851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Yttrande

Ärendenummer

2017-08-30

Klassificeringsid
0.1.1

1 (2)

AD 895/2017

Bolagsverkets remissvar till Regeringskansliet,
Finansdepartementet
a) finansdepartementet.registrator@
regeringskansliet.se
b) fi.ko@regeringskansliet.se

Betänkandet SOU 2017:26
Delningsekonomi – På användarens villkor
(dnr Fi2017/01645/KO)
Övergripande synpunkter

Bolagsverket instämmer i åsikten att det finns ett behov av att följa delningsekonomins utveckling och närmare överväga vilka insatser som framöver kan behövas för att förtydliga
vad som gäller. Förtydligandena kan gälla information. Det kan också bli frågan om ökade
krav på olika aktörer att redovisa sina ägarförhållanden och klargöra sina ansvarsförhållanden, på myndigheterna att förbättra sitt utbyte av information samt på nya författningsregleringar. De som skulle dra störst nytta av sådana insatser lär vara konsumenter, men
också småföretagare, som i många avseenden har samma underordnade ställning och
samma behov som konsumenter.
Då innehållet i utredningen inte nu medför någon sådan direkt beröring med Bolagsverkets
verksamhet att förslagen i någon större omfattning ställer krav på ändringar i Bolagsverkets
arbete begränsar Bolagsverket sitt yttrande till några allmänna kommentarer.
Bolagsverket ser fram emot ett klargörande av hur man ska se på s.k. crowd funding och
hoppas att ett sådant kommer inom ramen för utredningen om förbättrade möjligheter för
gräsrotsfinansiering som ska redovisas den 29 december 2017 (se dir. 2016:70).
3.3.2 Roller och rättslig ställning

Bolagsverket anser att det kan komma att uppstå ett behov av att i praktiken, så enkelt som
möjligt, kunna avgöra vilken rättslig status en delningsekonomisk plattform eller en tillhandahållare av varor eller tjänster har. Är tillhandahållaren (anordnaren) en juridisk person?
Vem eller vilka fysiska personer ansvarar annars för plattformen? Vilket ansvar har plattformen och vilket ansvar har den som tillhandahåller varorna eller tjänsterna? Man kan göra
en jämförelse med att det är viktigt att veta vem som är ansvarig utgivare. En annan nämnvärd omständighet är att aktiebolag och utländska företags filialer har en skyldighet att
uppge företagsnamn och organisationsnummer m.m. på bl.a. sina webbplatser.
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3.3 Övriga iakttagelser i ett användarperspektiv

Bolagsverket tror, liksom utredningen, att det kan ha en stor, och kanske också i flera fall
en avgörande, betydelse för möjligheterna att utveckla en verksamhet, att ett delningsekonomiskt upplägg framstår som i rimlig grad seriöst, inte minst ur skattesynpunkt. Det behöver också, på ett tillräckligt överskådligt sätt, gå att utläsa vem som är ansvarig. Det finns en
risk för att en delningsekonomisk sektor inte kan expandera därför att upplägget uppfattas
som skattemässigt osäkert, eller möjligen står i strid med andra tvingande regler.
Om reglerna för tilldelning av sådant som F-skattsedel och momsregistreringsnummer
mildras eller skärps har detta troligen en inverkan också på delningsekonomins utvecklingsmöjligheter. Det kan också finnas skäl att se över om det är lämpligt att utöka möjligheten
att tilldela organisationsnummer.
3.3.3 Kontaktuppgifter

På s. 99 står ”Patent- och registreringsverkets”, men ska förmodligen stå Bolagsverkets.
7.4.4 Nationella och regionala initiativ

Utredningen föreslår inte något nationellt register över plattformar av den typ som i dag föreslås i Italien. I den mån ett liknande sådant register ändå senare kommer att övervägas
skulle det vara av värde att först närmare gå in på i vilken utsträckning ett sådant register
skulle fylla något angeläget syfte och vem som i så fall vore lämplig som registerhållare. Bolagsverket tar gärna del i ett samråd om den saken. Bolagsverkets uppdrag innefattar redan i
dag några register utöver de grundläggande företagsregistren. Bolagsverkets verksamhet är
till den helt övervägande delen avgiftsfinansierad.
Det är i praktiken endast genom ett specifikt nummer, av typen organisationsnummer, som
inte återanvänds, som det går att göra en unik identifikation av en rättslig figur.
9.2 Användarstöd genom information och vägledning

Bolagsverket har inget att invända mot de föreslagna uppdragen till Konsumentverket.
Fortsatta uppföljningar

För säkerhets skull vill Bolagsverket, inför en fortsatt uppföljning, nämna följande omständigheter. Det register över verkliga huvudmän som nyligen inrättats är inte ett fullständigt
ägarregister. Bolagsverket har inte någon direkt tillgång till de SNI-koder som finns i Statistiska centralbyråns allmänna företagsregister. Den ekonomiska rapporteringen till Bolagsverket för offentliggörande av årsredovisningar (eller motsvarande) är någorlunda heltäckande endast för aktiebolag, men alltså inte för andra organisationsformer.
Detta yttrande har beslutats av tf. chefsjuristen Elisabeth Lagerqvist. Föredragande var
bolagsjuristen Lars AG Carlsson.
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