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EU-rättsakter om tjänster (UD2017/00386/HI)
Bolagsverket avger följande yttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om att introducera ett elektroniskt tjänstekort (KOM (2016) 824 slutlig),
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för ett elektroniskt
europeiskt tjänstekort med tillhörande bilaga (KOM (2016) 823 slutlig) samt Förslag
till Europarlamentets och rådets direktiv om en anmälningsprocedur för
tillståndsförfaranden och krav relaterade till tjänster (KOM (2016) 821 slutlig).
1. Förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om en anmälningsprocedur
för tillståndsförfaranden och krav relaterade till tjänster (KOM (2016) 821

Bolagsverket avstår från att lämna några synpunkter då innehållet i förslaget inte har
någon direkt beröring med Bolagsverkets verksamhet.
2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera ett
elektroniskt tjänstekort (KOM (2016) 824 slutlig) och Förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för ett elektroniskt
europeiskt tjänstekort med tillhörande bilaga (KOM (2016) 823

Bolagsverket avstår i nuläget från att lämna några synpunkter på de föreslagna
reglernas utformning. Förslaget innehåller för lite information för att Bolagsverket ska
kunna bedöma hur förslaget kommer att påverka regelverk, tekniska system och
Bolagsverkets handläggningsprocesser. Däremot vill Bolagsverket framföra följande
vad gäller det praktiska införandet i Sverige.
Bolagsverket ställer sig positiv till förslagets syfte. Att underlätta för
tjänsteleverantörer att etablera sig och tillhandahålla tjänster över gränserna på den
inre marknaden och att minska den administrativa bördan för tjänsteleverantörerna,
genom att centralisera administrationen till en samordnande är något Bolagsverket ser
positivt på. Det är en stor fördel att tjänsteleverantörer endast ska behöva lämna
uppgifter en gång och till en myndighet. Bolagsverket ställer sig vidare positiv till att
förslaget inte ska påverka de nationella bolagsrättsliga reglerna om registrering av
filialer och registrering av dotterbolag.
Bolagsverket vill dock lyfta fram att det för närvarande inte finns någon nationell
samordning i Sverige mellan myndigheter och kommuner vad gäller kartläggning av
krav som ställs inom sektorerna företagstjänster och bygg- och anläggningstjänster.
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För att kunna införa ett europeiskt elektroniskt tjänstekort kommer det därför att
krävas omfattande arbete på nationell nivå av såväl den samordnande myndigheten
som av övriga berörda myndigheter och kommuner att sammanställa kraven som
finns inom tjänstesektorerna. Bolagsverket ser därför att det kommer att uppstå
frågor om finansiering av arbetet och att det kommer att krävas en ledning av arbetet
som kan se över myndighetsstrukturen.
Bolagsverket har haft flera uppdrag inom området att samordna uppgiftslämnandet
från företag till myndigheter.1 Dessa har bland annat resulterat i det elektroniska
uppgiftskravsregister som finns på uppgiftskrav.se. Uppgiftskravsregistret skulle
kunna ligga till grund för den svenska samordningsmyndighetens arbete, dock krävs
att registret tillförs nya uppgifter först för att bli fullständigt. Att sammanställa de krav
som ställs på företag från olika myndigheter är ett omfattande arbete. Efter att
sammanställningen gjorts behövs också administration och förvaltning för att hålla ett
sådant uppgiftskravregister aktuellt och användbart. Bolagsverkets erfarenhet från
tidigare insatser är att detta arbete inte ska underskattas.
Bolagsverket deltar även i utvecklingen av den gemensamma plattformen för
sammankoppling av centrala register, handelsregister och bolagsregister i enlighet med
direktiv 2009/101/EG och insolvensregister i enlighet med förordning (EU)
2015/848.
Med anledning av dessa uppdrag och Bolagsverkets kompetens på området deltar
Bolagsverket gärna när det gäller införandet av den nu föreslagna lagstiftningen.
Bolagsverket vill även framhålla att det redan finns flera utvecklingsinsatser inom
samma område som behöver samordnas, t.ex. kan nämnas CEF Building blocks, CEF
DSI (Digital Service Infrastructure), PEPPOL, STORK/eIDAS, ISA Core
Vocabularies och TOOP (The Only Once Principle).
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Bränström. Föredragande
var juristen Erika Lythell. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Peter
Källenfors, utredaren Daniel Sjöberg och juristen Jimmy Everitt deltagit.

Annika Bränström

Erika Lythell

1

Se till exempel Uppdrag att genomföra insatser för att möjliggöra ett framtida förenklat och minskat
uppgiftslämnande (N2011/5884/ENT).

