan den slutliga företagsformen för etablering bestäms.

b) Fusioner och uppdelningar
Det har många gånger framförts önskemål om att skatteregler skulle finnas,

som bättre möjliggjorde önskade fusioner mellan företag i olika länder eller upp-
delningar av redan bestående bolag med verksamhet i flera olika länder. Detta är
nämligen en av de frågor som är så komplicerade att det inte varit möjligt att ska-
pa lämpliga regler i de olika dubbelbeskattningsavtalen.

Svårigheterna att senare företa ändringar gör det naturligtvis angeläget att re-
dan innan företagsförvärv och företagsetablering skett undersöka vilka möjlig-
heter det finns att genom flexibla lösningar underlätta sådana sammanslagningar
och uppdelningar av de då bestående bolagen om ändringar i framtiden skulle vi-
sa sig vara nödvändiga.

Olika former av bolag

Det har redan av den föregående framställningen framgått att de skatterättsliga
effekterna kan bli olika beroende på vilken företagsform som väljs för etablering
utomlands.

De alternativ som finns i det land, där investeringen skall ske, kan vara flera.



Internationale virksomhedsoverdragelser og etableringer 227

Här är det olika skäl, skatterättsliga och andra, som får avgöra det slutliga valet
av företagsform. De skatterättsliga motiven kan här ha en relativt stor betydelse.
Inte minst kan storleken på den tilltänkta investeringen vara en viktig fråga, när
valet skall ske. De skatterättsliga övervägandena som skall göras kan inte sällan
leda till olika resultat, beroende på om det är ett stort börsnoterat bolag eller bo-
lag, ägt av en eller ett par privatpersoner, som gör investeringar.

Det skall framhållas, att även om bolagsalternativen har stora likheter med var-
andra från land till land åtminstone så länge som vi betraktar Västeuropa, kan
dock de civilrättsliga och skatterättsliga reglerna se olika ut. Ett särskilt viktigt
beslut är avgörandet ifall etableringen skall ske i form av aktiebolag eller annat
slag av vad som i tysk rätt benämns Kapitalgesellschaft, i fall den skall ske i form
av kommanditbolag eller annan form av Personengesellschaft eller kanske som en
filial till det investerande bolaget. Kapitalgesellschaften är de bolag där ingen av
delägarna är personligt ansvariga för bolagets förpliktelser; Personengesellschaf-
ten de bolag där åtminstone någon av delägarna är personligt ansvarig för bola-
gets förpliktelser.

Den nordiska marknaden och den europeiska marknaden

Det har blivit allt viktigare att bestämma sig mer definitivt på vilken marknad
man i främsta hand vill satsa. Det är visserligen inte så att murar byggs upp, men
skälet till att ställningstaganden är viktiga beror mer på att vissa murar rivs ner
snabbare än andra.

EG-staterna har en tullunion sedan 1968 och samarbetet har framförallt sedan
1985 ytterligare intensifierats mellan dem. Meningen är att de tolv medlemsstater-
na vid utgången av 1992 skall ha nått så långt i raserandet av fysiska, tekniska och
fiskala hinder, att man skall kunna tala om en sammanhållen hemmamarknad.
Betydelsen av denna marknad kan knappast överskattas och även av fiskala skäl
är det viktigt att ta hänsyn till detta arbete i den avvägning av olika faktorer som
är nödvändiga, när beslut om företagsetablering skall tas.

De fiskala hindren blir sannolikt de sista som kommer att försvinna i integra-
tionsprocessen inom EG. Harmoniseringssträvandena har kommit längst på den
indirekta beskattningens område och även om dessa frågor kan ha betydelse för
valet av etableringsort är det dock främst på den direkta beskattningens (och kan-
ske då främst på företagsbeskattningens) område som besluten får störst be-
tydelse för etableringsvalet. Men det skall då framhållas att inget av de förslag till
direktiv på detta område, som lämnats av kommissionen, antagits.
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De nordiska länderna har visserligen skatterättsliga regelsystem, som i flera av-
seenden företer viktiga skillnader. Men skillnaderna mellan skattesystemen i de
tolv länderna i EG är ändå större än skillnaderna mellan skattereglerna i de nord-
iska länderna. Orsaken är då främst att samhällsstrukturen i de nordiska länderna
är mer likartad än den i medlemsstaterna i EG, vilket även påverkat skatteregler-
na.

Det nordiska samarbetet på den direkta beskattningens område har också ma-
terialiserat sig tydligare än samarbetet inom EG har gjort. De nordiska länderna
har ett multilateralt dubbelbeskattningsavtal avseende inkomst och förmögenhet,
samt numera ett också avseende arv och gåva. Det finns vidare en gemensam so-
cialkonvention, som fördelar rätten till uttag av socialavgifter mellan avtalsstater-
na. Det förtjänar även att nämnas att de nordiska länderna har ingått ett multi-
lateralt avtal rörande handräckning och information.

Multilaterala avtal på skatterättens område är ovanliga och de som f n har slu-
tits och trätt i kraft mellan de nordiska länderna har därför väckt internationell
uppmärksamhet. EG-staterna saknar sådana avtal. De litar fortfarande på bi-
laterala avtal träffade mellan de enskilda staterna.

Avslutningsvis finns det då anledning att ställa frågan vilken betydelse före-
komsten av ett multilateralt avtal avseende inkomst och förmögenhet har för de
skattskyldiga, om man jämför effekterna av ett sådant avtal med dem i ett bi-
lateralt avtal. Skillnaderna i de materiellrättsliga reglerna är inte särskilt stora.
Avtalet medför dock att enhetliga regler föreligger mellan samtliga deltagande
länder. Men det skall då samtidigt erinras om att redan tidigare var avtalen lik-
artade till uppbyggnad och den ytterligare harmonisering som skett just genom
tillkomsten av det nordiska multilaterala avtalet är relativt blygsam.

Större betydelse har nog den omständigheten haft att avtalet kunnat reglera de
fall, då inte bara två utan flera än två stater varit involverade i en transaktion med
skatterättsliga konsekvenser. Här är möjligheterna större att komma till rätta
med s k trekantssituationer, vilket både kan vara till de skattskyldigas fördel och
nackdel.

Enligt min mening finns det större anledning, när man betraktar den nordiska
marknaden och EG-marknaden att ta ställning till vilka förändringar som man i
framtiden kan förvänta. Så som läget f n ter sig har jag den uppfattningen att man
kan räkna med större resultat på harmoniseringsområdet inom EG än inom Nor-
den. Detta är en faktor som har betydelse vid bedömningen av valet av plats för
planerade investeringar.
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Avslutning

Jag vill sammanfatta denna genomgång av några frågor av betydelse vid inter-
nationella företagsförvärv och företagsetableringar med att räkna upp de frågor
jag anser vara väsentligast.

Som regel har skatterättsliga synpunkter inte primär betydelse vid beslut om
förvärv och etableringar. Men en investerare ser på vinsten efter skatt och detta
innebär att ju mindre skattebelastningen är desto lägre kan bruttoavkastningen
vara, för att investeringen skall vara lönsam.

Dubbelbeskattningsavtalen spelar en central roll vid den skatterättsliga bedöm-
ningen tillsammans med skattereglerna i det kapitalexporterande och det kapital-
importerande landet. Det är den totala effekten av dessa tre regelsystem, som ger
nettoresultatet. Vid val av kapitalexporterande land spelar de olika reglerna i län-
der med förmånliga bestämmelser för holdingbolag en betydelsefull roll. Det är
viktigt att finna vägar, varigenom betalningsströmmar i form av utdelningar, rän-
tor och royalties kan gå till de delar av koncernen, där de bäst behövs, till minsta
möjliga skattekostnad.

Vissa frågor kan inte lösas tillfredsställande genom dubbelbeskattningsavtal.
Det gäller bl a fusioner och uppdelning av bestående företag. Dessa frågor bör
därför uppmärksammas i och med att grundstrukturen i en internationell koncern
byggs upp.

Valet av företagsform är ofta viktig och här spelar skatterättsliga avvägningar
ofta en betydelsefull roll.

Slutligen är det idag viktigt att beakta det pågående harmoniseringsarbetet i
Europa. Vid val av etableringsland är det väsentligt att kunna spå om framtiden.
Detta är naturligtvis inte bara en skatterättslig fråga, men även det skatterättsliga
landskapet kommer sannolikt också förändras hastigare än vad vi tidigare varit
vana vid.


