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Sammanfattning

skallassociationsformerinledningsvis allakonstaterarUtredningen att
detlikvärdigavillkoren ärvillkor. Förstlikvärdiga ärerbjudas om

associationsformemasolikadejämföraför företagarnamöjligt att
sådetOmgrunder.objektiva är attpåoch nackdelarförtjänster

formvissbedrivaförlagstiftningeneffekternaantingen att avenav
de fibre-någoninformationochkunskaperellerföretag är sämre avom

likvärdiga.intevillkorenbristfälligföretagsformemakommande ärär
meningutredningensenligtharfördaDet resonemanget sammanu

uttalandemed sittsambanduttryckt iharriksdageninnebörd omsom
heltdetnämligenstånd,till ärkommabordeutredning attdennaatt

regelsystemutformningstatsmakternaoacceptabelt somavgenomom
styrningåstadkommerföretagsfonnenkooperativadenmissgynnar en

skall kunnaföretagkooperativaföretagsfonn. Förfrån dennabort att
lagstiftningbådebehöverdynamisk världiframgångsriktsighävda en
utvecklingförföravpassaderegelverkoch andra utrymmeatt gevara

situationer.kunnaoch förföretag mötaattsorters nyanyaav

samhälletrollKooperationens i

framskymtarundersökningarutfördainitiativutredningenspåAv en
harkooperationenintervjuade,deuppfattning bland flera attavensom

kooperationendvs.förtjänar, ärdenpå marknadenställningden som
resulta-redovisadehar. Devad denuppmärksamhetinte värd änstörre

ochbredarepåbyggerundersökning,från ett merten somen annan
omdömepositivtpådocktyderintervjuunderlagkontinuerligt ett mer

påassociationsform harvissomfattningallmänheten. Denbland som en
vidareuppfattning inteutredningensdock enligt utanmarknaden kan

Utredningensanvändbarhet.potentiellarättvisande för dessvaraanses
fördel skullemedföretagandekooperativtbedömningallmänna är att

Mångasker.vadutsträckningianvändas änkunna större som nu
harföretagarerollsigföreställttidigare harintemänniskor somensom

ingå ierbjuditsmöjligheten etttänka attkunnatuppenbarligen närom
påbl.a.utredningenbyggerståndpunktSistnämndaföretag.kooperativt
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de framgångsrika exempel på kooperativt nyföretagande finns isom
Sverige och på exempel från övriga Europa. förefallerDet t.ex. som om
kooperativa företag skulle kunna verksamt verktygutgöra for ökaett att
antalet småföretag och minska arbetslösheten. Som exempel från
Sverige kan "samhällskooperativ"nämnas i Jämtland och turistföretag
i Blekinge, Jämtland och Värmland. I många ekonomiskt utvecklade
länder Sverige det mycketutom är vanligt banker och andraatt
kreditinstitut drivs kooperativa företag. I vissa länder, Italiensom som
och Spanien, kooperativa företagär inom de skilda branschermest
vanliga. De bl.a. mycket effektiva istaten skapaanses av attvara nya
arbetstillfällen.

Kooperativa rådgivare i landet harrunt de flestarapporterat attom som
initiativ till och kooperativatar företag kvinnorstartar är samt att man

når icke-traditionellaär företagare. Detta harsom ocksågrupper RRV
kunnat i utvärderingnotera statligt stöd till kooperativen egen om
utveckling. Där konstateras kunderna i mycketatt utsträckningstor är
kvinnor. vissaI fall till 90 Av det totala antalet kvinnorprocent. påupp
den svenska arbetsmarknaden finns den övervägande delen inom offent-
lig sektor. Kvinnor arbetslösa söker sigär därför i första hand tillsom
välfärdstjänstesektor och dvs. branscher i dag inteomsorg väntassom
expandera i offentlig regi. Behovet välfärd och sociala tjänsterav
minskar dock inte, tvärtom.snarare

I del europeiska länder kooperationen positivtär särbehandlad därfören
den uppfylla vissaatt samhälleliga mål. I gengäld koo-anses anses

perationen då också ha särskilda skyldigheter samhället ochgentemot
medlemmarna. Utredningens utgångspunkt de kooperativa före-är att

inte skall framförtagen andra företag. De skall självklart integynnas
heller missgynnas. För de kooperativa företagenatt ekonomiskage
föreningar, bostadsrättsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och
medlemsbanker likvärdiga villkor med aktiebolagen har utredningen
föreslagit rad lagändringar i lagen ekonomiska föreningar och ien om
skattelagstiftningen.

Attityder till kooperativt företagande

frågaI attityder till kooperativt företagande behandlas iom som-
ikapitel "Behandlas kooperativa företag annorlunda andra företag"än

konstaterar utredningen på basis de gjorda undersökningarna attav-
företrädare for myndigheter och näringsliv i övrigt oftast saknar djupare
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påderasnaturligt färgar sättvilket attkooperationkunskaper seom
organisationeroch andramyndighetermellanSamarbeteföretagsformen.

kooperativadekunskapertill bättremöjligheternaförbättrakan omsom
iregeringenocksåföreslårUtredningen attbörföretagen uppmuntras.

iakttagaskalldemyndigheterberördaerinrar attregleringsbrev om
ochblanketterinformationsmaterial,utformningenvidopartiskhet av

behandlas iassociationsformerolikadåsammanhangi allaannars
olikastödmedocksåkanUtredningenverksamhet.myndigheternas av
oftastgymnasieskolaniläroböckerkonstaterakartläggningar att

andrasummariskt än typerkooperativa företagenbehandlar de avmer
likgiltigafår denÄven motarbetasdirektintekooperationenföretag. om

företagandekooperativtföljdändå tillattitydenkallsinnigaeller att
talakanPå det attsammanhang.olika sättetiförbises omman
Utredningendiskriminering.indirektförkooperationen utsätts en

och dessföretagenkooperativadedockframhåller att
ochkunskaperspridaförintresseorganisationer har attegetett ansvar

myndigheteroch attallmänheten samttillsina idéerinformation om
skolorna.medkontakterskapa

Kagitalzörsörining

ochcivilrättsligai deinslagbehandlas"Kapitalförsörjning"kapitelI
påverkar deindirektellerdirektlagstiftningamaskatterättsliga som

kapitalerforderligtanskaffamöjligheterföreningarnasekonomiska att
i lagenändringarföreslårUtredningenverksamheten.för om
Utredningensinkomstskatt.statligoch lagenföreningarekonomiska om

följande.huvudsakiinnebärförslag

företagsamhetenkooperativadenorganiseraframvuxitbehov harEtt att
kooperativadenochägandetbl.därstruktureri a.nya

dettaFörjuridiska mötai olikaskiljs attaffärsverksamheten personer.
förloradgårkaraktärkooperativaverksamhetensbehov attutan --

denbedrivafårföreningekonomiskutredningenföreslår att en
föreningendirekt iinte baramedlemmarnamedsamhandelnkooperativa

dotterbolag.helägdaföreningeneller fleraiindirekt ettävenutan av

inteföreningekonomiskutredningenföreslårskäl attAv ensamma
medsamhandelnkooperativabedriva denbehövaskallsjälv

medlemmarnasfrämjaändamåltillfår ha attmedlemmarna utan
föreningar,ekonomiskaandrafleraellerdeltagande ikooperativa omen

beståruteslutandesåelleruteslutandetillgångardess gott avsom
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andelar i den eller de andra ekonomiska föreningarna.

I syfte underlätta strukturrationaliseringatt inom vissa branscher föreslås
också vissa ändringar i fusionsreglema. Vidare reglernagörs rättenom
till medlemskap dispositiva, d.v.s. det överlämnas till föreningen iatt
stadgarna bestämma till inträde irätten föreningen.om

I syfte stimuleraatt medlemmarna bidra till föreningarnasatt
kapitalförsörjning föreslås ekonomisk föreningatt får beslutaen om
insatsemission utdelningsbara vinstmedelatt försgenom tillöver
medlemsinsatser. Medlem skall tillföras emissionsinsatser i förhållande
till den omfattning i vilken medlemmen deltagit i föreningens
verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk under det senaste
avslutade räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår eller i förhållande
till vid det räkenskapsåretssenaste utgång inbetalda grund- och
överinsatser tillgodoförda emissionsinsatser.samt Emissionsinsats
betalas först vid medlemmensut avgång föreningen.ur

Beträffande reglerna överskottsutdelning föreslår utredningenom att
taket för insatsutdelning slopas samtidigt det klargörs attsom
fördelningen gottgörelser och kooperativ utdelning fårav vara
medlemmens samhandel med föreningen inte bara under fleraett utan
räkenskapsår. Insatsutdelning får lämnas till avgångenäven medlem på
inte utbetalda insatser vilket torde minska medlemmens bindning till
föreningen till förmån för förbättrade konkurrensbetingelser.

Den nuvarande begränsningen i fråga förlagsinsatskapitalets storlekom
i förhållande till insatskapital slopasannat vad gäller förlagsinsatser som
tecknas medlemmar. Vidare öppnas möjlighetav VPC-registreraatten
förlagsandelar.

Skattereglema till föreningslagens regleranpassas överskotts-om
utdelning. Det innebär ekonomisk föreningatt huvudregel skallen som
medges avdrag för överskottsutdelning det frågaoavsett ärom om
kooperativ vinstutdelning, insatsutdelning eller utdelning på
förlagsinsatser. En förening har enstakaän medlemmarsom mer som
åtnjuter skattefrihet för utdelning därför utdelningenatt utgöraanses en
inbesparing i levnadskostnadema, medges dock avdrag för annan
överskottsutdelning utdelning påän förlagsinsatser endast föreningenom
tillämpar lika ochrösträtt förär öppen medlemskap för ochvar en som
söker inträde. Medlem beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för
överskottsutdelning på sin andel innehavet betingasom av
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medlemmen ärsåledesgällerDetta oavsettnäringsverksamhet. om
beskattasfallövrigaIjuridiskellernäringsidkareenskild person.

återbäringfrågaintedetkapital, ärinkomstslagetiutdelningen omom
fallvilketilevnadskostnadermedlemmensiinbesparinginnebär ensom

levnadskostnaderinbesparingSomskattefri.utdelningen ansesär av
tvåmedminskadstatslåneräntanmotsvarandebeloppdock mest ettsom

medomsättningmedlemmensmedmultipliceradprocentenheter
föreningen.

medfinansierasmedlemtillgodoförsEmissionsinsatser ensom
har ingenMedlemmenkapital.friabeskattadeföreningens egna

helaförbeskattasvarför hanemissionsinsatsenanskaffningskostnad för
han lämnarmedsambanditill honom attutbetalasdetbeloppet när

ellernäringsverksamhetinkomstslagetiskerBeskattningenföreningen.
näringsverksamhettillgång iandelenpåberoende utgörkapital enom

inte.eller

Konkurrenszrågor

det finnsfråganbehandlas"Konkurrenslagstiftningen"kapitelI om
tillämpningenviduppkommakanproblemsärskilda avsom

harUtredningensamverkan.kooperativpåkonkurrenslagstiftningen
föreningar.ekonomiskaisamverkankooperativtillsigdock begränsat

förledningtilltjänadock kunnatordekapiteli dettaredovisatsDet som
andraisamverkankooperativbedömningenkonkurrensrättsligaden av

associationsfonner.

KLtillförarbetenasvenskadegenomgångredovisarUtredningen aven
praxiskonkurrentverketsgenomgångområdetaktuellapå det samt aven

låtitutredningenharVidareföreningar.ekonomiskabeträffande
företagkooperativamellanförhållandetundersökaInstitutetKooperativa
docentfråninhämtatsharrättsutlåtandekonkurrenspolitik. Ettoch EU:s

EU:sinomställningrättsligakooperativsrörandeWahlNils
företagsekonomiskocksåredovisarUtredningenkonkurrensrätt. en
affärsverksamhet iuppståkaneffektervilkaanalys genomsomav

marknadensforföretageneffekter förSåvälföretag.kooperativa som
belyses.funktion

marknadsförutsättningarlikvärdigamedbl.framhållerUtredningen atta.
kooperativasvenskadebehandlaskäl förbärandenågraintefinns att
uttryck för.rättstillämpningEG:svadföretagen änsträngare ger
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Utredningen tvingas dock konstatera rättsläget alltjämtatt oklart ochär
framhåller det angelägna i praxis påatt området skyndsamten växernu
fram, eftersom osäkerheten rättsläget medom sannolikhet lederstor till
ekonomiska förluster i form uteblivna affärsmöjligheter. Utredningenav
uttalar också sin mening skullesom rättsutvecklingenatt hos de
rättsvårdande myndigheterna i Sverige visa sig slå in på vägen annan

denän EG-dom stolen stakat finnssom starka skälut,nu denöveratt se
svenska konkurrenslagen.

Ömsesidiga försäkringsbolag

I kapitel "Annat missgynnande ekonomiska föreningar" behandlarav
utredningen två fall där ömsesidiga försäkringsbolag uppenbarligen
missgynnats i förhållande till försäkringsaktiebolag. Det gällerena
omvandling obeskattade till beskattatav kapital ireserver eget
skadeförsäkringsbolag. Det andra mervärdeskatt på internaavser
tjänster. Utredningen så detatt statsfmansiellasnart lägetanser tillåter
bör det på dessanytt prövas former missgynnanden kanom av
undanröjas lagstiftning.genom

Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser

Utredningens betänkande överlämnas till regeringen i mitten av mars
1996. Efter sedvanlig remissbehandling kan arbetet på lagrådsremissen
påbörjas i regeringskansliet vid månadsskiftet juni/juli 1996. Därmed
torde det även förslagen inte enklareär karaktärom möjligt- av vara-för regeringen lämna propositionatt till riksdagen i sådan tiden att
riksdagen kan fatta beslut i ärendet hösten 1996. Vid angivna
förhållanden och genomförandeatt ett förslagen mycketär angelägetav
för de kooperativa företagen förslår utredningen att
ikraftträdandetidpunkten blir redan den första januari 1997. I fråga om
ändringar i skattelagstiftningen innebär det de reglernaatt kannya
tillämpas första gången vid 1998 års inkomsttaxering.
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Författningsförslag

Förslag till
ekonomiska1987:667i lagenändringLag omom

föreningar

ekonomiska1987:667fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
föreningar

ochkap. 3 §§,och 4 1kap. 6 §§,kap. 3 1dels kap. l 2 2latt
10 kap. 2kap.9 7kap. och 15 §§,och 7 §§, 7 4kap. 65

lydelse,följande iskall hakap. 4 §och 124 samt
kap.bestämmelse, l10i skall införasdels lagenatt any

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.1
§l

medlemmarnasfrämjaändamålhar tillekonomisk föreningEn att
i vilkenverksamhetekonomiskintresseekonomiska genom

deltarmedlemmarna
förbrukare,eller andrakonsumentersom

leverantörer,som
arbetsinsats,med egen

ellerföreningens tjänster,begagnaattgenom
på liknande sätt.annat

förening kanekonomiskförening Enekonomisk ävenFör ären
främjaändamåltilluppfyller hadenutmärkande attatt

ekonomiskamedlemmarnasvillkor frågasärskilda i om
del-derasmedlemskap,till intressenrösträtträtten genom

tagandeOm påäverskottsutdelning. ioch sätt som anges
eller flerastycketförstaoch7detta föreskrivs ii en

föreningar,ekonomiskaandrakap.10
uteslutandetillgångardessom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

eller så uteslutandegott som
består andelar den eller deiav
andra ekonomiska föreningarna.

En ekonomisk förenings verk-
samhet kan bedrivas i
föreningen eller i ett av
föreningen helägt dotterföretag.

2 kap.
§2

Föreningens stadgar skall ange
föreningens firma,
den i Sverige där föreningensort styrelse skall ha sitt säte,
ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

den insats med vilken den insats med vilken
varje medlem skall delta i varje medlem skall delta i
föreningen, hur skallinsatserna föreningen, grundinsats och
fullgöras i vad månsamt hur denna skall fullgöras ien samt
medlem får delta i föreningen vad mån medlem får delta ien
med insats vad hanutöver föreningenär med insats utöver
skyldig delta med,att vad han skyldig deltaär medatt

överinsats,
för det fall regelbundna eller påatt särskilt beslut uttaxeringom

beroende avgifter till föreningen skall förekomma, avgifternas belopp
eller de högsta belopp till vilka de får bestämmas,

antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och
revisorer eventuella suppleanter,samt tiden för deras uppdrag samt, om
någon dem skall påutses iav sätt dennaannat än lag, hursom anges
det i så fall skall ske,

for det fall fullmäktige enligtatt 7 kap. 12 § skall finnas, deras
befogenhet, hur de skall och tiden för derasutses uppdrag,

I Senaste lydelse 1987:1247.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

sammankallasskallföreningsstämmavilken tid och hurinom samt
ellermedlemmarnastillskall bringasmeddelandenhur andra

kännedom,fullmäktiges
ordinariepåskall förekommaärendenvilka stämma,som

omfatta,räkenskapsår skallföreningensvilken tid10.
skallvinst hurföreningensfördelningförgrundernall. samt manav

upplöses,föreningentillgångarbehållnaföreningensförfara med när
samt

fall förlags-för det12.förlags-för det fall12. attatt
kap. elleri 5insatserskalli kap.insatser 5 som avsessom avses

10skall gällavad iförekomma, emissionsinsatser avsessomsom
vadförekomma,§ skallkap. 1därom. a

dessa.gälla förskallsom

inte arbetstagarrepresentanterstycket gälleri första 6Bestämmelserna
styrelserepresentation för1987:1245enligt lagenhar utsetts omsom

privatanställda.de

kap.3
l §

föreningekonomiskfårförening Enekonomisk öppenärEn inte
medlemskap,förinträde intenågon annatvägra omsom

stadgarna.det finnsmedlem, iinte angesom
medsärskilda skäl för vägran

till ellerhänsyn arten
föreningensomfattningen av

eller föreningensverksamhet
syfte eller orsak.annan

följerinteinträde,ansökanskallStyrelsen annatpröva avomomen
skallinträdesansökanföreskrivasstadgarna får görasstadgarna. I att

försedd medskallansökningshandlingenskriftligen och att vara
namnunderskrift.bevittnadesökandens
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6§

Styrelsen skall föra Styrelsen skall föraen en
medlemsförteckning. Denna medlemsförteckning. Denna
skall innehålla uppgift skall innehålla uppgiftom om

varje medlems och varje medlems ochnamn namn
postadress det antalsamt postadress det antalsamt
medlemsinsatser med vilket han medlemsinsatser med vilket han
deltar i föreningen, deltar i föreningen,

det sammanlagda beloppet det sammanlagda beloppet
inbetalda medlemsinsatser enligt inbetalda grund- och överin-
den fastställdasenast tillgodofördasatser samt
balansräkningen, samt emissionsinsatser enligt den

medlems-summoma fastställdaav balans-senast
insatsbelopp efter utgången räkningen,som samt

det räkenskapsår balans-av medlems-summoma av
räkningen har återbetalats insatsbeloppavser efter utgångensom
eller högst skall återbetalas det räkenskapsår balans-av
enligt 4 kap. l och 3 och räkningen har återbetalatsom avser
tiden för återbetalningama. eller högst skall återbetalas

enligt kap.4 l och 3 och om
tiden för återbetalningarna.

Medlemsforteckningen kan bestå betryggande lösblads- ellerav
kortsystem. Den kan också föras med automatisk databehandling eller
på liknandeannat sätt.

Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig hos föreningen för ochvar
vill del den.taen som av

Varje medlem har pårätt Varjeatt medlem har pårätt att
begäran få skriftlig uppgift begäran få skriftlig uppgiftav av
föreningen sitt medlemskap föreningen sittom medlemskapom
och de haninsatser har och de medlemsinsatserom som om som
betalt in. han har betalt in eller

tillgodofärts insats-genom
emission.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4 kap.

avgått harharmedlemavgått har NärharmedlemNär enen
eftermånaderhanmånader efter rätthan atträtt att sexsex

inbetaldafå sinaavgångeninbetaldasinaavgången få utut
ochgrund-får överinsatser samtBeloppetmedlemsinsatser.

tillgodoförda emissionsinsatser.överstiga vadintedock som
överstigafår dock inteBeloppetförhållandeipå honombelöper

ipå honombelöpervadmedlemmarövrigatill somav
medlem-övrigaförhållande tillenligtkapitalföreningens egna

kapitalföreningenshänförbalansräkningden egnamar avsom
balansräkningenligt denVidför avgången.till tidensig som

förtill tidensighänförföreningensberäkningen av-egnaav
beräkningenVidgången.frånskall bortseskapital av

skallkapitalföreningensuppskrivnings-reservfonden, egna
reservfonden,frånbortsesförlagsinsatsema.fonden och upp-

förlagsin-ochskrivningsfonden

satsema.

övrigaordningividareavgångne harDen rätt att somsamma
vinstutdelning.beslutadpå honombelöperfå vadmedlemmar ut avsom

elleravgångenfrånmånaderinomlikvidationföreningen iTräder sex
konkurs,iföreningenförsättatid beslutinommeddelas attomsamma

enligtbedömasmedlemsinsatserfåden avgångnesskall rätt utatt
tillgångar.föreningensskiftefor reglernagrunderna avom

i stadgarna.kan begränsasförsta-tredje styckenaenligtmedlemsEn rätt
tredje15 §i kap.7sådana fallinte igäller dockDetta avsessom

stycket.andrakap. §stycket eller 12 4
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3§

En medlem, deltar före-i En medlem harsom efterrätt att
med högreningen insatsbelopp uppsägning få ut överinsats utan

han skyldigän deltaär med, avgåatt föreningen.att ur
har efterrätt uppsägning fåatt Beträffandeut uppsägningen samt
överslqutande belopp medlemmensutan fåatt deträtt att ut
avgå föreningen. Beträffande uppsagda beloppetur och hans
uppsägningen medlem- skyldighetsamt betala tillbaka vadatt

fårätt det uppsagdaatt han harut fåttmens tillämpas l och 2ut
beloppet och hans skyldighet kap.3att 4 § förstasamt
betala tillbaka vad han har fått stycket. Sexmånadersfristen en-

tillämpas l ochut 2 3 ligt l skall§ därvidsamt räknas från
kap. 4 första§ stycket. Sex- utgången det räkenskapsårav
månadersfristen enligt l § skall sedan uppsägningen harsom
därvid räknas från utgången gjorts slutar efter månadnästav en
det räkenskapsår sedan eller den längre tid, högstsom sex
uppsägningen har gjorts slutar månader, har bestämts isom

efternäst månad eller den stadgarna.en
längre tid, högst månader,sex

har bestämts i stadgarna.som

5 kap.
1§

En ekonomisk förening kan i stadgarna föreskriva vadatt, utöver som
följer kap.2 2 första§ stycket kapital fårav tillskjutas genom
särskilda insatser förlagsinsatser och sådana insatser får tillskjutasatt

andraäven medlemmar.änav

Förlagsinsatser får tillskjutas Förlagsinsatser från andra än
med högst så beloppett stort medlemmaratt får tillskjutas med

gjorda förlags- högstsumman såav beloppett stort att
insatser efter tillskottet uppgår sådana förlags-summan av
till högst det belopp insatser efter tillskottetsom uppgårsvarar
mot andra då till högstsumman det beloppav som svarar
inbetalda insatser förlags-än andramot dåsumman av
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

förlags-inbetalda insatser än.insatser.
tillgodofördainsatser samt

emissionsinsatser.

4§

beslutarföreningenskall När attförlagsinsatsFör varje om
tillskjutasskallförlagsinsatserutfärdaföreningen ett

förvillkorensamtidigtskallskallförlagsandelsbevis. Beviset
Villkorenfastställas.tillställas till insatsernaviss man,

uppgiftinnehållaskalleller tillinnehavaren viss omman
storlek,innehålla uppgiftorder och insatsernaseller
utdelningtillden rätt somom

medför,firma, insatsföreningens en
utdelningvilketdet påeller sättannannummer

skallinlösenochutbetalasskallbeviset,beteckning för
ske,storlek,insatsens

§2föreskrifter iutdelningtillden som avsesrätt som
stycket,förstamedför,insatsen

andra§enligt 2utdelningvilket erinrandet påsätt
stycket,inlösen ske,ochskall utbetalas samt

förlagsandels-huruvida§2föreskrifter isom avses
ellerutfärdasskallbevisstycket,första omsamt

skallistället§ andraenligt 2 insatsernaerinran
Värdepappers-hosregistrerasstycket.

enligtAktiebolagVPCcentralen
aktiekonto-bestämmelserna i

1989:827.lagen

ställasskallFörlagsandelsbevisskallFörlagsandelsbeviset
innehavarentilltillföreningen.undertecknas viss person,av

orderellertillellerfirma-eller vissStyrelseledamöters person
uppgiftinnehållaochfårnamnteckningtecknares om

firma,föreningensellertryckning pååterges genom
ellerliknande annansätt. nummer

beviset,förbeteckning samt
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de uppgifter framgårsom
första stycket 1-5.av

6§

Styrelsen skall föra förteck- Styrelsen skall föra förteck-en en
ning samtligaöver förlagsinsat- ning samtligaöver förlagsinsat-

Denna kan bestå betryg-ser. fär vilka färlagsandelsbevisav ser
gande lösblads- eller kortsystem har utfärdats. Denna kan bestå
eller föras med automatisk data- betryggande lösblads- ellerav
behandling eller på liknan- kortsystemannat eller föras med auto-
de Förteckningensätt. skall in- matisk databehandling eller på
nehålla uppgift storleken på liknandeom annat En sådansätt.
varje förlagsinsats, tidpunk- förteckning skallom innehålla upp-

for varje insatsten och den gift storleken påom varje för-om
till utdelningrätt insatsen lagsinsats,som tidpunkten förom

medför. Förteckningen skall hål- varje insats och den tillrättom
las tillgänglig för och utdelning insatsenvar en medför.som

vill del den.tasom Förteckningenav skall hållas till-
gänglig för och villvar en som

del den.ta av

F fö rlagsinsatserö registre-r som
hos Värdepapperscentralenrats

VPC Aktiebolag förs istället för-
teckningen detta bolag. Be-av
stämmelserna första stycketi
gäller för sådan för-även en
teckning med undantag för att
den till utdelningrätt in-som

medför behöversatsen inte an-
förteckningen.iges
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innehar förlagsandel harDen få förlagsinsatsen inlösträtt attsom en
tidigast efter fem år från tillskottet, han skriftligen sägerom upp
beloppet minst år i förväg.två

Föreningen får inlösa förlagsinsats tidigast efter fem år frånen
tillskottet, föreningen skriftligen beloppet minstsägerom upp sex
månader i förväg.

kan också föreskrivaFöreningen
förlagsinsatserna förfaller tillatt

betalning tidpunktvid viss utan
uppsägning.

Inlösen enligt denna paragraf enligt paragrafInlösen denna
sker till det belopp sker till det belopputgör utgörsom som
insatsens enligtstorlek förlag- insatsens storlek enligt förlags-
sandelsbeviset. Beloppet får andelsbeviset eller, för förlags-
dock inte överstiga vad hosinsatser registreratssom av som
föreningens kapital enligt Värdepapperscentralen VPCegna
den fastställda balansräk- Aktiebolag, storleksenast insatsens
ningen, anlitande enligt Beloppetutan registreringen.av reserv-
fonden eller uppskrivningsfon- får dock inte överstiga vad som
den, belöper på andelen i för- föreningens kapitalegna en-av
hållande till övriga förlagsinsat- ligt fastställda balans-den senast

Om föreningen försätts i anlitanderäkningen, utanser. av
konkurs på ansökan reservfonden eller uppskriv-görsen som
inom år efter inlösen, skall ningsfonden, belöper på andelenett
vad föreskrivits i kap.4 övriga2 § i förhållande till förlag-som
beträffande återbetalning tilläm- sinsatser. Om föreningen försätts

i fråga förlagsinsatsen. i konkurs på ansökanpas om en som
inom år efter inlösen,görs ett

skall vad föreskrivits i 4som
kap. beträffande återbetal-2 §
ning tillämpas i fråga för-om
lagsinsatsen.
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7 kap.
4 §

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom månader eftersex
utgången varje räkenskapsår. Vid sådan skall styrelsen läggastämmaav
fram årsredovisningen och revisionsberättelsen i moderförening,samt,
koncemredovisningen och koncemrevisionsberättelsen.

Vid skall beslut fattasstämman
fastställelse resultaträkningen och balansräkningen iom av samt,

moderförening, koncemresultaträkningen och koncembalansräkningen,
dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt denom

fastställda balansräkningen,
ansvarsfrihet styrelseledamötema och verkställandeom

direktören, samt
i andra ärenden ankommer på enligt denna lag ellerstämmansom

stadgarna.

Beslut i fråga i Beslut i fråga ien som avses en som avses
andra stycket l-3 skall dock andra stycket skalll-3 dock
skjutas till fortsatt skjutasstäm- till fortsattupp en stäm-upp en

majoriteten eller mi- majoriteten eller mi-ma, om en ma, om en
noritet består minst noritet består minstsom av en som av en
tiondel samtliga röstberättiga- tiondel samtliga röstberättiga-av av
de begär det. Sådan de begärstämma det. Sådan stämma
skall hållas minst och högst skall hållas minst och högsten en
två månader därefter. Något två månader därefter. Någotyt- yt-
terligare uppskov inte tillåtet. terligareär uppskov inte tillåtet.är

Stämman får dock fatta be-inte
slut andra stycket1som avses

det äverskottsutdelningom avser
med belopp vad styrel-större än

föreslagit eller godkänt,sen om
skyldiginte fattastämman är att

sådant beslut enligt föreskriftett
stadgarna.i
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beslutEtt sådan ändring Ett beslut sådan ändringom av om av
stadgarna innebär stadgarna innebäratt attsom en som en
medlems förpliktelse erlägga medlems förpliktelse erläggaatt att

eller avgifter till före- grundinsatserinsatser eller avgifter till
ningen ökas eller hans föreningen ökas eller hansrättatt att
till årsvinst inskränks giltigt, till årsvinst inskränks gil-är rätt är

beslutet på den tigt, beslutet på denstäm-om senare om senare
enligt har14 § biträtts enligt har biträtts14 §stämmanman av

minst fjärdedelar de minst fjärdedelar detre rös- treav av av
tande. röstande.

Ett beslut sådan ändring stadgarna innebär medlemsattom av som en
till föreningens behållna tillgångar vid dessrätt upplösning inskränks är

giltigt, beslutet på den enligt har biträtts14 §stämmanom senare av
samtliga röstande. Detsamma gäller, ändringen innebär inskränkningom
i medlems återfå insats enligt kap. eller4 1 3 § eller innebärrätt atten

medlems utträde föreningen försvåras och ändringen skall gällaatt en ur
dem medlemmar i föreningenäven frågan avgjordes.närsom var

beslutEtt ändring stadgarna i de hänseenden i förstaom av som avses
och andra styckena får inte tillämpas medlem inte harmot en som
samtyckt till ändringen och sig till utträde föreningensägersom upp ur
inom månad från det slutligt beslut fattades eller, beslutetatten om
fattades fullmäktige, från det medlemmen underrättadesattav om
beslutet. sådantI fall får medlemmen, vad stadgarnaett oavsett
föreskriver, utträda föreningen vid utgångden räkenskapsårettur av

infaller efter månad efter uppsägningen. Vid utträdet harnästsom en
medlemmen den enligt kap.4 första ochl § andra styckenarätt som
tillkommer avgående medlem.en
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9 kap.

balansräkningenI skall aktier i dotterbolag särskildtas postupp som en
bland tillgångarna.

En förenings kapital skall En förenings kapital skalleget eget
delas i bundet kapital delas i bundet kapitaleget egetupp upp
och fritt kapital eller och fritt kapital ellereget egetan- an-
samlad förlust. Under bundet samlad förlust. Under bundet

kapital skall inbe- kapital skall inbe-eget tas eget tasupp upp
talda reservfond och taldainsatser, grund- och äverinsatser,
uppskrivningsfond. Medlemsin- reservfondemissionsinsatser,

och fdrlagsinsatser skall uppskrivningsfond.satser Med-samt
redovisas för sig. Under fritt lemsinsatser och förlagsinsatservar

kapital eller ansamlad för- skall redovisaseget för sig. Un-var
frialust skall fonder, der fritt kapitaltas elleregetupp var ansam-

för sig, balanserad vinst eller lad förlust skall fria fon-tas upp
förlust eller nettovinst eller der, för sig, balanseradsamt vinstvar
förlust för räkenskapsåret. Ba- eller förlust nettovinst ellersamt
lanserad förlust och förlust för förlust för räkenskapsåret. Ba-
räkenskapsåret därvid lanserad förlust och förlusttas förupp

räkenskapsåretavdragsposter. därvidsom tas upp
avdragsposter.som

Fordran på insats får inte tillgång. Redovisningentas upp som av
fullgjorda insatser får så i balansräkningengöras helaatt anges
insatskapitalet hur mycket därav inte har fullgjorts, vareftersamt som
skillnaden de betalda insatserna utförs särskild underpostsom en- -

kapital.eget

Om det i fordrings- eller skuldpost enligt balansräkningen ingåren en
fordran hos eller skuld till dotterbolag eller moderförening, skallett en
beloppet särskilt. Detta får ske inom linjen. Detsamma gälleranges
ifråga och med jämförliga säkerheter ellerpant pantom ansvars-
förbindelser till förmån för dotterbolag eller moderfdrening.ett en
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10 kap.

Föreningens medel får betalas till medlemmarna endast i formut av
överskottsutdelning, återbetalning medlemsinsatser enligt kap.,4av
utbetalning vid nedsättning medlemsinsatsemas belopp och ut-av
skiftning vid föreningens likvidation.

Med överskottsutdelning i Med överskottsutdelning iavses avses
denna lag denna lag

gottgörelse i form efter- gottgörelse i form efter-av av
likvider, återbäringar eller lik- likvider, återbäringar eller lik-
nande grundas på rörelsens nande grundas på rörelsenssom som
resultat ha räknats i resultatutan haatt räknats in iutan att
redovisade årsresultat och redovisade årsresultat,

2. utdelningar från utdelning form efter-i av
redovisade årsresultat form likvid,i återbäring eller liknandeav
medlemsåterbäring eller på utgår förhållande till denisom

vinstutdelning.sätt omfattningannat medlem deltagit i
föreningens verksamhet koope-

vinstutdelning, frånrativ
sådana utdelningsbara vinstme-
del 2isom avses

insatsutdelning från såda-
utdelningsbara vinstmedelna

§2i samtsom avses
utdelning förlagsinsat-på

från sådana utdelningsbaraser
vinstmedel 2isom avses

Gottgörelse och kooperativ
vinstutdelning enligt andra
stycket skall2 utgå förhållandei
till den omfattning medlem del-

föreningens verksamhettagit i
eller dennai övrigt tagit i an-
språk under eller flera räken-ett
skapsår. Insatsutdelning skall
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till medlemsförhållandeutgå i
räkenskapsåretsvid det senaste

inbetalda grund- ochutgång
tillgodofördaöverinsatser samt

Om utdelningemissionsinsatser.
förlagsinsatser finns bestäm-på

melser kap.5i

stadgarna skall innehålla bestämmelser användningen vinstAtt om av
kap.och behållna tillgångar vid föreningens likvidation följer 2avav

2§.

kan skeInsatsemission genom
sådana utdelningsbara vinst-att

§ överförsmedel 2isom avses
Medlemtill medlemsinsatserna.

skall tillföras iemissionsinsats
förhållande till den omfattning i

deltagitvilken medlemmen har i
ellerföreningens verksamhet i

denna anspråkövrigt tagit i un-
räken-der det avslutadesenaste
räken-skapsåret eller tidigare

skapsår eller förhållande tilli
medlemmens vid det senaste

inbetal-räkenskapsårets utgång
grund-da och överinsatser samt

tillgodoförda emissionsinsatser.
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Vinstutdelning får inte överstiga Kooperativ vinstutdelning och
vad i den fastställda balans- insatsutdelning får inte överstigasom
räkningen och, ifråga moder- vad i den fastställda balans-om som
förening, i den fastställda kon- räkningen och, ifråga moder-om
cembalansräkningen för det förening, i den fastställda kon-se-

räkenskapsåret redovisas cembalansräkningennaste för det se-
föreningens eller koncer- räkenskapsåret redovisasnastesom
fria kapital med föreningens eller koncer-nens egna av- som

idrag för fria kapital mednens egna av-
det belopp enligt lag drag försom

eller stadgarna skall till det beloppavsättas enligt lagsom
bundet kapital eller, i fråga eller stadgarna skalleget tillavsättas

moderförening, det belopp bundet kapital eller, i frågaom eget
det fria kapitalet i moderförening, det beloppsom av egna om

koncernen enligt årsredovis- det fria kapitalet isom av egna
ningarna för företag inom denna koncernen enligt årsredovis-
skall föras till det bundnaöver ningarna för företag inom denna

kapitalet, och skall föras till det bundnaöveregna
belopp enligt kapitalet,som annars egna

stadgarna skall användas för belopp enligtsom annars
något ändamål utdel- stadgarna skall användasän forannat
ning till medlemmarna. något ändamål utdel-änannat

ning till medlemmarna,
belopp enligt bestäm-som

melserna utfärdade förlagsan-i
delsbevis skall användas till ut-
delning förlagsinsats,på samt

belopp förenings-som
beslutat använda förstämman

1ainsatsemission isom avses

Vinstutdelning beräknas påsom
förhållande tilll annat sätt iän

ll den omfattning vilken medlem-i
deltagit föreningensimarna

verksamhet eller i övrigt tagit
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denna anspråk, får fastställasi
till högst för år på in-räntaen
betalda medlemsinsatser som

det riksbankenmotsvarar av
fastställda diskonto gälldesom
vid räkenskapsårets medutgång
tillägg procentenheter.treav

4§

Gottgörelser Gottgörelse och kooperativoch sådan vinstut-
delning beräknas förhål- vinstutdelning får lämnas ävenisom
lande till den omfattning vilken till medlemmar.andra Insats-i än

har deltagit föreningens tillnågon utdelning får lämnasi även
verksamhet eller medlem utbe-avgången påi övrigt tagit inte
denna anspråk får lämnas taldai även insatser.
till andra medlemmar.än

Även vinstutdelning det slagav
§ andra stycket2isom avses

får lämnas innehavaretill av
förlagsandelar. Därvid gäller

den begränsning frågainte i om
utdelningens höjd som anges
där.

12 kap.
4§

beslut godkännande beslut godkännandeEtt Ettom av om av
fusionsavtal giltigt endast fusionsavtal giltigt endastär ärom om

niodet har biträtts samtliga har biträtts tiondelardetröst-av av
berättigade eller har fattats på röstberättigade harde ellerav
två på varandra följande före- fattats på två på varandra
ningsstämmor och den följande föreningsstämmor.på Isenare

har biträtts får föreskrivas villkorstadgarnaminststämman av
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tredjedelar de röstande. går längre.två Iav som
stadgarna får föreskrivas villkor

går längre.som

inte har samtyckt tillmedlem i överlåtande föreningEn en som
fusionen, får sig till utträde föreningen inom den tid och påsäga upp ur
de villkor i kap. tredje stycket.7 15 §som anges

l

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den januaril 1997.
Vid registrering och verkställande föreningsstämmobeslut harav som

före sådantfattats lagens ikraftträdande talan beslut gällersamt mot
äldre bestämmelser. gäller beslut styrelsen har fattat föreDetsamma som
nämnda tidpunkt.

2 16-0187
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driva,bankenrörelsegrenarde attavsersom
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överinsats,meddelta
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dentillgångarbehållnabankensmed närskall skevad10. som

upplöses, samt
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förll. det fall förlags-att ll. för det fall förlags-att
insatser i 5 kap. skall insatser isom 5 kap. elleravses som avses
förekomma, vad skall gälla emissionsinsatsersom 8isom avses
för dessa. kap. 1 § skall förekomma, vada

skall gälla för dessa.som

3 kap.
1§

En medlemsbank får inte En medlemsbankvägra förär öppen
någon inträde medlem, medlemskap,som inteom annatom
det finns särskildainte skäl för stadgarna.ianges
det med hänsyn till ellerarten
omfattningen bankensav
verksamhet eller bankens syfte
eller omständighet.annan

En juridisk medlemsbank har dominerande inflytandeperson ettsom en
i får inte medlem i banken.vara

Styrelsen skall ansökanpröva inträde, inte följeren annatom om av
stadgarna. I stadgarna får det föreskrivas inträdesansökan skallatt göras
skriftligen och ansökningshandlingenatt skall försedd medvara
sökandens bevittnade namnunderskrift.

6§

Styrelsen skall föra Styrelsen skall föraen en
medlem sförteckning. Förteck- medlemsförteckning. Förteck-
ningen skall innehålla uppgift ningen skall innehålla uppgift
om om

varje medlems och varje medlems ochnamn namn
postadress, postadress,

det sammanlagda beloppet det sammanlagda beloppet
inbetalda medlemsinsatser enligt inbetalda grund- och överin-
den fastställdasenast tillgodofördasatser samt
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enligt denbalansräkningen, emissionsinsatsersamt
fastställda balans-medlems- senastsummoma av

räkningen,efter utgångeninsatsbelopp samtsom
medlems-räkenskapsår balans-det summoma avav
utgångenefteråterbetalats insatsbeloppräkningen har somavser

räkenskapsår balans-återbetalas deteller högst skall av
återbetalatsräkningen harenligt kap. och och4 l 3 avserom
återbetalashögst skallåterbetalningama. ellertiden för

och ochenligt kap. l 34 om
återbetalningama.tiden för

lösblads- ellerbetryggandeMedlemsförteckningen kan bestå av
databehandling ellerautomatiskkan också föras medkortsystem. Den

på liknande sätt.annat

medlemsbanken förhållas tillgänglig hosMedlemsförteckningen skall
den.och vill deltavar en som av

påharpå Varje medlemmedlem harVarje rätt atträtt att
uppgiftfå skriftliguppgift begäranfå skriftligbegäran avav

ochsitt medlemskapoch bankenbanken sitt medlemskap omom
hanmedlemsinsatserdebetaldasina insatser. somomom

tillgodoförtsbetalt ellerhar in
insatsemission.genom

4 kap.

har avgåttmedlemmedlem har avgått EnEn som ur enursom en
medlemsbank harmedlemsbank har rätträtt attatt sexsex

fåefter avgångenfå månadermånader efter avgången utut
ochgrund-sina inbetaldasina inbetalda medlemsinsatser.

tillgodofördaöverstigaBeloppet får dock inte överinsatser samt
fåri förhållande till Beloppethans andel emissionsinsatser.

hans andel iövriga bankens dock inte överstigamedlemmar av
medlem-enligt den förhållande till övrigakapitalegna

kapitalbalansräkning hänför sig till bankens egnasom mar av
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tiden för avgången. Vid enligt den balansräkning som
beräkningen bankens hänför sig till tiden forav egna av-
kapital skall bortse från gången. Vid beräkningenman av
reservfonden, fonden för bankens kapital skallegna man
orealiserade vinster, uppskriv- bortse från reservfonden, fonden
ningsfonden och förlagsin- för orealiserade vinster, upp-
satsema. skrivningsfonden och förlagsin-

satsema.

Den avgångne har vidare pårätt övriga medlemmaratt sättsamma som
få sin andel beslutad vinstutdelning.ut av

Träder medlemsbanken i likvidation inom månader från avgångensex
eller meddelas inom tid beslut försätta banken i konkurs,attsamma om
skall den avgångnes få medlemsinsatserrätt bedömasatt enligtut
grunderna för reglerna skifte bankens tillgångar.om av

En medlems enligt första-tredjerätt styckena kan begränsas i stadgama.
Detta gäller dock inte i sådana fall i 7 kap. 15 § tredjesom avses
stycket eller kap.10 3 andra§ stycket.

3§

En medlem deltar En medlem hari eftersom rätt att
medlemsbanken med högre uppsägning få äverinsatsut utan
insatsbelopp han skyldig avgåän föreningen.är att ur

delta med, har efteratt Beträffanderätt uppsägningenatt samt
uppsägning få överskjutande medlemmensut få deträtt att ut
belopp avgå banken. uppsagdautan beloppetatt och hansur
Beträffande uppsägningen skyldighet betala tillbaka vadsamt att
medlemmens få det han har fåtträtt tillämpasatt l ochut 2ut
uppsagda beloppet och hans 3 kap. 4 § förstasamt
skyldighet betala tillbaka stycket.vad Sexmånadersfristenatt en-
han har fått tillämpas l och ligt2 l skall§ därvid räknasut från

kap.3 4 första§ utgångensamt det räkenskapsårav
stycket. Sexmånadersfristen efter det uppsägningenattsom
enligt l § skall därvid räknas har gjorts slutar tidigast en
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tid, dockmånad eller den längrefrån utgången detav
månader, harräkenskapsår efter det högstatt sex somsom

gjorts slutar bestämts i stadgarna. Dessutomuppsägningen har
fårsådant insatsbelopptidigast månad eller den gäller atten

kan skebetalas endast detlängre tid, dock högst ut omsex
till bestämmelsernai med hänsynmånader, har bestämtssom

kapitaltäckning i lagenstadgama. gällerDessutom att om
1994:2004 kapitaltäckningsådant insatsbelopp får betalas ut om
och exponeringar förendast det kan ske med storaom

och värdepappers-till bestämmelserna kreditinstituthänsyn om
kapitaltäckning i lagen företag.

kapitaltäckning1994:2004 om
exponeringar föroch stora

kreditinstitut och värdepappers-
företag.

5 kap.

kapital får tillskjutas,i föreskrivamedlemsbank kan stadgarnaEn att
särskildakap. första stycketvad följer 4 §2utöver genomsom av

tillskjutasförlagsinsatser och sådana insatser fårinsatser ävenatt av
andra medlemmar.än

från andratillskjutas FörlagsinsatserFörlagsinsatser får än
med så belopp får tillskjutas medhögst medlemmarattett stort

gjorda förlags- så belopphögst stort attettsumman av
uppgår sådana förlags-insatser efter tillskottet summan av

till högst tillskottet uppgårdet belopp insatser eftersom svarar
dåandra till högst det beloppmot av som svararsumman

andra dåinbetalda insatser förlags-än mot summan av
förlags-medlemsbanken. inbetalda insatserinsatser äni

tillgodofördainsatser samt
emissionsinsatser.
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4§

För förlagsinsats skallvarje När banken beslutar attom
medlemsbanken utfärda förlagsinsatser skall tillslqutasett
förlagsandelsbevis. Beviset skall skall samtidigt villkoren för
ställas till tillviss fastställas. Villkoreninsatsernaperson,
innehavaren eller till skall innehållaviss uppgiftperson om
eller order och innehålla uppgift storlek,insatsernas

den till utdelningom rätt som
bankens firma, medför,insatsen

eller det vilketpå utdelningnummer sättannan
beteckning för beviset, skall utbetalas och inlösen skall

storlek,insatsens ske,
lden till utdelningrätt föreskrifter 2 §isom som avses

medför,insatsen första stycket,
det vilketpå utdelningsätt enligt §2 andraerinran

skall betalas och inlösen ske, stycket,ut samt
föreskrifter §2 huruvidai förlagsandels-som avses

första stycket, bevis skall utfärdassamt eller om
upplysning vad §2 iställetinsatserna skallom

andra stycket innehåller. hos Värdepappers-registreras
centralen VPC Aktiebolag enligt
bestämmelserna aktiekonto-i
lagen 1989:827.

Förlagsandelsbeviset skall Förlagsandelsbevis skall ställas
undertecknas banken. till till innehavarenvissav person,
Styrelseledamöters eller firma- eller till eller orderviss person
tecknares namnteckning får och innehålla uppgift om
återges tryckning eller på bankens firma,genom
liknande sätt. ellernummer annan

beteckning fo"r beviset, samt
de uppgifter framgårsom

första stycket 1-5.av



örfattningsförslag 41FSOU 1996:31

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

förteck-skall föraStyrelsenförteck-skall föraStyrelsen enen
förlagsinsat-samtliganingförlagsinsat-samtliganing överöver

förlagsandelsbevisvilkaförbestå betryg-kanDenna seravser.
beståkanutfärdats. Dennaharlösblads- eller kortsystemgande

lösblads- ellerbetryggandeautomatisk data-medeller föras av
medförasellerliknan- kortsystemeller påbehandling auto-annat

pådatabehandling ellerin- matiskFörteckningen skallde sätt.
sådanEnliknandestorleken påuppgiftnehålla sätt.annatom

innehållatidpunk- skallförteckningvarje förlagsinsats, upp-om
varje för-storleken pådeninsats och giftför varjeten om om

förtidpunkteninsatsen lagsinsats,till utdelningrätt omsom
tilldenhål- ochFörteckningen skall varje insatsmedför. rättom

medför.insatsenoch utdelningtillgänglig förlas en somvar
hållas till-skallFörteckningendel den.vill ta avsom

villochgänglig för en somvar
del den.ta av

förlagsinsatserF registre-ör som
Värdepapperscentralenhosrats

för-förs iställetAktiebolagVPC
bolag. Be-dettateckningen av

stycketförstastämmelserna i
sådan för-förgäller även en

förundantagmedteckning att
till utdelningden in-rätt som

behövermedför intesatsen an-
förteckningen.iges

7§

inlöstförlagsinsatsenfåförlagsandel harinnehar rättDen attensom
skriftligenhanförutsättningtillskottet undereftertidigast fem år att

två år i förväg.minstbeloppetsäger upp
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Medlemsbanken får lösa förlagsinsats tidigast fem år efteren
tillskottet under förutsättning banken skriftligenatt beloppetsäger upp
minst månader i förväg.sex

Banken kan också föreskriva att
färlagsinsatserna förfaller till
betalning vid tidpunktviss utan
uppsägning.

Inlösen enligt denna paragraf Inlösen enligt denna paragraf
sker till det belopp sker tillutgör det beloppsom utgörsom
insatsens storlek enligt Förlag- insatsens storlek enligt förlags-
sandelsbeviset. Beloppet får andelsbeviset eller, för förlags-
dock inte överstiga innehavarens insatser hosregistreratssom
andel i förhållande till övriga Värdepapperscentralen VPC
förlagsinsatser medlemsban- Aktiebolag,av storlekinsatsens
kens kapital enligt den enligtegna Beloppetregistreringen.se-

fastställda balansräkningen,nast får dock inte överstiga inneha-
anlitandeutan reservfond andel i förhållandeav tillvarens

eller uppskrivningsfond. Om övriga förlagsinsatser med-av
banken försätts i konkurs på lemsbankens kapital enligten egna
ansökan inom årgörs denett fastställdasom balansräk-senast
efter inlösen, skall vad före- ningen, anlitandesom utan av reserv-
skrivits i kap.4 2 § återbe- fond eller uppskrivningsfond.om
talning tillämpas i fråga för- Om banken försätts i konkurs påom
lagsinsatsen. ansökan inom årgörs etten som

efter inlösen, skall vad före-som
skrivits i 4 kap. 2 § återbe-om
talning tillämpas i fråga för-om
lagsinsatsen.

7 kap.

Ett beslut sådan ändring Ett beslut sådanom ändringav om av
stadgarna innebär stadgarnaatt innebärsom en attsom en
medlems förpliktelse erlägga medlemsatt förpliktelse erläggaatt
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medlemsban-tillökas grundinsatsersbankentill medleminsatser
tillhansken ökas ellerårsvinst in-hans till rätteller atträttatt

inskränks giltigt,på årsvinstgiltigt, beslutetskränks ärär omom
på denbeslutetenligt §14 stämmanden stämman senaresenare

minstbiträttsenligt 14 §fjärdedelarminstbiträtts tretre avav
röstande.defjärdedelarde röstande. avav

medlemsinnebärändring stadgarnabeslut sådanEtt att ensomavom
upplösningdesstillgångar vidbehållnamedlemsbankenstillrätt
enligt 14 §på dengiltigt, beslutetinskränks stämmanär senareom

innebärändringengäller,samtliga röstande. Detsammabiträtts omav
enligt kap. 1 elleråterfå insats 4i medlemsinskränkning rätt attenen

ochförsvårasbankenutträdemedlemseller innebär3 § att uren
frågani bankenmedlemmarskall gälla dem närändringen även varsom

avgjordes.

i förstahänseendeni deändring stadgarnabeslutEtt som avsesavom
inte harmedlemtillämpasstyckena får inteoch andra mot somen

medlems-sig till utträdeändringen ochsamtyckt till säger uruppsom
eller,beslut fattadesslutligtmånad från detinombanken att omen

underrättadesmedlemmenfullmäktige, från detfattadesbeslutet omav
stadgarnavadfall får medlemmen,sådantbeslutet. I oavsettett

räkenskapsårutgången detbanken vidföreskriver, utträda somavur
med-Vid utträdet harefter uppsägningen.tidigast månadslutar en

förstaenligt kap. l §har 4avgående medlemlemmen den rätt som en
styckena.och andra

8 kap.
l §

i formendastmedlemmarnafår betalas tillMedlemsbankens medel ut
enligt kap.,medlemsinsatser 4återbetalningöverskottsutdelning, avav

ochbeloppmedlemsinsatsemasnedsättningutbetalning vid ut-av
likvidation.skiftning vid bankens
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Med överskottsutdelning i Med överskottsutdelning iavses avses
denna lag denna lag

gottgörelse i form åter- gottgörelse i form åter-av av
bäringar eller liknande bäringar eller liknandesom som
grundas på rörelsens resultat grundas på rörelsens resultat

ha räknats iutan redovisa-att ha räknats inutan iatt
de årsresultat, och redovisande årsresultat,

2. utdelningar från utdelning form åter-i av
redovisade årsresultat form bäringi eller liknande utgårav som
medlemsåterbäring eller på förhållande tilli den omfattning

vinstutdelning.annat sätt medlem deltagit bankensi
verksamhet kooperativ vinstut-
delning, från sådana utdel-
ningsbara vinstmedel som avses

2i
insatsutdelning från såda-

utdelningsbara vinstmedelna
§2i samtsom avses

utdelning på förlagsinsat-
från utdelningsbarasådanaser

vinstmedel 2isom avses

Gottgörelse och kooperativ
vinstutdelning enligt andra
stycket skall2 förhållandeutgå i
till den omfattning medlem del-

bankens verksamhettagit i eller
dennai övrigt anspråktagit i

under eller flera räken-ett
skapsår. Insatsutdelning skall
utgå förhållande tilli medlems
vid det räkenskapsåretssenaste
utgång inbetalda grund- och

tillgodofördaäverinsatser samt
Omemissionsinsatser. utdelning

förlagsinsatserpå finns bestäm-
melser kap.5i
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användningenbestämmelserinnehållaskallstadgarnaAtt avom
kap. 4följer 2likvidationmedlemsbankensvidtillgångarbehållna av

la§

skekanInsatsemission genom
utdelningsbarasådana vinst-att

överförs§2medel iavsessom
Medlemmedlemsinsatserna.till

tillföras iskall emissionsinsats
omfattningtill denförhållande i

deltagitharmedlemmen ivilken
ellerverksamhet iföreningens

anspråkdenna itagitövrigt un-
räken-avslutadedetder senaste
räken-tidigareellerskapsåret

tillförhållandeellerskapsår i
detvidmedlemmens senaste

inbetal-utgångräkenskapsårets
ochgrund-da samtöverinsatser

tillgodoförda emissionsinsatser.

2§

ochvinstutdelningKooperativöverstigainteVinstutdelning får
överstigaintefårinsatsutdelningfastställda balans-i denvad som

balans-fastställdai denvadfrågaioch,räkningen somom
frågaioch,räkningenmoder-medlemsbank omärsom

moder-medlemsbank ärkon-fastställdai denföretag, som
kon-fastställdai denföretag,detförcembalansräkningen se-

detförcembalansräkningenredovisasräkenskapsåret se-naste
redovisasräkenskapsåreteller koncernensbankens nastesom

eller koncernensbankensforavdragkapital medfria somegna
foravdragkapital medfriaenligt lagdet belopp egnasom

enligt lagbeloppdettillskallstadgarnaeller avsättas som
tillskallstadgarnaeller avsättasi frågakapital eller,bundet eget



46 Författningsförslag SOU 1996:31

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bank moderföretag,är bundetom kapitalsom eller, i frågaeget
det belopp det fria banksom av moderföretag,egna ärom som
kapitalet i koncernen enligt det belopp det friasom av egna
årsredovisningarna för företag kapitalet i koncernen enligt
inom denna skall föras tillöver årsredovisningarna för företag
det bundna kapitalet, och inom dennaegna skall föras tillöver

belopp enligt det bundna kapitalet,som annars egna
stadgarna skall användas för belopp enligtsom annars
något ändamål utdel-annat än stadgarna skall användas för
ning till medlemmarna. något ändamål utdel-annat än

ning till medlemmarna,
belopp enligt bestäm-som

melserna utfärdade förlagsan-i
delsbevis skall användas till ut-
delning förlagsinsats,på samt

belopp förenings-som
beslutatstämman använda för

insatsemission 1aisom avses

Vinstutdelning beräknas påsom
förhållandeannat sätt än i till

den omfattning vilken medlem-i
deltagit medlems-imarna

bankens verksamhet eller i
dennaövrigt tagit anspråk, fåri

fastställas till högst förräntaen
år på inbetalda medlemsinsatser

det riksbankenmotsvararsom av
fastställda diskonto gälldesom
vid räkenskapsårets utgång med
tillägg procentenheter.treav

4§

Gottgörelser och sådan vinstut- Gottgörelse och kooperativ
delning beräknas förhål-i vinstutdelningsom får lämnas även
lande till den omfattning vilkeni till andra medlemmar.än Insats-
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tilllämnasfårutdelning ävenmedlems-deltagithar inågon
utbe-medlem på inteavgångenellerverksamhet ibankens

taldafåranspråk insatser.denna itagitövrigt
andratill änlämnas även

medlemmar.

Även slagdetvinstutdelning av
stycketandra§2iavsessom

innehavaretilllämnasfår av
gällerDärvidförlagsandelar.

frågabegränsningden iinte om
höjdutdelningens angessom

där.

kap.10

godkännandebeslutEttgodkännande avbeslutEtt omavom
giltigt endastfusionsavtal ärendastgiltigt omfusionsavtal är om

biträttsharpådet stämmanbiträttshar avpådet stämman av
detiondelar röst-harellerröstberättigade niosamtliga av

påfattatseller harberättigadevarandrapåtvåpåfattats
följandevarandrapåtvådenoch påföljande stämmor

fårstadgarnaIstämmor.bi minstträttsstämman avsenare
gårvillkorföreskrivasröstande. Idetredjedelar somtvå av

längre.villkorföreskrivasfårstadgarna
går längre.som

tillsamtycktharintemedlemsbank,överlåtandeimedlemEn somen
villkorpå deochtiddeninomutträdetillsigfårfusionen, säga upp

stycket.tredjekap. 15 §i 7angessom
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Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den l januari 1997.
Vid registrering och verkställande föreningsstämmobeslut harav som

fattats före lagens ikraftträdande talan sådantsamt beslutmot gäller
äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut styrelsen har fattat föresom
nämnda tidpunkt.
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årsredovisning1995:1559ändring i lagenLag om om
i kreditinstitut och värdepappersbolag

1995:1559 årsredovisningHärigenom föreskrivs i fråga lagen omom
i kreditinstitut värdepappersbolagoch

kap. skall ha följande lydelse.5 4 §att
y
L
i

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

s
i.

5 kap.
4 §

uppgifter skuldervad följer skall följande lämnasUtöver l § omsom av
och kapital:eget

uppgår till tiovarje efterställd skuldFör än procentmer avsom
lånebelopp,samtliga efterställda skulder, skall uppgift lämnas om

kan medföralånevaluta, förfallodag, omständigheterräntesats, som
ochförtida återbetalning, efterställningsvillkoren förutsättningarsamt

konvertering. Vidare skallvillkor for betalning på förfallodagen eller för
gäller försammanfattande upplysningar lämnas vilka regler somom

övriga efterställda skulder.
Övriga specificerasStörre i skulder post 4 skallbelopp posten

till sin storlek och art.
lagbankaktiebolag och andra aktiebolag omfattas dennaI som av

kapital och fritt kapitalskall kapital delas i bundet eget egeteget upp
Under kapital skalleller ansamlad förlust. bundet taseget upp

Överkursfond, FondAktiekapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och
fria fonder,för orealiserade vinster. Under fritt kapital skall taseget upp

vinst eller förlust förför sig, balanserad vinst eller förlust samtvar
räkenskapsåreträkenskapsåret. förlust och förlust förBalanserad tas

därvid avdragsposter.upp som
i fonder och vinst ellerSparbank skall kapital delasI eget upp

fonder Grundfond,förlust för räkenskapsåret. Med avses
for orealiserade vinsterUppskrivningsfond, Reservfond, Fond samt

för belopp iGarantifond. Benämningen fond får inte användas annat
balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret avdragspost.tas upp som
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I medlemsbank skall I medlemsbank skalleget eget
kapital delas i bundet kapital delas i bundetegetupp egetupp
kapital och fritt kapital eller kapital och fritt kapitaleget ellereget
ansamlad förlust. Under bundet ansamlad förlust. Under bundet

kapital skalleget kapital skall Grund-tas eget tasupp upp
Insatskapital, Överinsats,Uppskrivnings- och Emissions-
fond, Reservfond och Fond for Uppskrivningsfond,insatser,
orealiserade vinster. Medlems- Reservfond och Fond för
insatser och förlagsinsatser skall orealiserade vinster. Medlems-
redovisas för sig. Under fritt insatser och förlagsinsatser skallvar

kapital skall friaeget redovisastas för sig. Under frittupp var
fonder, för sig, balanserad kapital skall friavar eget tas upp
vinst eller förlust vinst eller fonder,samt för sig, balanseradvar
förlust för räkenskapsåret. vinst eller förlust vinst ellersamt
Balanserad förlust och förlust för förlust för räkenskapsåret.
räkenskapsåret därvid Balanseradtas förlust och förlust förupp

avdragsposter. räkenskapsåret därvidsom tas upp
avdragsposter.som

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den januaril 1997.
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1928:370ändring i kommunalskattelagenLag om

1928:370Härigenom föreskrivs i fråga kommunalskattelagenom
följande lydelse.punkt anvisningarna till skall ha1 22 §att av

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

Anvisningar till
22 §

samtliga intäkter iTill intäkt näringsverksamhet hänförs pengarav
intäkteninflutit verksamheten. innebär,eller har i Detta attvaror, som

räkna med ochskall sådan beskaffenhet, den normalt är attattvara av
inflytande betalning föringår led i verksamheten. Hit räknasettsom

sagdaskattskyldige handlar med eller tillverkar. Detdenvaror, som
verksamheten låternäringsidkaren vid överlåtelsegäller dåäven av

överlåtelse då såbefintliga ingå i överlåtelsen. Denna utgör attvaror
i verksamheten.den sista affärshändelsensäga

vidockså vad inflyterTill intäkt näringsverksamhet hänförs somav
stadigvarande bruk avseddaavyttring maskiner och andra förav

vid beräkninginventarier tillgångar likställda med dessaeller ärav som
Även ersättning i fall i 2 §värdeminskningsavdrag. som som avsesav

tredje styckena 1990:663 ersättningsfonderandra och lagen om
näringsverk-uppbärs fysisk eller dödsbo intäktutgörett avav en person

samhet skattskyldige begär det.denom

vinst vid icke yrkes-Till intäkt näringsverksamhet hänförs vidareav
sådan ekonomisk föreningmässig avyttring realisationsvinst andel iav
statlig inkomstskatt såvidai lagen 1947:5762 § 8som mom. omavses

sådan verksamhet. frågainnehavet andelen betingats I omav av
näringsverksamhet också realisations-handelsbolag hänförs till intäkt av

ivinst vid avyttring andra tillgångar 27 § lavses mom., avav som
ochtillgångar i § 31 §28 29 § l 30 l samtmom.som avses mom.,

nämnda lag.förpliktelser i 3 § l mom.av som avses
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Har tillgång tagits Har tillgång tagitsuten ur en uten ur en
forvärvskälla sker beskattning forvärvskälla sker beskattning

tillgången i stället hade tillgången i stället hadesom om som om
för vederlagavyttrats ett förmotsva- vederlagavyttrats ett motsva-

rande marknadsvärdet uttagsbe- rande marknadsvärdet uttagsbe-
skattning. Vad gäller skattning. Vadsagts gällernu sagtsnu
dock endast vederlag eller dock endast vederlag ellerom om
vinst vid avyttring skulle ha vinst vid avyttring skulle haen en
tagits intäkt närings- tagits intäkt närings-upp som av upp som av
verksamhet och särskilda skäl verksamhet och särskilda skäl

uttagsbeskattning inte före-mot uttagsbeskattning inte före-mot
ligger. Uttag bränsle från ligger. Uttag bränsle frånav av
fastighet taxeradär fastighet taxeradsom ärsom som som
lantbruksenhet för uppvärmning lantbruksenhet for uppvärmning

den skattskyldiges privatbo- den skattskyldiges privatbo-av av
stad på denna beskattas Uttag stad på denna beskattas Uttag

andra aktier sådanaän andra aktier sådanaav änsom av som
omsättningstillgångarutgör omsättningstillgångarutgören- en-

ligt punkt 4 anvisningarna till ligt punkt 4 anvisningarna tillav av
21 § beskattas inte heller 21 § beskattas inte aktiernaom om
aktierna delats eller skiftats delats eller skiftats enligtut 3 §ut
enligt 3 § 7 fjärde stycket 7 fjärde stycket eller 3 § 8mom. mom.
eller 3 § 8 tredje stycket tredje stycket lagenmom. mom. om
lagen statlig inkomstskatt. statlig inkomstskatt. Uttagsbe-om

skattning skall heller ske,inte
ekonomisk föreningom en som

insatskapital ekono-i en annan
misk förening tillslquter tillgång-

och efter tillskottet uteslutan-ar
de eller så uteslutandegott som
enbart innehar egendom formi

andelar den andra ekono-iav
miska föreningen.

Uttagsbeskattning sker också vid i ringa omfattninguttag änmer av
tjänst. Värdet bilförmån beräknas enligt bestämmelserna i punkternaav
2 och 4 anvisningarna till 42av
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särskilda skälförutsättningske underUttagsbeskattning skall attäven -
Föreliggerdet intemot -

upphört,fdrvärvskälla harverksamheten i enom
skattskyldig för inkomstnäringsidkare upphört att av envaraom en

Forvärvskälla,
påfrån beskattningskall undantasförvärvskällainkomst av enom

dubbelbeskattning elleravtal undvikandegrund ett avav om
förvärvskällafrån delhar fortsfråga tillgångi över av enensomom

den förraintedelendel, inkomst dentill men avsenareom aven annan
avtalpå grundbeskattning i Sverigefrånundantagenär omav

dubbelbeskattning.undvikande av

uttagsbeskattning dock inteskallstycket ochi sjätte 2 3I fall som avses
driftställeknutits till fastforvärvskällantillgångarna iske till den del ett

förväwskällainkomsten frånendast deli Sverige. Undantas enaven
dubbelbeskattning,undvikandepå grund avtalfrån beskattning avomav

motsvarande delhänförliga tilltillgångarsjätte stycket 3gäller ärsom
förvärvskällan.av

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

gångenoch tillämpas förstakraft januari 1997träder i den lDenna lag
taxering.vid års1998





gsförslagrfattnin 55F öSOU 1996:31

Förslag till
statlig1947:576ändring i lagenLag omom

inkomstskatt

in-statlig1947:576lagenföreskrivs i frågaHärigenom omom
kom stskatt

lydelse.ha följandeskalloch 3 § 72 § 8att mommom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8 mom

medgesekonomisk föreningförening EnkooperativHar aven
överskottsutdelning.förverk- avdragkooperativavinsten sinav

harföreningellerlämnat rabatt Ensamhet änmersom
medlemmar åtnjutertill enstakaförhållandepristillägg i som

enligtutdelningskattefrihet föreller försäljningar,gjorda köp
avdragmedges dock§för denna 3 7medges avdrag mom.
endastöverskottsutdelningförutdelning.

likatillämparföreningenom
detoch påhar ock-kooperativ förening sättEn är öppenrösträtt

stycket.utdelningtill avdrag för i sjätteså rätt som anges
tillförhållandelämnas isom

enligt lageninbetalda insatser
ekonomiska före-1 98 7:66 7 om

andrafråga1ningar. om
förlagsinsatserinsatser än

emellertidimedges avdraginte
del det utdelade beloppettill den

enligt §tillfaller 7 8någon som
förskattskyldiginte ärmom.

denna delutdelningen. Avser av
utdelningen högst 10 procent av
utdelningen på änannat

dockförlagsinsatser är
helhetutdelningen sini

avdragsgill.
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Är ekonomisk förening direkten
eller indirekt centralorganisation
för kooperativa föreningar, har
centralorganisationen, även om
den kooperativinte enligtär
åttonde-tionde styckena nedan,

till avdrag för utdelningrätt på
Ärförlagsinsatser. föreningen ett

förvaltningsföretag enligt 7 § 8
andra stycket skall detmom.

avdragsgilla beloppet minskas
med den del utdelningenav som
föranlett frikallelse från skatt-
skyldighet enligt nämnda stycke.

Avdrag för utdelning skall det räkenskapsår utdelningenavse som
hänför sig till.

Avdrag medges endast föreningen visar förutsättningar förattom
avdrag föreligger. Yrkande avdrag skall på särskild blankettgörasom
enligt formulär Riksskatteverket fastställer.som

Sparbank får avdrag för bidraggöra till Sparbankemas säkerhetskas-
sa.

Sparbankemas säkerhetskassa får avdrag för utdelninggöra till
sparbankema.

En ekonomisk förening är i
beskattningshänseende att anse
såsom kooperativ, den ärom

och angelägenheteröppen i sina
tillämpar lika rösträtt.

För förening skallatt fordras inte baraöppenen denanses attvara
enligt sina stadgar berättigadär helstnäratt medlemmar,antasom nya

också den faktiskt visarutan sig villigatt till medlem ochatt anta var
bosatt inom föreningensär verksamhetsområdeen, eller tillhörsom dess

angivna verksamhetskrets, förbinder sig följa föreningens stadgar ochatt
beslut och därjämte skäligen kan komma medlemsom antas att som
bidra till förverkligandet föreningens i stadgarna angivna syfte. Denav
omständigheten, styrelsen eller föreningsorganatt annat äger rätt att

inträdesansökningamapröva och avvisa sådana sökande, intesom
besitter nämnda kvalifikationer för medlemskap, betar intenu före-
ningen dess egenskap I det fallöppen. förening säljer tillattav en
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utomstående kan den inte förlora sin karaktärregel öppnautan attsom
någon visa, han brukarmedlem kan köpavägra att motta attsom som

förnödenheter föreningen. Anser Föreningens styrelse emellertid,genom
vederbörande köpare på förhållanden integrund personligaatt rentav

kan beviljas medlemskap i förening, tillsäljerstor utom-en som-
stående, det omöjligt i varje fall inskränka försäljningen tillär att

skulle önskvärda medlemmar så bör före-personer, som vara som -
ningen for såsom ha skyldighet i ekonomisktöppenatt attanses
hänseende jämställa honom med medlem, det vill honomsäga ge

återbäring på köpta medlem erhåller.samma varor som
föreningarsKooperativa

centralorganisationer är att anse
inträdesåsom öppna, även om

beviljas blott sådana lokala
föreningar, fyllersom av
centralarganisationenuppställda
krav stadgar, skötselpå och
ekonomisk Soliditet, och även om
endast enda företag inomett

område såsomvarje antas
medlem. Vad kravetangår på
lika så berövasrösträtt en
Centralorganisation dessinte
kooperativa karaktär, om

bland dessrösträtten
förstahandsmedlemmar, före-

efterningarna, utövas
föreningarnas medlemsantal.

7 mom

Utdelning från aktiebolag Utdelning från aktiebolageller eller
ekonomisk förening, utgår i ekonomisk förening, utgårisom som
förhållande till inköp eller förhållande till inköp eller
försäljningar eller efter därmed försäljningar eller efter därmed
jämförlig grund, skattefri, jämförlig grund, skattefri,är när är när
utdelningen endast innebär utdelningen endast innebären en
minskning i levnadskostnader. minskning i levnadskostnader.



5 8 F rfattningsförslago SOU 1996:31

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Utdelning från ekonomisk
förening motsvaraanses en
minskning levnads-av
kostnaderna med högst ett
belopp motsvarande det av
riksbanken fastställda diskontot

gäller vid ingången detsom av
räkenskapsår utdelningen avser
med tillägg procentenhetav en
multiplicerat med medlemmens

med föreningen.omsättning

skattskyldigHar på grund sitt innehav aktier i svenskt aktiebolagav av
eller andelar i svensk ekonomisk förening erhållit företrädesrätt till
teckning sådant företaget vinstandelslån i 2upptagetav av som avses
§ 9 skall, han utnyttjar företrädesrätten, det värdemom. om som genom
företrädesrätten kan ha tillförts honom inte intäktutgöraanses anses av
kapital.

Till intäkt kapital räknas utdelning från bostadsföretag iav som avses
2 § 7 utdelningen inte utgått förhållandeäven i till innehavdamom. om
andelar eller aktier. Vad gäller endast utdelningen bestårsagtsnu om

bostadsfömiån ellerän fönnån fastighet.annat Endast denav annan av
del utdelningen överstiger avgifter och andra inbetalningar tillav som
företaget kapitaltillskott enligt 3 femteän stycket skattepliktig.ärmom.

Utdelning från svenskt aktiebolag skattefri den har uppburits iär om
förhållande till innehavda aktier och utgår i form aktier i ett annatav
svenskt aktiebolag. Som förutsättningar gäller följande. Det utdelande
bolaget skall ha aktier inregistrerade vid svensk börs. När utdelningen
lämnas skall bolaget direkt eller indirekt ha innehaft samtliga aktier- -
i det andra bolaget sedan ingången föregående beskattnings-närmastav
år eller sedan det andra bolaget började bedriva verksamhet någotav
slag. Samtliga aktier i det andra bolaget skall delas Den verksamhetut.

därefter bedrivs eller skall bedrivas i vartdera bolaget skallsom vara av
betydande omfattning i förhållande till den verksamhet bedrevs isom
det utdelande bolaget. Utgör de utdelade aktierna lager hos mottagaren

utdelningen skall denne intäkt värdet aktierna. Värdettaav som upp av
skall bestämmas enligt punkt första2 och sjunde styckena av an-
visningarna till 24 kommunalskattelagen§ 1928:370.
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Utdelning enligt fjärde stycket skattefri for inteär även mottagare som
aktierna i det utdelande bolaget.äger

Som utdelning utbetalning till aktieägare från svensktettanses
aktiebolag vid nedsättning aktiekapitalet minskningav genom av

Ävenaktiernas nominella belopp eller vid nedsättning reservfonden.av
utbetalning från utländsk juridisk motsvarandeetten person genom
förfarande utdelning.anses som

Ikrañträdande- och Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den januaril och tillämpas1997 första gången
vid års1998 taxering.
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Kommittédirektiv

Dir.kooperativa företagsformemasDe ställning
1994:149i förhållande till företagsformerandra

Beslut vid regeringssammanträde den december22 1994

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall utreda de kooperativa företagsformema ärom
missgynnade i jämförelse med andra fdretagsformer. Om utredaren
finner sådet skall utredaren föreslå de ändringar i lagar ochär andraatt
författningar behövs för uppnå likvärdighet mellan de olikaattsom
företagsformema. Dessutom skall utredaren, det behövs, föreslåom
andra åtgärder För öka kunskapen de kooperativaatt om
företagsformema, i den ekonomiska undervisningen på gymnasie-t.ex.
och högskolenivå.

Bakgrund

Kooperationens omfattning Sverigei

De kooperativa företagsformerna andel näringslivet iutgör storen av
Sverige. jordbruketInom de ekonomiska föreningarna den heltär
dominerande företagsfomien liksom inom försäkringssektom har de
ömsesidiga försäkringsbolagen ungefär hälften marknaden ochav av
bostadssektom omfattar bostadsrättsföreningama omkring femtedelen

lägenhetsbeståndet. Konsumentkooperationen För ungefärav svarar en
femtedel detaljhandeln. En relativt liten växande andelav men av
småföretagen sysselsätter till 10 kooperativautgörssom upp personer av
föreningar inom framför allt tjänsteproduktion.
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Till skillnad många europeiska och utomeuropeiska,länder, bådemot
finns i Sverige mycket få kooperativa företag inom banksektorn och
kreditmarknadssektom. nuvarande kreditmarknadslagstiftningenDen

för övrigt inte bedrivs i någonmedger kreditmarknadsföretagatt annan
form aktiebolag. På bank- och kreditmarknadsområdet harän
Betaltjänstutredningen våren föreslagit ändringar i gällandeunder 1994
lagstiftning i delbetänkandet Finansiella tjänster i förändring SOU

Ändringarna kreditinstitutens del1994:66. innebär för de kooperativa
huvudsak föreningsbanklageni genomgripande omarbetningen av

1987:620. i sin utformning anpassad förLagen nuvarande ärsom
bankservice jordbrukssektom blir enligt Betaltjänstutredningens

allmänhet.förslag bättre lämpad för kooperativ bankverksamhet i

likvärdig behandling kooperativt företagandeKrav på av

Från kooperativa sida följd år gjortsde företagens har under en av
gällande den kooperativa föreningsfonnen missgynnad iäratt
förhållande till behandlats ifrämst aktiebolagen. Frågan har också
Kooperativa l983:G, kontaktorganrådet I regeringens förärsom
kooperativa frågor. lagstiftningsområden därvid särskiltDe harsom
pekats konkurrenslagstiftningen och skattelagstiftningenär ävenut men
kreditmarknadslagstiftningen. förhållande har framhållitsEtt annat som

ekonomiska föreningar kooperativa företagoch andraär att som
samverkar i federation i konkurrensrättslig mening inte automatiskten
betraktas ekonomisk enhet. Kooperativa rådet har påbörjatsom en en
insamling skriftlig dokumentation från de kooperativa företagenav om

olikade problemens och omfattning.art
samlade kooperationen vidare allmänt förbiseddDen den ärattanser

och undertryckt myndigheter och näringslivsfrämjandeav
organisationer. Som exempel kooperativt företagande intenämns att
betraktas seriöst och kooperation företagsform heltnästanattsom som
förbigås i den ekonomiska undervisningen både i gymnasieskolan och
högskolan. Vidare sällan någon upplysning det kooperativages om
företaget realistiskt alternativ för dem planerarett att startasom som

företag och söker rådgivning traditionella företagsrådgivama.denya av
Riksdagen har våren behandlat de kooperativa företagensunder 1994

ställning två olika tillfällen.i förhållande till andra företagsfonner vid
Näringsutskottet har uttryckt sin positiva på den kooperativasyn
företagsfonnen bet. l993/94:NUl5 Näringspolitik, sid. 51. Det är
enligt utskottets mening helt oacceptabelt statsmakternaom genom
utfomining regelsystem missgynnar den kooperativaav som
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företagsfonnen åstadkommer styrning bort från denna företagsform.en
Riksdagen bör, anförde utskottet vidare, uttalande tillettgenom
regeringen klarlägga de kooperativa företagen skall behandlasatt
likvärdigt med andra företag. Med det anförda tillstyrkte utskottet bl.a.
motionerna 1993/94:N26l s yrkande 2 och l993/94:N300 c, s
yrkande där det regeringen bör skyndsam utredningsägs att göra en

i vilka avseenden kooperativa eller liknande företagsfonnerav
missgynnas i befintliga lagar och förordningar. Riksdagen biföll
utskottets hemställan rskr. 1993/942222.

Näringsutskottet har också uttalat sig de kooperativa företagensom
förhållanden i samband med behandlingen de särskildaav
konkurrensreglema för lantbruket bet. 1993/94:NU23. Utskottet
diskuterar relativt ingående sådana situationer där lagkollisioner olikaav
slag uppstår och då särskilt de fall regeringsformen, lagenrörsom om
ekonomiska föreningar och konkurrenslagen. Näringsutskottet hänvisar
i sin redogörelse bland till departementspromemorianannat
Konkurrensrättens tillämpning på ekonomiska föreningar några-
principiella frågeställningar Ds 1994:42. Utskottet hänvisar också till
den utredning skall inom regeringskanslietgörassom
Jordbruksdepartementet hur de svenska konkurrensreglema förhållerav

,sig bl.a. till EG:s konkurrensregler för jordbruket. Vidare refererar
näringsutskottet till den analys för kooperationen diskriminerandeav
bestämmelser påbörjats inom Civildepartementet på initiativsom av
Kooperativa rådet. Näringsutskottet utgår från riksdagens nyligenatt
gjorda uttalanden i betänkandet 1993/94:NUl5 beaktas i de förslag till
åtgärder förväntas bli resultatet övervägandena i de nämndasom av
analyserna. Utskottet förutsätter också kartläggningen blir klar iatt
anslutning till frågan medlemskap i EU avgjord. Detatt är ärom
viktigt, uttalar utskottet slutligen, konkurrensreglema ochatt
företagsfonnema behandlas rättvist och likvärdigt.

I skrivelse till regeringen C94/593/Fdnr. OK från Lantbrukamasen
Riksförbund LRF, Folksam, HSB:s Riksförbund, Kooperativa
Förbundet KF, Länsförsäkringsbolagens Förening och Kooperativa
Institutet anförs bl.a. Europeiska gemenskapen i olika sammanhangatt
visat mycket uppskattande attityd till kooperationen. Som exempelen

kommissionen förslagnämns till omfattarett upprättatav program som
kooperativa föreningar, ömsesidiga försäkringsbolag/kassör och andra
sammanslutningar. Enligt vad uttalas i skrivelsen syfte medär ettsom

dessa företagsfonner förutsättningarprogrammet att ge samma som
andra företag utnyttja den inre marknadens och denatt monetära
unionens alla fördelar. skrivelsenI hemställs regeringen tillsätter denatt

iutredning riksdagen begärt.som
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har också iutveckling i SverigeFöreningen för kooperativ en
regeringenC94/2274/FOK yrkatregeringen dnr.skrivelse till att

och liknandeutredning kooperativatillsättersnarast omen
för landetssamarbetsorganföretagsfonner. Föreningen, är ettsom
riksdagenshänvisar tillkooperativa utvecklingscentrum,samtliga lokala

sin framställning.beslut stöd förom
privata,framhållsoktoberregeringsförklaringen den 7 1994I att
villkor.på likaföretag skall konkurrerakooperativt och offentligt ägda

enligt regeringensföregående börhar redovisats i detfrågorDe som
därför tillkallassärskild utredare böruttömmande.mening belysas En

uppgift.med denna

uppgifterUtredarens

och andra rättsreglerLagstiftning

skillnader ochvilka väsentligaskall undersöka och beskrivaUtredaren
i lag och andrabestämmelsereventuellt missgynnande som genom

kooperativaföreligger mellanförfattningar eller på något sättannat
handUndersökningen skall i förstaföretagsfonner.företag och andra

ochbostadsrättsföreningekonomisk förening,företagsfonnemaomfatta
handelsbolag,aktiebolag,i förhållande tillömsesidigt försäkringsbolag

och försäkringsaktiebolag.kommanditbolag
undersöka likheter ochsärskild uppgift för utredarenEn är att

sammanhang skalloch koncerner. dettaolikheter mellan federationer I
bedriva verksamhetförutsättningar det finnsstudera vilkautredaren att

företagkonsumentsynpunktolika fonnerna. Effekterna fråni de attav
uppmärksammas.skall ocksåantingen i federation eller koncernbedrivs

rättsläget igenomgångVidare skall utredaren göra aven noggrann
lagstiftningensådana situationer därfråga lagkollisioner, dvs. ett avom

Genomgångenlagskyddat intresse.skyddat intresse strider mot ett annat
lagkollision ochöversikt begreppetbåde allmänskall avavse en mer
genomgångspeciellrättsordningenhur det behandlas samt somenav

förhållande tillföreningsfrihet igrundlagsfästa reglernade omavser
föreningsfriheten.kan inskränkabestämmelser som anses
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och attityderKunskaper

bestämdaframhålls ofta denorganisationerkooperativaFrån
iorganisationernaproblemdel deuppfattningen möterstoratt aven

bristandebottnar ii samhälletövriga sektorerkontakter medsina
skallUtredarenföretagande.kooperativtvillkoren förkunskaper om

ochkunskapersamband mellankan finnasreda på detdärför ettta om
tilli förhållandeföretagandekring kooperativtattityder annat

iförmedlas främstundervisningoch denå sidanföretagande somena
i universitetpågymnasieskolan ochföretagsekonomi i samtämnetil å andra sidan.högskolorl
l

förhållandenInternationella

föreningarkooperativajämställs bl.a.i RomfördragetEnligt artikel 58
i fördragetsreglernavid tillämpningenövriga företagsfonnermed av

regelverkhänsyn till EU:skapitel etableringsrätt. Med attom
ocksåskall utredarensvenska rättstillämpningensuccessivt påverkar den

behandlas iföretagsformergenomgång hur olikagöra aven noggrann
kartlägga rättslägetUtredaren skallvarandra inom EU.förhållande till

och iEG:sföreningar både enligtkooperativai fråga rättssystemom
Motnationellamedlemsländemasgörligaste mån enligt rättssystem.

förutsättningarna förkartläggningdenbakgrund görs avsomav
medkooperativt jämförelserSverige börföretagande i göras

medlemsländer.och dessområde inom EUpå motsvarandeförhållanden
i sammanhangetsärskilt intresse detRättsområden ärärsom av

konkurrensområdet.ochskatteområdet

Förslag

skallundersökningarnai de nämndautgångspunkt från resultatetMed
krävs förförfattningsändringarföreslå deutredaren vid behov attsom

företagsformerjämföitför kooperativauppnå likvärdiga förutsättningar
ifinner attityderutredarenföretag. I den månmed andra atttyper av

villkorenoch kännedombristande kunskapersamhället bottnar i omsom
kooperativatill missgynnamedverkarkooperativt företagandeför att

skalltill bristernaförslag hurskall utredaren lämnaföretagsfonner
åtgärdas.kunna

3 l6-0l87
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Redovisning uppdragetav

Utredningen skall bedrivas skyndsamt och avslutad undersenastvara
februari 1996.

Utredaren skall beakta de allmänna direktiven 1988:43 till kommittéer
och särskilda utredare angående EG-aspekter i utredningsverksamheten,
direktiv 1992:50 regionalpolitiska konsekvenser, direktiv 1994:23om
till samtliga kommittéer och särskilda utredare offentligaprövaatt
åtaganden direktiv 1994:124 till samtliga kommittéersamt och
särskilda utredare redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser.att

Utredaren skall samråda med Kooperativa rådet I 1983:G och
Utredningen konkurrensreglemas tillämpning på jordbruksområdetom
i EU-perspektiv Jo 1994:04,ett Dir. 1994:59.

Civildepartementet
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Bakgrund

kooperativtkriterier påAllmänna1.1

företagande

näringsliv. Ordettraditioner i svensktKooperativ samverkan har starka
just betyderlatinets cooperativhärstammar frånkooperation som

sättz.många olikakooperation kan definieras påsamarbete. Begreppet
kännetecknarsammanfattade vadKooperationsutredningen ensom

f på följandekooperation SOU 1981:60 23 sätt.s.

och förföretagsfonn organiserad"Kooperationen attär aven
kunnaverksamhet skallekonomiskpersoner genomgrupper av

exempelvispå områden där detillgodose sina intressen som
direktsysselsatta harboende ellerkunder, leverantörer,

engagemang."

till grund för denförslag liggerKooperationsutredningensDet är som
ekonomiska föreningar FL.nuvarande 1987:667lagen om

kooperation ansluterbeskrivning begreppetKooperationsutredningens av
Kooperativa AlliansenInternationelladelvis till de grundsatser som

antagit.IKA

antalorganisation räknat iicke statligavärldensIKA är största
miljoner3. nationellaharOrganisationen 207medlemmar 750

Svenskai länder.kooperativa organisationer medlemmar 90som
KooperativaKonsumentgillesförbundet,medlemmar Folksam, HSB,är

vidareoch Riksbyggen. IKALantbrukamas Riksförbundförbundet, är
olika bransch- ochspecialkommittéer förorganiserat i åtta

därför tillikamedlemsorgaisationemasvenskaspecialintressen. De är

2 producentkooperation utanförför "SvenskSLU:s 76 1994I rapport
definitioner förekommer.de olikafinns kartläggningenlantbruket" somav

3 ofReviewAgenda Reports,Manchester 1995XXXI ICA Congress
Co-operation, Volume 117International 88 No s.
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medlemmar i sina respektive specialkommittéer. Dessutom är
Swedcoop medlem i den arbetskooperativa specialkommittéen,
CICOPA. IKA vidare sedan kongressenär i Tokyo 1992 organiserad i
fyra regioner. IKA Europa har 91 medlemsorganisationer i 35 länder

155 miljoner medlemmarrepresenterar och densom ojämförligtär
regionen räknat istörsta antal medlemsorganisationer och i ekonomisk

betydelse. Räknat i antal enskilda medlemmar den asiatiska regionenär
med 498 miljonerstörst medlemmar.

IKA-kongressen i Manchester 1995 Förklaringen denantog om
kooperativa identiteten, värderingar och principer 1966 årsersattesom
grundsatser. En svensk översättning har framställts gemensamt av
Kooperativa förbundet, Kooperativa institutet och Lantbrukamas
Riksförbund. Förklaringen inte i juridiskär mening bindande harmen

sin karaktär förrättesnöre medlemskapet i IKAgenom influensav stor
på medlemsorganisationemas stadgar och Förutomprogram. ovan
nämnda medlemsorganisationer i IKA, omfattar den också deex.
svenska OK-föreningama dessas medlemskap i KF ochgenom
Kooperativa institutet.

IKA:s förklaring den kooperativa identiteten har följande lydelse:om

Frivilligt och öppet medlemskap

Kooperativa föreningar frivilliga organisationerär för allaöppna som
kan använda deras tjänster och på sig medlemskapetsta utanansvar -diskriminering avseende kön, social ställning, politisk eller religiösras,
övertygelse.

2. Demokratisk medlemskontroll

Kooperativa föreningar demokratiskaär organisationer styrssom av
medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande mål och riktlinjerav
och i beslutsfattattande. Förtroendevalda och kvinnormän ansvarigaär
inför medlemmarna. Medlemmar i primärkooperativ har lika enrösträtt
medlem, röst. Kooperativa föreningar på andra nivåer organiserasen
också på demokratisktett sätt.

4 Swedcoop konsortium mellan fyraär ett svenska kooperativa
organisationer, mänligen Kooperativa institutet, Föreningen Kooperativ
utveckling i Sverige, Föreningen Kooperativa Studier Self-samt
Management.
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ekonomiska deltagande3. Medlemmarnas

till kooperativa föreningensMedlemmarna bidrar på rättvist densättett
Åtminstonekapital och i demokratisk ordning.kontroll detöverutövar

kooperativa föreningensdel detta kapital vanligtvis denäraven
insatskapital villkoregendom. på detRäntan utgörsomgemensamma

huvud utgår.medlemskapet begränsad,för är ränta över tagetom

till följande ändamål:Medlemmarna kan överskottetavsätta
möjligtUtveckla den kooperativa föreningen attom genom--

medel, vilka åtminstone till del skall bundna.varareservera en
i nyttjande denGe medlemmarna förmåner i förhållande till deras av-

kooperativa föreningen.
Stödja aktiviteter godkänts medlemmarna.andra som av-

Självständighet4. och oberoende

organisationer för SjälvhjälpKooperativa föreningar friståendeär som
ingår avtal med andra organisationer,medlemmarna. Om destyrs av

kapital sker detta på villkorinklusive regeringar, eller skaffar externt
demokratisk medlemskontroll och vidmakthållersäkerställersom som

kooperativa självständigheten.den

Utbildning, praktik informationoch5.

sinaKooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till
effektivt kanmedlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så deatt

utvecklingen sina föreningar. informerarbidra till kooperativa Deav
kooperaitvaallmänheten särskilt opinionsbildare denomunga --

föreningens och fördelar.särart

Samarbete kooperativa föreningar6. mellan

effektivt och stärkerKooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest
kooperativa samarbeta på lokal, nationellden rörelsen att samtgenom

regional nivå.och internationell

Samhällssyn

för hållbar utveckling sinaKooperativa föreningar arbetar aven
lokalsamhällen enligt riktlinjer godtagits medlemmarna.som av
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De väsentligaste ändringarna i förhållande till tidigare lydelse är,
förutom språklig, modernisering och förenkling följande:en

1:a principen har förändrats på det medlemskapet stårsättet, att-
för alla kanöppet använda företagets och kantjänstersom tasom

på medlemskapetssig I den tidigare versionen framståransvar.
öppenheten ovillkorlig.som mer
3:e principen medlemmarnas ekonomiska deltagande har fåttom- en
betydande utvidgning. I den tidigare versionen bara räntanattangavs
på insatskpitalet skulle begränsad.vara
4:e principen självständighet och oberoende betonar i denom- nya
lydelsen de kooperativa organisationemas oberoende, iäven
förhållande till regeringar.
7:e principen helt och framhållerär den kooperativany-
oganisationens roll i lokalsamhället.

I kap.3 l § tredje stycket, 7 kap. 1 § andra stycket och kap.10 FL
finns bestämmelser anknyter till IKA:s grundsatser i dentresom av
utformning de hade före 1995 års revidering, nämligen de öppetom
medlemsskap, medlem och kooperativ överskottsutdelning.rösten en
Motivet för nämnda kooperativa grundsatser lyfts framatt de vidär att
tiden för FL:s tillkomst ansågs ha särskild principiell betydelse prop.en
1986/87:7 289.s.

Som framhållits kooperativa företag inteär ijuridisk meningovan
bundna den förklaring med principer IKA fastslagit. harDenav som
emellertid influens på organisationemas stadgar.stor Förklaringen bör
därför också enligt utredningens uppfattning ha betydelse för den
associationsrättsliga lagstiftningens framtida utformning detnär ex.
gäller kooperativitetens och delaktighetens innebörd.

kapitalassociationI aktiebolag det grundläggandet.ex. ett ären som en
princip får del företagetsägarnaatt vinst i förhållande tillav
kapitalinsatsens storlek och till den affärsmässiga risk kapitaletsom

för. 1 ekonomiskutsätts förening däremot huvudprincipenären att
verksam skall fördelas mellan medlemmarna i förhållande
till den omfattning i vilken de i egenskap medlemmar deltagit iav
föreningens kooperativa verksamhet. När det gäller dispositionen av
verksamhetens resultat skiljer sig alltså de ekonomiska föreningarna på

avgörande från andraett associationsfonnersätt för näringsverksamhet.
I syfte framhäva detta karaktäristiskaatt drag hos den ekonomiska
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"överskottsutdelning" i årsföreningen infördes 1987tennen
ekonomisk förening kanföreningslag. positivt rörelseresultat iEtt en

vinst i den mening begreppetinte fullt jämställas med begreppetut som
i associationsfonner. Ett positivt resultathar samband med andra är

i anspråk för ersättning tillalltså i första hand något ska tassom
medlemmarna deltagande i föreningens verksamhet prop.för deras

tidigare grundsatser fanns också1986/87:7 I IKA:s63 ens
Även princip harbegränsning avkastningens storlek. dennabeträffande

bestämmelsen i kap.nuvarande adopterat 10 2 § 2den FL st.genom om
högst för år på inbetaldainsatsutdelning får utgå med räntaatt en

fastställda diskontomedlemsinsatser det Riksbankenmotsvararsom av
ll vid räkenskapsårets utgång med tillägggällde treavsom

procentenheter.

medlemsorganisationer inte bundnabör framhållas enskildaDet äratt
organisationde principer sådan privaträttsligallmänna somsom enav

medlemsorganisation låter sina stadgar influerasIKA uppställer. Varje
principer utsträckning de befmns väl övervägda ochIKA:s i den somav

Änövrigt tillämpliga kooperativa verksamheten. mindrei den egna
lagstiftningnaturligtvis skyldig i sin associationsrättsligaär stat atten

i avsnittinarbeta principer. Som utredningen utvecklarIKA:s närmare
sådan associationsrättslig7.4.3 bör lagstiftaren vid utfonnningen av

lagstiftning förhålla sig neutral. börFL Detutgör sagtssom nysssom
kooperativa principertill varje organisation vilkaavgöraattvara upp

inarbetas i stadgarna.som
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1.2 förhållandeEU:s till kooperativa företag

1.2.1 Allmänt

finnsDet inte något EU enhetligt kooperationsbegrepp.antagetav
"Economic sociale" har emellertid blivit begrepp användsett som av
politiker och samhällsvetare benämning försom en gemensam
organisationsformema kooperativa företag, ömsesidiga bolag och ideella
föreningar. På svenska brukar uttrycken "tredje sektorn" eller "social
ekonomi" användas. Av de associationstypema de kooperativatre är
företagen med 80 milj.störst medlemmar, de flestaca.
konsumentkooperativ detaljhandel, ömsesidiga försäkringskassor och
kooperativa banker. De kooperativa företagens omsättning uppgick till

4 biljoner kronor och antalet sysselsatta har beräknats till drygt 2ca.
1993’.miljoner. Siffrorna avser

Begreppet social ekonomi inrymmer kooperativnämnts änsom mer
verksamhet i kooperativa företagsfonner. Det alla organisationeravser

bidra till uppfylla vissa samhälleliga målsättningar.antas I sinattsom
Ekonominbok "Den Sociala Jan Olsson bl. följandesäger dena. om

sociala ekonomins aktörer:

"Käman består kooperativa företag, ömsesidigaav
försäkringskassor och föreningar bedriver ekonomisksom
verksamhet. Ibland räknas också andra slags företag dit. Gränsen

flytande. Denär för den socialanämnarengemensamma
ekonomin företagande grundar sigär på demokrati ochett som
solidaritet.
Den belgiska definitionen den används oftast i denär som
europeiska diskussionen.

Verksamheten ska tjäna medlemmarna och kollektivet och
inte vinstintresset.

Verksamheten ska förvaltas självständigt.

Verksamheten ska ha demokratisk beslutsprocess.en

5 Olsson, Jan. Den sociala ekonomin Medborgama. Sverige. Europa.-Carlssons 1994.
6 Se 4.not
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kapitalframförförturarbetet harMänniskan och när
fördelas."verksamhetens resurser

kooperations-enhetligtnågot EUintefinnsDet antagetnämnts avsom
exempel kanSomneutralt.förhåller sig EUavseendedettabegrepp. I

associationsform,till heltförslagkommissionensnämnas nyen
lösningsalomoniskföreslårförening, däreuropeisk kooperativ enman

ändamål7. givetvisdefinitionen berorvidaDenkooperativetsfrågai om
i frågaskiftande karaktärhar mycketkooperativa företagenpå deatt om

kooperativaideologi. DenVerksamhetsinriktning ochstorlek,
olikai dedessutomskiljer sigidéhistoriska traditionen

gårpolitisk enighetbreddockmedlemsländerna. finnsDet somen
kooperativadeoch blockgränserparti- attutöver om

samhällsutvecklingen. Avbetydelse förverksamhetsformema är av
grundförfattning,också, i EU:snaturligtvisbetydelse är att

kooperativa föreningarlikställsandra stycket,Romfördraget, artikel 58
handelslagstiftning.ochsubjekt i civil-associationsrättsligamed andra

antagit antalochlåtit utarbetaårens loppinstitutioner har underEU:s ett
År särskildinrättadesekonomin. 1989socialaresolutioner den enom

generaldirektoratkommissionensekonomin påden socialaavdelning för
och handel.turismsmåföretag,också ansvarigt förXXIII ärsom

för dentalesmanslagsavdelningenförHuvuduppgiften är ettatt vara
kommissionen.ekonomin inomsociala

förslag tillkommissionensSärskilt1.2.2 om

föreningarkooperativaeuropeiskaförordning om

rådsförordningarförslag tillkommissionen fram1992 ladeI tremars
europeiskastadgar för386-391 medfinal SYNCOM 91 273 -

och förföreningarkooperativaeuropeiskaideella föreningar, för
koppladeförordningarnaTillförsäkringsbolag.europeiska ömsesidiga är

medinflytandeanställdasdebestämmelsertill direktiv medförslag om
medtillsammansberedasFörslagen skallassociationema.i de olika

kommittén i enlighetsocialaEkonomiska ochochEuropaparlamentet

7 itsshall haveSCEtill stadga lyder: "AnArtikel i förslaget1.3. assom
needs and/or thesatisfaction of its membersprincipal object the

in particular throughactivities,economic and socialof theirdevelopment
servicesgoodssupplywith themconclusion of tothe toagreements oror

commissions."carriesof kind that the SCEwork the outexecute or
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med beslutsförfarandet i artikel 189 i Romfördraget.

Kommissionen hänvisar i stadgeförslagets ingress till Europa-
parlamentets resolutioner OJ No C 128, 16.5 1983, 51p. om
kooperativ i den europeiska gemenskapen och OJ No C 246, 14.9
1987 kooperativens bidrag till regional utveckling. Kommissionenom
förelade rådet meddelande 19898i decemberett Ekonomiskavaröver
och sociala kommittén yttrade sig i september 1990 OJ No C 332
31.12 1990, 81.p.

Förslagen skall, det i ingressen,sägs det möjligt förgöra företag och
organisationer inom den sociala ekonomin utnyttja den inreatt
marknadens fördelar på villkor gäller för andra företag.samma som
Förslaget till europeiska kooperativa föreningar parallell tillär deten
tidigare förslaget europeiska aktiebolag. Det förslaget harom senare

långvariga ochtrots ansträngningar intestora lett fram till någotännu
beslut och inget aktivt arbete pågår för närvarande med det.

Kommissionens förslag har behandlats europaparlamentet EP ochav
ekonomiska och sociala kommittén ECOSOC. Båda dessa institutioner
har varit starkt pådrivande med avseende på förslagens tillkomst. Be-
redning förslaget europeiska kooperativa föreningar pågårav aktivtom
i arbetsgrupp under ministerrådet. Resultatet arbetsgruppensen arbeteav
har till rådet inre marknadenrapporterats vid flera tillfällen, varvid
arbetsgruppen har fått rådets uppdrag arbeta vidare. Sedan juniatt 1994
har Sverige deltagit i arbetsgruppen observatör och från januarisom

medlem1995 aktivsom

Förslaget till förordning med stadga för europeiska kooperativa
föreningar

En europeisk kooperativ förening SCE övemationellär associa-en

8 Business the "économie sociale" Europes frontier freesector market
SEC89 2187 final, 18.12 1989 10987/89 SOC 470 ECO 232.-
9 I syfte bryta det dödlägeatt oenigheten kring direktivetsom omarbetstagarnas inflytande skapat har kommissionen i slutet 1995 tagitavinitiativ till lösning. Kommissionens initiativ försöken ny hittaär ett att enformel för arbetstagarinflytande i alla de föreslagnagemensam
gränsöverskridande associationsformema. Initiativet berör alltså även
förslaget till europeiska aktiebolag.
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primärt nationellSCE intetionsfonn. innebärDet styrsatt ett av
rådsförordningenlagstiftning bestämmelserna i ärutan som enav

tillämpligrådsförordning omedelbartövemationell lag. En är som
till förordning hän-samtliga förslagetgällande i medlemsstater. Irätt

stadgarnabestämmelseri antingendel artiklar till supplerandevisar en
SCE:t eller till nationellför rätt.

medlemsländer skallfrån minst tvåBåde fysiska och juridiska personer
nationellamöjligt förbilda SCE. skallkunna Det ävenett vara

verksamhet iombilda sig till SCE de harkooperativa företag att om
sittKommissionen har sedermera kompletteratmedlemsländer.minst två

bli möjligt bildaförslag det skallursprungliga förslag med attattett om
fusion kooperativa företag. DettaSCE transnationellett ansesavgenom

alternativ. Samtidigtmycket intressantmånga medlemsstater ettvaraav
förordningen reglera bildningsvårigheter ifinns det del ettatt aven

i fråga företags-de nationella lagarnaSCE fusion eftersom omgenom
olika.fusioner såär

SCE bildas, vilkainnehåller detaljerade regler hurFörordningen ettom
minimikapi-organisation, företagetsfår medlemmar, företagetssom vara

hur avvecklingenfår åberopas för avveckling ochvilka skältal, som
indispositiv ochi förordningen delsskall gå till Reglerna är avm.m.

ochtill SCE:s stadgardispositiv hänvisningdels natur genom egnaav
hänvisningar till deninledningsvis redovisats deldels görs ensom

SCE:t sitt bör påpekasnationella i den där har Detsäte.rätten attstat
civilrättsliga lagar fördelstatliga eller regionalai de fall det finns

tillämpliga i utsträckningkooperativa företag, så dessaär somsamma
lagstiftning finns i Italiendelstatlignationella. Exempel den sortens

i förord-uttryckligen inte alls reglerasoch Spanien. Rättsområden som
anställningsförhållanden,inflytande,ningen arbetstagarnasär t.ex.

rättsför-immateriellaskatteförhållanden, konkurrensförhållanden,
konkurs.hållanden, betalningsinställelse och

i SCEinflytandetill direktiv anställdasFörslaget deom

visst inflytande.anställda i SCE DetDirektivet skall de ärettgarantera
överskridas inte under-fårminimibestämmelser välfrågan menom som

skridas.

Antingentvå modeller.Direktivet uppfyllas enligt enderakan av
inhemskamedlemslandet denenskildal det görattgenom
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arbetsrättsliga lagstiftning de anställdasrör till deltagande irättsom
kontroll- och ledningsorgan i nationella kooperativa företag tillämplig
på SCE deltagandemodellen eller
2 det för SCE:t särskildatt ordningantas arbetsta-garanteraren som

minimiinflytande enligtett regler i direktivet informations- ochgarna
konsultationsmodellen.

Deltagandemodellen innebär medlemsstatatt etten som
förstahandsaltemativ får lagstiftningengöra de anställdasrörsom
deltagande i ledningsorgan tillämpliga på SCE. Den svenskaäven lagen
1987:1245 styrelserepresentation för de privatanställda förutsätterom
för kunna tillämpas det finnsatt kollektivavtal påatt arbetsplatsen och

företaget har 25 anställda.att änmer

En medlemsstat inte vill använda sig deltagandemodellen kansom av
i stället tillämpa informations- och konsultationsmodeller för att
försäkra sig de anställda ändå får visstatt inflytande. Dettaettom
uppnås de anställda konsulteras ochatt informerasgenom genom en
kommitté med arbetstagarrepresentanter eller på något sätt.annat

Sverige sig i princip kunna den modellen eftersomävenanser acceptera
lagen 1987:580 medbestämmande i arbetslivet MBL tordeom
uppfylla direktivet några justeringar. Det finnsutan dock svensktett
förbehåll generellt i allaär sammanhang då MBL blir aktuell,som
nämligen beträffande hur arbetstagarrepresentantema direktivetIutses.
förutses det ske slutna val bland arbetstagarna medan detgenom
svenska överlämnar de fackligasystemet organisationerna att utse

enligt sin ordning.representanter egen

Det kan avslutningsvis framhållas svenska regler kooperativaatt om
företag påverkas förordningsförslagetinte eftersom förslagets syfteav

harmoniserainte är den nationella lagstiftningenatt kooperativaom
företag.
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företagsfonnemakooperativasvenskaDe1.3

historikkorten-

föreningarekonomiskalagstiftningAllmän1.3.1 om

Sverigeiutvecklingenhärlämnasbeskrivningutförligare änEn avsom
betänkandeKooperationsutredningensifinnsfdreningslagstiftningenav

ff.841979:62SOUSverige"i"Kooperationen s.

fyravidSverigeilagregleratsharföretagsformKooperationen som
år 1895.tillkomföreningarekonomiskalagenförstatillfällen. Den om

1895revideringdelvisÅr versionandraförelåg av1911 var ensomen
nuvarande lagen ärDenkraft 1951.trädde itredje lagenlag. Denårs

år 1987.från

ochenkelganskaföreningarnaregleringenårs lag1895I avvar
dendispositiv,lagenutsträckningmycketknapphändig. I menstor var

överlåtsDetkooperativ lag.betecknasockså rentkan som en
frågorbeslutasjälvaföreningsmedlemmama ex.somatt om

också fastslogs attlagenGenomredovisning.ochkapitalbildning
medlemmarna,förpersonligtdrivaskunde menföreningen utan ansvar

bildas;kundeansvarighetpersonligvissmedföreningarocksåatt
medföreningarochpersonligtmed firmaföreningar utan ansvarupa

personligtbegränsatmedbfirma ansvar.p am

föreningsbegreppethelavidgninginnebarföreningslagårs1911 aven
föreningenideelladenSidoblickarnaårs lag.1895 mot varmedjämfört

tillätsparagrafen. Därtill förstatilläggspecielltmotivet tillsannolikt ett
registreradeblikooperativadeföreningar attandra somockså än

föreningardepådefinitionenlösligaföreningar. Denekonomiska som
investorägdaockså degradi högdockinbjödunder lagenfallakunde

företagsformen.användaföretagen att

främjaverksamhetekonomiskhuvudkravFöreningslagens att genom
vilkenförgiltigtuppenbarligenintressenekonomiskamedlemmarnas var

föreningslagårs1911tillätverketsjälvahelst. Iföretagsform som
tilli allt namnetföretagregistrering utom varochbildande somav

ekonomiskamängdibildades1930-talet storUnder t.ex.aktiebolag.
andelarallaoch därfastigheter utomikapitalplaceringförföreningar

skullskensföråterståendeoch de fyrakapitalplaceraren,ägdesfyra av
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honom närstående Stämpelskattav på fastighetsöverlåtelsepersoner.
kunde då undvikas föreningsandelamaatt i stället för fastighetengenom
överlåts till ägare.ny

Först 1951 års föreningslag återställdesgenom ordningen i
föreningslagen så endast kooperativaatt föreningar kunde registreras

ekonomiska föreningar. Då infördessom nämligen kravet på aktivt
deltagande från medlemmarnas sida.

Med 1951 års föreningslag förtydligades skillnaderna mellan aktiebolag
och ekonomisk förening. Lagstiftaren fann redan år 1920 ett
verkningsfullt medel för åtskilja de kooperativaatt företagen från de
investorägda företagen. Då infördes nämligen avdragsrätt hos den
ekonomiska föreningen för sådan vinstutdelning bestodsom av
återbäring/ efterlikvid och grundades på medlemmens köp hos ellersom
leverans till föreningen. Bestämmelsen överfördes till 1928 års
kommunalskattelag.

I 1951 års lag fastställdes öppenhetsprincipen, liksom kravet på
medlemmens aktiva deltagande i föreningen. En bestämmelse infördes

begränsning vinstutdelning på insatskapitaletom i kooperativaav -sammanhang ofta benämnd "insatsräntan" och högsta nivån fastställdes-
till 5 Exemplifieringenprocent. medlemmarnas deltagande iav
föreningen vidgades till omfatta möjligheten delta med hela denatt egna
arbetsinsatsen. I 1951 års lag avskaffades också möjligheten bildaatt
föreningar med begränsat personligt m b a. De redanansvar p
existerande tilläts dock fortsätta sin verksamhet, i princip under denmen

lagens regler.nya

Den gällande lagen ekonomiska föreningarnu 1987 års lagom - -innebar framförallt förenkling och modernisering 1951 årsen lag.av
Bland nyheterna fanns sådant finnaskyddet för deatt ekonomiskasom
föreningarna utsträcktes och regler verkställandeatt direktörom
infördes. Vidare infördes regler fusion mellan moderförening ochom en

dotteraktiebolag.ett Begreppet "överskottsutdelning" infördes som
samlande begrepp för dispositionema verksamhetensöver resultat.
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Speciallagstiftning1.3.2

Ömsesidiga försäkringsbolag

allförgrundenlagligaden1982:713, FRL, ärFörsäkringsrörelselagen
Försäkringsverksamhetbolagsform.oberoendeförsäkringsverksamhet av

ömsesidigaellerfärsäkringsaktiebolagantingenbedrivaskan avav
försäkringsbolag.

säkraförbyarochi städerinvånare attmellansamverkan enEn
brandstodens.k.hävd. Denuråldrigharbrandefteråteruppbyggnad

i förväggaranteradkundenbranngårdeninnebar när enatt ner var
på brandensberoendebrandstod,halvellerhelersättning,bestämd en

därforsäkringssystem,från dagenssigskiljerModellenomfattning.
drabbadetill denersättningeni förskott,betalaspremien attgenom

ömsesidigaförstauttaxering. Detsärskildefterhandisamlades in genom
försäkra fastuppgifttillhadeoch1746bildades attförsäkringsbolaget

bedriverochBrandkontoreti dagheterBolagethuvudstaden.iegendom
försäkringsområdetutvidgathargrund,påverksamhet mensamma

Brand AB.Svenskadotterbolagetgenom

medantal bolagbildades1800-talethälften ett stortförstaUnder av
härad. Fleraellersockenvissinombrandförsäkringuppgift tecknaatt en
äldstalänsbolag. Det ärnuvarandeiursprungliga bolagdessa enärav

ochbildades 1801länKronobergsibrandförsäkringsföreninglokal som
Kronoberg.Länsförsäkringnuvarandeiursprungsbolagenär ett av

bildadesSkandiaSverigeiförsäkringsaktiebolaget äräldstaDet som
lagiregleratsalltidharförsäkringsbolagiVerksamheten1855. samma

bolag.ömsesidigtelleraktiebolagvaritbolagsformenoberoende omav
En1917.tillkomförsäkringsrörelselagenmodernaförsta nyDen

harfrån 1982nuvarande lagenDen1948.försäkringsrörelselag antogs
1995.decemberiutfärdatsomtryck harochomarbetatssuccessivt ett

kanförsäkringsverksamhettidigaredeliksom attlagenDen angernya
försäkringsbolagömsesidigaochförsäkringsaktiebolagbådebedrivas av

verksamhetenhurgällerdetskillnaderprincip ingai närföreskriveroch
ägarform.olikheteridockfinnsreglernaiOlikheterbedrivas.ska p.g.a.

harförsäkringsbolagetömsesidigadetdefinierarparagrafdenI som
påställs kravintedetförändringenväsentligaskett den attemellertid

bolagDetförsäkringstagaren.åtagande förekonomisktpersonligtnågot
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vill behålla utdebiteringsmöjlighetensom bör istället kunna föreskriva
detta i bolagsordningen.

Liksom för konsumentkooperationen inom detaljhandeln gäller för
försäkring ömsesidigheten,att det kooperativa grundelementet, inte
längre har relevans för kunden, delägaren,samma närsom
verksamheten startade. Många dagens kunder väljer knappastav att
handla i Konsum eller köpa försäkring i ömsesidigt försäkringsbolagett
i första hand därför verksamhetenatt kooperativär andra skälutan av

lågt pris, bra produktersom och god service. Inom båda
verksamhetsområdena pågår dessutom förändringar i den meningen att

delar verksamhetenstora drivs i aktiebolagsform.av

Trots begreppet ömsesidighetatt kanske inte längre har så stor
genklang hos kunderna finns det uppenbar önskan hosen merparten av
de ömsesidiga försäkringsbolagen i fortsättningenatt även ha den
ömsesidiga bolagsformen grund för verksamheten. Orsakernasom till
detta varierar mellan olika bolagsgrupper. En detaljerad redogörelsemer

situationen i betänkandetsav bilagedel.ges En sådanseparata
redogörelse motiveras också ömsesidigheten haratt speciellav en
dimension inom livförsäkring, idag måste bedrivas på ömsesidigsom
grund sig bolagsfonnen aktiebolagär ellervare ömsesidigt bolag. Alla
överskottsmedel i livbolag skall tillfalla försäkringstagama. För
närvarande råder i aktiebolag utdelningsförbud till aktieägarna. I
Försäkringsutredningens slutbetänkande föreslås dock livförsäkringatt
ska få bedrivas också i vinstutdelande aktiebolag.

Bostadsrättsföreningar

Kooperativ samverkan för tillgodose behovetatt bostäder går långtav
tillbaka i tiden. En speciell lagstiftning för bostadsrättsföreningar kom
till stånd 1930 års lag bostadsföreningar.genom Den har därefterom

först med 1971ersatts års lag och sedan med den gällandenu
bostadsrättslagen 1991:614. Det främsta syftet med en
speciallagstiftning på detta område har varit att trygga
föreningsmedlemmarnas till sina bostäderrätt och hindra tillkomstenatt

osunda bostadsföretag. Iav bostadsrättsförening haren
bostadsrättsinnehavama till tiden obegränsad nyttjanderätt till sinaen

m Försäkringsrörelse i förändring, SOU 1995:87.
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bostadsrättsinstitutet ocksålägenheter. Utmärkande för är att
föreningens verksamhet för på såmedlemmarna själva deltar i sättatt

främja sina ekonomiska intressen. kooperativa ochDet synsättet
har varitmedlemmarnas trygghet i besittningen till sina lägenheter

bostadsrättslagen utformning.viktiga utgångspunkter för
innebär fullständig regleringBostadsrättslagen aven

bostadsrättsföreningarna hänvisar i föreningsrättsliga delar till lagenmen
ekonomiska föreningar.om

speciell variant s.k. kooperativ hyresrätt enligt lagEn bostadsrätt ärav
försöksverksamhet kooperativ hyresrätt.1986:1242 med Det ärom en

blivit förlängd flera gånger,tidbegränsad lagstiftning giltighet harvars
till utgången 1994:1583.1996senast av

Andra kooperativa föreningartyper av

Bestämmelser sambruksföreningar finns i lagen 1975:417om om
sambruksföreningar. Sambruksföreningen personsammanslutningär en
och företagsformen har utformats med tanke på de flestaatt

själva dockmedlemmarna skall utföra arbete inom föreningen. Detta är
inget krav. tillämplig på samverkan inom ochLagen inte enbartär ett

olikajordbruksföretag också på samverkan mellanutansamma
jordbruksföretag.

speciallagstiftning.På det finansiella området finns också sedan länge
På detta område har förändringar skett under år ochstora senare

ombildats tillytterligare refonner Föreningsbankema harär vänta.att
lagenaktiebolag. Föreningsbankslagen 1987:620 har ersatts av

sbanker".1995:1570 finns dock inte någotmedlem För närvarandeom
företag bedriver kooperativ bankverksamhet med stöd lagen.avsom

Landshypoteksföreningama lång tid enligt särskildsedansom
uppgicklagstiftning lämnat lån säkerhet i fast egendom den 1mot

januari ekonomisk förening. bedrivs för1995 i nybildad Rörelsenen
avsiktennärvarande i föreningen helägt kreditm arknadsbolagett menav

bolaget skall fusioneras med föreningen. Det förutsätterär att attsenare
nuvarandeBetaltjänstutredningens förslag ändra denattom

" Betaltjänstutredningens Finansiella tjänster ibetänkande SOU 1994:66
förändring, 1995/96:NU9, rskr 1995/96:135.1995/96:74,prop.
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kreditbolagslagen så ekonomiska föreningen fåräven bedriva sådanatt
kreditverksamhet genomförs jämför näringsutskottets nämnda
betänkande.

Det kan stadshypoteksföreningamanämnas även under långatt tidsom
enligt särskild lagstiftning lämnat lån säkerhet i fast egendommot är
upplösta och deras rörelser överförda till kreditmarknadsbolag.ett

1.4 Kooperationen i Sverige

1.4.1 Allmänt

År 1946 fanns 32 600 ekonomiska föreningar registrerade för årca att
1986 ha minskat till 20 000. Av dessa föreningarca var upp-
skattningsvis 6 000 registrerade enligt den föreningslag gälldeca som
före 1951 års föreningslag. återstodenAv 9 000 bostads-var ca
rättsföreningar och 5 föreningar000 registrerats enligt års1951ca som
lag.

Vid utgången 1994 fanns i PRV:s register ekonomiska9 530av
föreningar Årenligt FL och 18 205 bostadsrättsföreningar. 1993
tillhörde föreningarl 100 moms- och arbetsgivarregistrerade enligtca
SCB:s statistik "Offentlig förvaltning och andra tjänster". Tillgruppen
denna hör bam- och ungdomsvård, kulturella föreningar ochgrupp
sportföreningar Andra betydande verksamhetsområden såsommm.
jordbruk, tillverkning, parti- och detaljhandel uppdragsverksamhetsamt
omfattade 100 250 föreningar vardera.ca -

Kooperationen och betydelsefullutgör sektor i svensktstoren
Årnäringsliv. 1993 beräknades den kooperativa sektornsex.

omsättning i relation till BNP 8 oförändrat jämfört medprocentvara -
året innan. Den kooperativa omsättningen i relation till den privata
konsumtionen beräknades den till oförändradeäven 14 procent.

De svensk kooperation omfattandeärgrenar mest ärav som
konsumentkooperationen,lantbrukskooperationen,bostadskooperationen
och oljekooperationen. Det finns kooperativ verksamhetäven med

inriktning för organisation sparande och krediter ochannan ex. av
olika producentkooperativa verksamheter, inom åkerinäringen.ex.
Arbetskooperationen företag underär år hartyp rönten av som senare
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ökat intresse.

Årenkooperativa företag bildas för tillgodose behov. 1988Nya att nya -
kan kooperations" egentliga framväxtperiod.1993 dagens "nyasäga vara

ekonomiskaunder dessa år utvecklingen skjutit fart och denDet är som
föreningen blivit alternativt organisera verksamheter alltsättett att av

under den nämndafler slag. De ekonomiska föreningar startatsom
och till offentliga sektorns ansvarsområdenperioden hör den ärsom

sammanlagt daghem och fritidshem, de allra640. Av dessa 595är varav
Övriga hitflesta föräldrakooperativ. verksamheter hör ärär som

8,tandvård föreningar, äldreomsorg lO, hälso- och sjukvård13
övrig och grundskola 6. det gällervård 8 Förutom närsamtomsorg
föräldrakooperativa daghem har dessa tillkommit framför allt slutetmot

perioden.av

ekonomi.kooperativa sektorn väsentlig del svensk InomDen är en av
dominerandejordbruket de ekonomiska föreningarna den heltär

från jord-företagsfonnen för hand och förädla produkternataatt om
och skogsbruk. ömsesidiga försäkringsbolagen har ungefär hälftenDe

marknaden i försäkringssektom. Bostadsrättsföreningama inneharav
hushållomkring % lägenhetsbeståndet. Hälften landets20 ärav av

tillsammansmedlemmar i konsumentkooperativa föreningar vilka svarar
delför % detaljhandeln. relativt liten växande20 Enca men avav

småföretagen till kooperativasysselsätter 10 utgörssom upp personer av
föreningar inom framför allt tjänsteproduktion. Till skillnad mot
förhållandet i både europeiska och utomeuropeiska,många andra länder,
finns i Sverige mycket få kooperativa företag inom bank- och
kreditmarknadssektorema.
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Lantbrukskooperationen1.4.2

Sverige finns inomI lantbruket, i likhet med många andra länder, en
lång tradition samverka i kooperativa företag. De förstaattav
föreningarna bildades redan på 1830-talet. Lantbrukets föreningsrörelse
kan uppdelas i två dels den lantbrukskooperativa ochgrenar grenen-
dels den näringspolitiska grenen.

Näringspolitiska grenen
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har företags-125 000 och
presonmedlemmar, uppdelade på lokalavdelningarl 450 och 25
länsförbund.

Lantbrukskooperativa grenen
Ett 80-tal ekonomiska föreningar mejerier, slakterier Antaletäger m.m.
medlemskap i de ekonomiska föreningarna uppgår till cirka 400 000,
d.v.s. lantbrukaren oftast medlem i ekonomisk förening.är änmer en

ekonomiskaDe föreningarna samlade i branschorganisationer. Deär
ekonomiska föreningarna och branscherna medlemmar i LRF.är

Emllklldh""""k"Lantbrukskoopcrativa Nåringspolitiska
cirka100000amen grenenlantbruksföretag

l V
80-tnlekonomiska LRF LokalavdclningarlLRF
föreningar Förening 45flavd.,kun"

ISINC l 3 me ernsapupa mmcirka400000medl. iLEA};
l

l V
IGBI h- LRF: rbF dÖan s un s- Länsfirbund25organisationer styrelse.

LRF:s Riksförbunds-ombud00 100ombud
stämma 200ombud
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Lantbrukskooperativa grenen

formarlantbrukskooperationensvenskaDen gemensamen
framföralltförädlarproducerar ochbådeproduktionsapparat som

har förutomLantbrukskooperationenskogsprodukter.livsmedel och -
totalochanställdaungefär 40 000medlemmarsina 125 000 en-

branschernaMdr kr. Decirka ärpå 85årsomsättning 1994 större
Mejerifdreningarnaskog.och omsätterslakterier, lantmänmejeriet,

cirka Mdr28kr, lantmännencirka Mdrslakteriema 17Mdr kr,cirka 22
Mdr kr.drygtoch Skogsägarna llkr

lantbrukareåEnskilda
5cirka 000100i

ekonomiska föreningar80-tal hnwnhmeug .
Exempel: .........................................

dconomiskaMejeri: regionala8
föreningar

Gefle-Falképings-,Arla,NNP,
Milko-,Norr-oflnns-,-Gasene-,

Skåne-mejerietoch
ckonomiskaregionalaggg S

föreningar
Farmek,Scan,KLS,Scan

ochSkanckNorrland ________________.,regionala Eek. :12fining Dotterbolag
iSkånskalantm.föreningar,tex. exgmpejvi,g -- - -regionalaek.8 2 :Cerealia,

E Eskogs-föreningar, SödraLex. Kunpgmm
§£3" l Sempa, l

i 5CellSödra
fleramedEl :

""""""""""Branschorganisationer16
Slakterifbrb/ScanMejerierna

Lantmännen Kronägg
HusdjursskbtselSv.Skogsägarna

Bränneri-intr. StårkelseproducenL
Pilsdjursuppflid.Oljcvåxt.Frö-o
GrönsaksodlamaBctodlama
TrädgårdsnäringenPotatisodlama

.... .. ... ...... .......i ........... .l Ij LRF:s Riksför-s|
bundstimmaombud100

Ä

uppgifterstatistiskaväsentliganågralämnasföljande tabellI om
lantbrukskooperationen.
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Övrig producentkooperation1.4.3

i fleraproducentkooperationförekommerlantbruketinomFörutom
härmöjligtemellertid intei Sverige. Det attnäringsgrenarandra är

inte finns.statistikbranågonöversikt, eftersomsamladpresentera en
producentkooperativadessaCentralorganisation forfinns ingenDet

medlemmarinte sinaharbranschorganisationemaolikaoch deföretag,
ocksåbidrarsvårigheternaföretagsform. Till attregistrerade efter

profileraallmänhetenanledningregel inte hariföretagen gentemotatt
idrivsföretagenmångakooperativasig attsamt annanavsom

med denfalletLiksomförening.ekonomisk ärassociationsform än
oftaverksamheternanykooperationenkooperationensmåskaliga är

iblanddetdockhandelsbolag,aktiebolag ellerorganiserade attsom
Tilldelägare.föreningideellförening ellerekonomiskfinns somen

ifrån komplett.långtnedanredovisningenförhållandenföljd dessa ärav
eller 1995.Uppgifterna 1994avser

fleraellerfinnsdetaljhandelnbranscheråtskilliga ettI av
medICA-handlamaStörst dessaföretag.köpmannakooperativa ärav

grossiströrelsedriverdagligvaruhandlare,2700 gemensamt m.m.,som
Andra köpmanna-Mdr kronor.påomsättning 61samladmed en

Synsam,Spektrum,Jämia, Färgtema,Expert,kooperativa företag är
Rabbit, BrothersSportia, Intersport,Duka, TeamSynvårdsbutikema,

skildainomföretagköpmannakooperativaCirka 35m.fl.
Mdrdrygt 33omsättningsamladoch medfackhandelsbranscher aven

Fack 2000,organisationeni ärkronor medlemmar ettär organsom
står troligenorganisationUtanför dennaerfarenhetsutbyte.främst för

På EU-fackhandelsföretag.köpmannakooperativalika mångaungefär
Brysselbaseradisigköpmannakooperationen slutitnivå har samman en

ICAendastemellertidföretagensvenskaUGAL. Av deorganisation, är
medlem.

delägareproducentkooperativt företag,Praktikertjänst AB är ett vars
ochsjukgymnasterläkare,tandtekniker,tandläkare,består 3000av

Medpraktik.sindrivervilka allapsykoanalytiker/-terapeuter, enegen
ombesörjessysselsattaår och 11000Mdr kronoromsättning på 3,5 per

inom företag,sjukvårdoch ärprivata tand-landetscirka hälften somav
i Praktikertjänst.medlemmar

sammanlagtmedåkeriföretagomfattar 12500åkerinäringSveriges
ellerungefär 8000företagomsättning. Av dessaiMdr kronor är36 en-

de 192imedlemmarfå undantagmedfåbilsföretag, är en avsom
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lastbilscentralema åkeri-, vilka tillsammans står för tredjedelen av
samtliga lastbilstransporter. Från tidigare ha varit endastatt
beställningskontor för förmedling uppdrag till små åkerier harav
lastbilscentralema utvecklats till försäljningsföretag omfattande
lastbilstransporter och maskinverksamhet. Lastbilscentralema har ofta
viss sidoverksamhet, försäljning och produktiont.ex. betong,av grus av
dock i regel förlagd till dotterbolag. Samtliga lastbilscentraler är
kooperativa och oftast drivna ekonomiska föreningar 135 st.,som

aktiebolag 56 st. endast handelsbolag.är Underannars åren senare-
har allt fler övergått till aktiebolagsfonnen.

Taxinäringen organiserad i former,är nämligen beställningscentralertre
anlitade antal mindre taxiägare,ett centraler betjänarav störreettsom
taxiföretag taxiägare inte anslutna tillsamt någonär central. Densom
första kategorin helt dominerande,är och här finns åtskilliga
kooperativa företag. När taxinäringen reglerad drevs allavar
beställningscentraler ekonomiska föreningar, i och medsom men
avregleringen för några år sedan skedde omfattande ombildning tillen
aktiebolag och handelsbolag. Det finns cirka 330 sådana
beställningscentraler i landet, 200 i regel de största ärvarav - -
medlemmar i Svenska taxiförbundet. Av dessa medlemsföretag idagär
färre 25 ekonomiska föreningar,än häri ingår de två största,men
nämligen ÄvenTaxi Stockholm och Taxi Göteborg. bland aktiebolagen
och handelsbolagen finns emellertid betydande kooperativt inslag,ett
såtillvida ägandet dessa beställningscentraleratt ligger hosav
taxiföretagen, dock ägandet ibland kan koncentreratatt till ettvara
mindre antal de taxiföretag anlitar centralen, varför denav som
kooperativa karaktären kan ifrågasättas. Några upplysningar de 130om
beställningscentraler inte ingår i Taxiförbundet föreligger inte.som

Andra näringsgrenar, där kooperativt organiserade företag synes vara
vanliga, advokatbyråer, revisionsföretag,är konsultföretag och liknande
serviceföretag. Exempelvis två tredjedelarär nännare av
advokatbyråema ägda de i byrån arbetande advokaterna.gemensamt av
Några ekonomiska föreningar förekommer dock inte dessautan
advokatbyråer framför allt aktiebolagär eller ibland handelsbolag.
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Konsumentkooperation

Konsumentkooperationen

Konsumentföreningar
OK-tömüngar

Förbundskongrcss

0Reprcsentantskap
a

Konsumentkooperationen består 98 konsumentföreningar. OK-12av
föreningar Kooperativa förbundet, KF. Antalet medlemmar isamt
konsumentföreningama drygt miljoner och i OK-föreningama2,2är ca. -
1,5 miljoner. Tillsammans driver konsumentkooperationen 1500ca
butiker, stormarknader och varuhus hela landet och via OK-över
föreningarna 500 försäljningsställen för bensin och biltillbehör.ca

Under de åren har rad föreningar överfört sin verksamhet tillsenaste en
ochKF för närvarande drivs två tredjedelar konsumentkoopera-ca av

tionens detaljhandel i KF-koncemen och i föreningarnas regi. Denresten
omsättningen Mdr kronor.40är närmaregemensamma

Medlemmar i och därmed KF landets konsument- och OK-ägare ärav
föreningar. Förbundskongressen med ombud för medlemsföreningama

det högsta beslutande och tredje år.är Ettmötsorganet vart
representantskap, kongressen, ordinarieKF:sutses utgörsom av
föreningsstämma åren mellan kongressema. Styrelsen utses av
förbundskongressen för tid år.treen av
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Kooperativa förbundet

l KF ekonomisk förening

DETALJHANDB. FMS..., Med,-
OmniKonsum
Stormarknader
Ligpril
Fuklnndd
Livumedduindumi
lnkap
Lofistik

Kooperativa förbundets verksamhet organiserad i antalär ett
affärsområden.

Gröna Konsum driver Konsumbutiker i Syd- och Mellansverige.
Stormarknader OBSl, Stormarknad.driver BW, Robin Hood och City
Lågpris drivs i två koncept, Fakta och Prix. Fackhandel innehåller tre
kedjor, KappAhl, Stor Liten och Obs Interiör.

Till Livsmedelsindustri hör Goman-Produkter,AB Juvelbageriema AB
och Kvarn AB Juvel.

Affärsområdena Inköp och Logistik arbetar på uppdrag detaljhandeln.av
Fastigheter har till uppgift förvalta, tillgodoseutveckla ochatt
konsumentkooperationens behov byggnader och mark.av

MediaI finns Rabén Sjögren Bokförlag, Tidningen Vi och
Akademibokhandelsgruppen.

KF för utveckling,Invest förvaltning och avvecklingsvarar av
verksamheter utanför kämverksamheten.

harKF Konsument till uppgift utveckla konsumentrörelsen.att
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Bostadskooperation1.4.5

HSB-rörelsens uppbyggnad och struktur

HSB-rörelsen organiserad i led. första ledet bestårDetär tre av
bosparande medlemmar, bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar

ca 600 medlemmar, bostadsrättsföreningar.000 4 000 Detvarav ca
andra ledet består består HSB-föreningar verkar50 runtav av som om

i vilketi landet det första ledet ingår medlemmar och därmed ägaresom
HSB-föreningarna. HSB-föreningama det tredje ledetDe 50 ägerav

består HSB Riksförbund ek. för. HSB Riksförbund har barasom av
dessa 50 medlemmarna Riksförbundet.är ägare "som av

Några statistiska uppgifter HSB år 1994:om

OMSÄTTNING

HSB-föreningar uppskattad siffra milj.418 kr2
HSBKoncernen 571 milj. kr10

ANTAL MEDLEMMAR
Bostadsrättshavare och bosparare 612 000ca.
Bostadsrättsföreningar 4 000ca.

HELÅRSANSTÄLLDAANTAL
Bostadsrättsföreningar l 100ca.
HSB-föreningar 3 600ca.
HSB Riksförbund ek.för. 900ca.
Totalt 5 600ca.
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Organisationsstrukturen från december 1995 på följandeut sätt.ser

Bospamemed
Boslackrâttslmvare
Boslatkráüsfürerüxxgar

50iclHSB-fan-.nm;|t

HSB:Rikslüuning HSB-fkmilgl48

HSBSvarigeAB

HSBSverigeAB

HSB HSB HSB HSB
Produktion Bygg Byggmat. Fastighets
AB AB AB AB

I I I 1---- -----
5 HSB HSB HSB GmnrskapsBmnäs

Bankahie- Försåkr. Förvaltn- Service: Fastighets:
utvccld.ABAB
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kreditmarknadsbolagetbankaktiebolagetsåvälkanDet attnoteras som
våren 1996.tillstånd underdå ansökanbildatinte ärännu angesom

genomfördaovannämndadenefterRiksförbund harHSB:s
Revision AB.kvar, Bodotterbolaghelägtomorganisationen endast ett

ochförenings-handhahandi förstaRiksförbund harHSB:s att
medlemsfrågor.
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Riksbyggen

Riksbyggen ekonomiskär förening medlemmar förutomen vars
bostadsrättsföreningarna består olika fackföreningar, främstav
byggfacken. Bostadsrättsföreningama organiserade iär 40-talett
representantskap representerade i Riksbyggensär fullmäktige ochsom
kongress.

Några statistiska uppgifter fär 1995:

Omsättning inom federationenca. 5,5 Mdr kr
Antal bostadsrättsföreningar: 1 900ca.
Antal medlemmar andelsägare: l 800ca:
Antal årsanställda: 3 300ca.
Antal förtroendevalda: 20 000ca.

Den principiella organisationsstrukturen framgår följande figur.av

Bostadsrättsföreningar Lokalafackligaochandra
ca 1900 folkrörelseorganisationer
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december 1994iRiksbyggen 31Andelsinnehavane
i totaltantalandelarprocentav
Totalaantaletandelar 187518är

3/-KFLokal-
förenlnga
9,3%

Sparbank-
rörelsen1/.Fomgam

4,3%

Represen-
tantskapLo22 34-7förbund

41,3%
1,1%Lo

Byggnadsarbetareförbundet 20,3%1 varav
bostadsrättsföreningar 0,4%direktanslutna2 varav
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SBCSveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation

SBC, Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation ek. för., har
sitt i Stockholms Bostadsföreningars Centralorganisation,ursprung som
bildades namnändringen1921; skedde i samband med1982
omvandlingen till riksorganisation. Föreningens ändamål "attfrämjaär
medlemmarnas ekonomiska främst verka förintressen att attgenom
bostads- och bostadsrättsföreningars ställning och verksamhet i
samhället stärks och till rationell förvaltningmedverkatryggas samt av
medlemmarnas fastigheter".

Genom utvecklingen parlamentariska regionkontor,av organ,
bosparande via SBC se nedan, SBC GarantifondBo har SBCm.m.
utvecklats till riksomfattande konsumentkooperativ organisation i tvåen
led bostadsrättsföreningar och riksorganisation. Skillnaden jämfört med
HSB och Riksbyggen beståri betonar kooperationens materiellaatt man
sida, det ekonomiska intresset, och i synnerhet då det individuella
delägandet ingår i bostadsrätten. för kooperationIntressetsom som
samverkan, gemenskap och hjälp till Självhjälp dock mindre. SBCär
samarbetar inte heller med andra kooperativa föreningar och
organisationer.

SBC bedriver sin verksamhet 5 regionkontor och 2genom
lokalkontor. 1994 antalet medlemsföreningar 936 och antalet2var
förvaltade 853 432 i Stockholm.

Z Texten hämtad från "Sveriges kooperativa företag i siffror figurer",ochär
Kooperativa studier. Stockholm 1995.
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Tabell 02: Nyckeltal SBC koncernen årunder 5

År: 1994 1993 1992 1991 1990

Intäkter Mkr 52 51 47 43 43

Resultat före skatt 2,6 7,0 9,9 2,4 0,1

Insatskapital 6,2 6,1 6,0 5,6 5,2

tillgångarS:a 78 85 322 283 210
57

Medlemmar, brf 2 936 2 919 2 868 2 733 2 552

0002 0002Antal lgh i 56 56 - - -
medl.för.

Anställda 96 79 93 84 76

Förvaltade brf/bf 853 888 846 746 647

0002 0002Förvaltade lgh ca 27 27 34 000 30 000 26 000

Egna i % allaav

-bostäder: 0,6

bostäder3:-koop 3,6 4,8 4,7 4,2 3,8
3,7

l För 1993 värdet de sammanlagda tillgångarna inte jämförbartär medav
tidigare då värdet kortfristigtår placerade klientmedel inte längre ingår.av
Värdet SBCs tillgångar föregående efter det klientmedelår attav egna -
avräknats framgår inom parentes ovan.-
2 Exakta uppgifter lägenhetsbeständet har lämnats direkt SBC ochom av
föreligger inte för tidigare Minskningenår. antalet förvaltade lägenheter ärav
skenbart då tidigare uppgifter byggt uppskattningar frånäven på SBC, enligt
bedömningen deras bostadsrättsföreningar i genomsnitt haft lägenheter.att 40
Siffran 27 för000 bygger1993 reviderad bedömning.på Uppgifternaen ovan
avseende medlemslägenhetema avrundningar läget 5 oktober 1994 förär av per

hänsyn till förändringar sedan årsskiftet 1993/94.att ta Detta datum fanns det
56 735 lägenheter i SBCs medlemsföreningar.
3 Kooperativa sektorn definieras här bostadsrätt plus kooperativ hyresrättsom
byggda SKB och Riksbyggen. Uppgifter nyproduktionav om annan av
kooperativ hyresrätt saknas, den torde dock obetydlig. Uppgiften inomvara

jämförbar tidigaremed baraparentes år, produktionär bostadsrätt.som avser av
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1.4.6 Begravningskooperation Fonus-

affärsidé begravningsbyråverksamhet ochFonus drivaär att annan
därmed sammanhängande verksamhet, främja godsamt att
begravningssed.
Föreningen har juridisk verksamhet med 35-tal juristerettstoren
anställda betydande försäljningsamt gravsten.en av

äri dag representerade på platser i Sverige, delsFonus 200över genom
l50-tal och 50-tal ombud knutna tillkontor delsett ettegna genom

Fonus.
förvärvUnder har verksamheten utvidgats1994 avgenomg

i Begravningsbyråbegravningsbyråverksamheten i Dahléns, Falköpings
kontor i Falköping, Skara, Götene och Lidköping,AB med samt genom

Luleåförvärv begravningsbyråverksamheten i Engströmsföretagen iav
AB med kontor i Luleå och Gammelstad. Ett kontor har ävennytt

under året i Täby.öppnats

den januari A/S.Per 3 förvärvades det norska bolaget T. Jacobsen
Bolaget har under utfört knappt begravningar i Oslo med1994 l 100
omnejd. Verksamheten har under året utvidgats med dotterbolag,ett
Fonus A/S, marknadsförs såsom lågprisaltemativ.ettsom

kommerFörvärvet T. Jacobsen innebär Fonus för 1994att attav
redovisa räkenskaper koncemnivå. Då finns ingåendepå detäven en
koncembalans Finansieringsanalys påför året däremot ingenupprättas
koncemnivå för 1994.

uppgår tillAntalet medlemmar vid räkenskapets utgång 3 247.
Förändring under året framgår nedanstående uppställning:av

Antal vid räkenskapsårets början 3 309
Antal tillkomna 23

avgångnaAntal 85-
vid räkenskapsåretsAntal slut 3 247

ömsesidiga försäkringsbolagen1.4.7 De

finns skadeförsäkringsbolag i Sverige. flesta lokalaDet 350-400 De är
socken- eller häradsbolag med obetydlig premieinkom och verksamhet.st

den offentliga redovisningen svensk försäkring StatistiskaI av som
Centralbyrån omkring ömsesidiga bolagSCB sammanställer 50är
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det minsta dem Nordingråupptagna, med premieinkomstär påav en
3,7 Mkr 1994.

De ömsesidiga skadeförsäkringsbolagen hade 1994 sammanlagden
premieintäkt på 21 716 Mkr, vilket innebär marknadsandel på drygten
50%. När det gäller privatpersoners försäkring har de ömsesidiga
försäkringsbolagen ungefär 2/3 den svenska marknaden.av

Inom livförsäkring, premiemässigt domineras pensionssparande,som av
ömsesidighetsprincipen lagstiftad.är Oberoende associationsformav

tillhör alla medel uppsamlats i bolagen försäkringstagama. Ensom
väsentlig del pensionssparandet vid sidan ATP sker deav av genom
avtal arbetsmarknadens har tecknat och försäkrat ipartersom
gemensamägda bolag SPPdär och AMF-Pension de Totaltär största.
förvaltade länsförsäkringsbolagen 1994 den jättelika 584 000summan
Mkr för sina försäkringstagares räkning. Fördelningen mellan de privata
bolagen och avtalsbolagen vad gäller inbetald premie och kapital var
1994:

ÅrspremieFörsäkringsform Mkr Kapital Mkr

Avtalsförsäkring 20 801 279 754

Privat försäkring 28 107 304 332

Summa 48 908 584 086

Den konkurrensutsatta försäkringsindustrin i Sverige domineras av sex
bolagsgrupper bedriver både skade- och livförsäkring. Desom svarar
tillsammans för 75-80% den premie försäkringstagama årligenav
betalar till de privata försäkringsbolagen. Av dessa fullsortimentbolag

Ansvar, Folksam ochär Länsförsäkringsgruppen och Wasa ömsesidiga,
medan Skandia och Trygg-Hansa börsnoterade försäkringsaktiebolag.är
Dessa bolagsgruppers premievolymer fördelade sig 1994 enligt
nedanstående tabell på liv- och skadeförsäkring.
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Bolagsgrupp Livförsäkring Skadeförsäkring

Ömsesid. Ömsesid.Aktiebolag Aktiebolag

Ansvar 238 630

Folksam 3 457 7 006

Länsförsäkr. l 184 7 006

Wasa 3 144 2 187
i
i Skandia 8 004 6 7091
l1 Trygg-Hansal 5 604 5 412

Summa 8 023 60813 16 829 12 121

I det följande redovisas organisation och vissa ekonomiska data för
Folksam och Länsförsäkringsbolagen de två ömsesidigaär störstasom
försäkringsgruppema inom privat försäkring i Sverige.

Folksam

Folksam i första hand inriktat på hushållens behovär av
försäkringsskydd dels individuella försäkringar delsgenom genom
grupplivförsäkringar bl. i fonn fackligade organisationemasa. av
medlemsförsäkringar. Därutöver har Folksam företagsförsäkringar iför
första hand folkrörelseföretag. Folksam investerar iäven
skadeförebyggande forskning och aktiviteter.

Folksam består bolag Folksam Liv, Folksam Sak ochtreav -
Folksam International återförsäkringar. två förstaDe ägs av
försäkringstagama, Folksam International Folksam Sak till 93%.av
Folksam Auto utvecklingsbolag inom bilreparationsområdet,är därett
Folksam Sak 67% och Folksam International 33%.äger
Livförsäkringsbolaget Sparliv och fondförsäkringsbolaget Sparfond ägs
tillsammans med Sparbanken Sverige AB.

Folksam Fond AB, sysslar med allmänt fondsparande ochsom
Folksam Spar AB, sysslar med individuellt pensionssparande ägssom

Folksam Sak. Folksam Fondförsäkrings AB Folksam Liv.ägsav av
Flertalet Folksams försäkringstagare medlemmar i olikaärav

folkrörelseorganisationer. Därför fungerar landets folkrörelser,största
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konsumentkooperationen KF/OK, HSB, Riksbyggen och
fackforeningsrörelsen LO, TCO valkorporationer och utsersom
försäkringstagamas i och styrelse.stämmarepresentanter

Tabell 03. Några nyckeltal Folksams sakförsäkring miljoner kronoriom

1990 1991 1992 1993 1994

Rörelseresultat -395 -2 158 -690 l 154 680

Konsolideringskapital 7 472 4 116 3 001 7514 4 628

Premieinkomst 7 034 7 730 8 001 7 467 6 680

Beskattatl kapital, obeskattade och i tillgångarövervärdeneget reserver

Den förlust gjordes 1991 och kan1992 i huvudsak hänförasstora som
till förluster i kreditforsäkring och nedskrivning fastighetsbeståndet.av

Folksams marknadsandelar har odramatisk utveckling under denen
beskrivna femårsperioden. Ett undantag som inte framgår tabellenav

hemförsäkring.är

Tabell 04. Några nyckeltal Folksams livförsäkring miljoner kronoriom

1990 1991 1992 1993 1994

Rörelseresultat 130 401 962 l 781 462

Konsolideringskapital’ 3 225 2 716 3 695 6 641 5 290

Premieinkomst 3 799428 4 133 3 830 3 3 850

Återbäringsmedel,2 värderegleringsreserv och övervärden i tillgångar

Eftersom den svenska livförsäkringsmarkanden genomgått totalen
strukturförändring lanseringen fondförsäkring jämförelseärgenom av en
bakåt i tiden meningslös.
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Tabell Folksams05. marknadsandelar % premieintäkten någraiav av
de branschernastörre

1990

Individuell livförsäkr 13,8 13,0 12,5 12,6

Frivillig gruppliv 35,6 34,6 35,8 42,8

Fondförsäkring 2,0 4,0 15,0

Hem- villaförsäkr 25,5 26,5 26,5 26,5 27,00

Trafik- motorfordon 21,8 21,8 21,3 20,4 20,1o

fastighetFöretag 10,9 10,9 11,7 10,2 8 4o 3

3 Andel premieintäktenav

Folksam det bolaget det gäller traditionella pensions-är näst största när
och kapitalförsäkringar till hushåll ca 23% marknadsandel. Eftersom
marknaden för fondförsäkring den traditionellaär större ännu
marknaden och företagarna tecknar tjänstepensionsförsäkringar i storen
omfattning omfattar hushållsmarknaden emellertid mindre delen av
svensk försäkring. Genom SparLiv ökar Folksam kraftigtnu
försäljningen fondförsäkringar.av

Federationer

Det finns i Sverige antal ömsesidiga försäkringsbolag harett stort som
koncession för begränsat geografiskt område. kallasDe länsbolag,ett
sockenbolag och häradsbolag och framgår vilkennamnetav
administrativ indelningsgrund tillämpasnormalt för respektivesom
bolagstyp. Federativ samverkan förekommer bland dessa lokala bolag

tvåi konstellationer:

Länsförsäkringsgruppen inom vilken de länsbolagen24-
samverkar och
SOFAB-gruppen inom vilken sockenbolag och häradsbolag-
samverkar.
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Länsförsäkringsgruppens organisation

det följandeI beskrivs Länsförsäkringsgruppen. SOFAB-gruppen har
principiella uppbyggnad, väsentligt mindre iärsamma men

sakpremievolym och bedriver inte livförsäkring.

Organisationsbilden följande:är

länsbolag24

LånsförsäkringsbolagensAB
LFAB

Lånslörsálu. Länsfölsälu. Agria Länsförsäk-
Liv Fondliv ringsboalgms

Fondflirv.AB

Länsbolagen ömsesidiga och tillsammans aktiebolagetär äger
Länsförsäkringsbolagens AB, i sin moderbolag i koncernärtursom en

hclägdamed fyra affärsdrivande aktiebolag. Länsbolagen A-aktieräger
i LFAB i proportion till den affärsvolym levererat. Röstsvagare B-man
aktier emitterades enligt princip kan fritt säljas mellansamma men
länsbolagen.

Varje länsbolag självständigt. Den ömsesidiga bolagsformen innebärär
de kunderna. har inflytande på verksamhetenDessaägsatt av genom

val till bolagens högsta beslutandestämmoma,representanterav organ.

Länsbolagen erbjuder privatpersoner, lantbrukare och företag inom sitt
koncessionsområde heltäckande sortiment sak- ochett av
livförsäkringar. Varje länsbolag redovisar direkt i de bolagen föregna

delen sakförsäkringsrörelsen, vilket innebär bolaget harstörre attav
både affärs- och kundansvar för den delen affären. Till LFAB medav
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dotterbolag har överlåtits affärsansvaret för livförsäkring,
trafikförsäkring, djur- och grödaförsäkringar och försäkring storaav

Ävenföretag. för dessa affärer har länsbolagen det huvudsakliga
kundansvaret. LFAB för återförsäkring och har detansvarar gruppens
övergripande för utvecklingsarbete.ansvaret gemensamt

Ldigfdrsdkringsgruppens marknadsställning

De 24 länsbolagen bildar tillsammans med LFAB-koncemen Läns-
försäkringsgruppen tillsammans med Folksam inomstörstsom var

1994direkt svensk skadeförsäkring med marknadsandel på 18,9%.en
livförsäkring,I där verksamheten startade,1985, marknadsandelenär

väsentligt lägre, 4%.ca

Utvecklingen för Länsförsäkringsgruppen periodenunder 1990-94
redovisas i nedanstående tabell, där rörelseresultatet, konsoliderings-
kapital och premieinkomst f.e.r. för räkning, d.v.s. efteregen
återförsäkring.

Länsförsäkringsgruppen 1990-94, Skadeförsäkring, Mkr

1990 1991 1992 1993 1994

Rörelseresultat 427 220 490 l 476 950- -

Konsolideringskapital 9 936 8 051 8 448 10 685 10 928

Premieinkomst f.e.r. 5 491 6 563 7 797 7 017 6 620

De svenska bolagsgruppema hade förluster under periodenstora stora
främst1990-92, i kreditförsäkring och internationell återförsäkring.

Under åren från och framåt har1993 skett påtaglig återhämtningen
främst därför den svenska försäkringsrörelsen haftatt en gynnsam
utveckling. För Länsförsäkringsgruppen svackan relativt måttlig ochvar

hade konsolideringsgraden1994 konsolideringskapitalet165gruppen
i relation till premieinkomsten f.e.r., vilket den klart högsta blandvar
de bolagsgruppema i Sverige.stora

Inom livförsäkring redovisas utvecklingen för Länsförsäkringsgruppen
vad gäller premieinkomst och konsolideringskapital i Mkr årenför
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1990-94 i nedanstående tabell.

Länsfärsäkringsgruppen 1990-94, Livförsäkring, Mkr

1990 1991 1992 1993 1994

Konsolideringskapital 573 1 258 l 887 3 058 2 511

Premieinkomst 203i l 136 l 107 l 081 l 229

Inom livförsäkring har Länsförsäkringsgruppen under den 10-årsperiod
verksamheten funnits i regi inte lyckats nå marknads-egen samma
framgångar inom skadeförsäkring. Livrörelsen har emellertid varitsom
framgångsrik i den meningen kapitalavkastningen genomsnittligtatt över
perioden varit den högsta i svensk livförsäkring. innebärDet att
länsförsäkringsbolagens pensionsförsäkringskunder fått mycket goden
tillväxt på sitt pensionssparande.

Övrig kooperation1.4.8

I Sverige finns, till skillnad från i många andra länder, juridisk formen
konstruerad särskilt för kooperativ verksamhet; ekonomiskaär densom

föreningen. Så långt det förhållandevis enkelt identifieraär att
åtminstone huvuddelen den kooperativa sektorn i landet. I vissav
utsträckning förekommer kooperativ verksamhet i andraäven
associationsfonner, dessa betydligt svårfångade.ärmen mer
Erfarenheten dock det liten minoritetsäger äratt sammantaget en av
alla kooperativ drivs aktiebolag, ideella föreningar ellersom som ex.
handelsbolag. Det vanligare på vissa områden och förekommer inteär
alls på andra. I industrisektom, där det mycket ovanligt medär
ekonomiska föreningar, förekommer kooperativa aktiebolag, liksom i så
kallade kunskapsbranscher. Det icke-offentliga vårdföretaget,största
Praktikertjänst, producent-kooperativt aktiebolag. Ideell föreningär ett
har varit vanlig form för föräldrakooperativa daghemen om
verksamheten inte bedrivs med anställd personal.egen

SCB:s kriterier för företag ska betraktas aktivt och bliatt ett som
synligt i statistiken se nedan, medför ekonomiska föreningarävenatt

13Återgivet från skriften "Sveriges kooperativa företag i siffror figurer",
Kooperativ årsbok tillstånd1996, med föreningen Kooperativa studier.av
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med vissa verksamhet ställs utanför denna kartläggning dentyper av av
kooperativa sektorn. Det handlar bl. psykiatrikooperativ ocha. om
omsorgskooperativ där personalen anställd kommun eller landstingär av
och brukama/klientema medlemmar och deltar med arbetsinsats,är egen

särskild ersättning. finnsDet också inköpsföreningarutanmen som
förmedlar sina medlemmar, sig anställda ellerutanvaror vare
momspliktig omsättning.

Den statistik vi här omfattar ekonomiska föreningarpresenterarsom
har företagsverksamhet i SCB:s mening för första gångenstartatsom -

d.v.s. registrerats för och/eller arbetsgivaravgift under periodenmoms -
augusti 1990 till juli 1995. Det innebär bostadsrättsföreningarattex.

börjat betala arvode till styrelseledamöter eller har anställtsom en
fastighetsskötare under den aktuella perioden räknas nystartade. Desom
kan dock redan tidigare ha varit verksamma betalautan att
arbetsgivaravgift eller momsregistrerade. Paralleller kan finnasvara

inom andra områden. Om datumet för föreningensäven bildande ligger
långt tillbaka i tiden, vi inte den har varit inaktiv, alltså inte harvet om
bedrivit verksamhet huvud eller den har bedrivitöver taget, om
verksamhet betala löner, arvoden eller registrerad förutan att vara

Det svårt bedöma vilken påverkan detta har på statistiken.är attmoms.
Enklast föreningar med varierande grad sådan "fördröjdär att anta att av
start" någorlunda jämt fördelade tiden. De dåär varandra iöver tar ut
summeringen.

Vi redovisar det totala antalet ekonomiska föreningar medäven
företagsverksamhet vecka 30 1995. Källa SCB:s företagsregisterär
BASUN. Företagen i registret kodade enligt Svenskär
näringsgrensindelning SNI avsedd beskriva derasär attsom
verksamhet.

antaletEtt stående önskemål vi ska redovisa nedlagdaär att
ekonomiska föreningar. klararDetta vi inte i dag. Dock vi antaletvet
föreningar de varje år under den aktuella femårsperiodenstartatav som

inte aktiva vecka 30 1995. Detta innebär inte föreningen ärattsom var
nedlagd för den för tillfället inaktiv enligt ovanståendegott, att ärmen
kriterier. Mellan ochll 15 de ekonomiska föreningarprocent av som

aktivastartade under de fyra första ettårsperiodema inte vecka 30var
1995. denFör perioden siffran 3 se tabell 06.senaste procentvar
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Nystartade ekonomiska föreningar

Antal bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningarövriga som
företagsverksamhet vecka 31 1990 vecka 30 1995,startat -

ettårsperioder Källa: SCB:s företagsregister BASUN

320
291

347
DEbrf
l:‘.lBrf

90/91 91/92 92/93 93/94

Siffrorna för respektive ettårsperiod i diagrammet inkluderar
ekonomiska föreningar tillfälligt eller för lagt ned singott,som senare,
företagsverksamhet, enligt SCB:s kriterier. Här skiljer sig denna statistik
från de vi i tidigare årsböcker, där siffrorna gällde föreningarpresenterat

aktiva vid slutpunkten tidsserien. två första årensDe siffrorsom var av
kan dock liten underskattning antalet beroende pånystarter,vara en av

de bygger på registeruttag från hösten -92, Några föreningaratt kanett
ha hunnit bli både aktiva företag och åter inaktiva under de två åren,
vilket skulle dem osynliga i denna statistik. Däreftergöra har uttag
emellertid gjorts varje kvartal, vilket minimerar risken för
underskattning.

Under de första åren de fem tio ekonomiskatre av var sex av
föreningar startade företagsverksamhet bostadsrättsföreningar. Detsom
fjärde året det hälften och det femte sjönk andelenvar

Ävenbostadsrättsföreningar till under hälften. det totala antaletstrax om
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nystartade ekonomiska Föreningar har gått under perioden så visarner
antalet icke-bostadsrättsföreningar tendens till ökning medsnarast en
reservation för eventuell underskattning enligt ovan. antaletDet största

under perioden från augusti till juli1993 1994. Det nästnystarter var
antalet startade under de tolv månader just förflutit.största som

Verksamhetsområden

l
z tabell redovisasI 06 de ekonomiska föreningarna i diagrammet ovan
l uppdelade på verksamhetsområden enligt sni92 på 2-siffemivå.

i Dessutom det totala antalet företagsaktiva ekonomiska föreningar,syns
vecka så30, 1995. An länge har vi inte möjlighet på någotå att
tillförlitligt vis redovisa medlemskategorier i de ekonomiskal
föreningarna, d.v.s. konsumenter, brukare, personal, leverantörer o.s.v.

har viHär flera exempel på officiella register i Sverige inteett attav
tillfredsställande upplysningar kooperativa företag. På inte alltförger om

många års sikt bör vi dock kunna hitta läggasätt att samman
information från olika källor så vi kan brist.kompensera dennaatt

Andelen under de fem åren det totala antaletstartat senastesom av
ekonomiska föreningar, varierar mellan olika verksamhetsområden.stort
Detta speglar hur behoven organisera sig kooperativt förskjutsattav

tiden. Det handfull områden i tabellen där hälften deöver är överen av
ekonomiska föreningar företagsaktiva har tillkommit under deärsom

fem åren. Av dessa utmärker sig områden med störresenaste tre ett
antal aktiva föreningar. Det "andra företagstjänster" innefattarär som
konsult- och serviceverksamhet, "utbildning" "hälso-och och sjukvård,
sociala tjänster", där i nämnd ordning 59, 74 och 77 deprocent av
aktiva föreningarna vecka 30 startade under de fem åren1995
dessförinnan. Dessa verksamhetsområden detaljredovisas i tabell 07tre
nedan. Totalt det 24 de ekonomiska föreningarsett procentvar av som

företagsaktiva vecka 1995 hade under den aktuella30 startatvar som
perioden.

finnsDet några andra områden där kan tendens tilläven man se en
ökning nyetableringar under de allra åren. finns dockHärsenasteav

aktivade föreningarna etablerade sedan tidigare. Detmerparten av
handlar "el-, och hetvattenförsörjning"ång- där det de senasteom gas-,

årentvå tillkommit flera föreningar inom elförsörjning, sannolikt
vindkraftverk. Det handlar också "detaljhandel" där främstom
livsmedelshandeln bidrar, "övrig specialiserad butikshandel"ävenmen
står framför allt det sista året för flera nyetableringar. "Hotell- och
restaurangverksamhet" domineras helt tvåDerestauranger. .senasteav



110 Bakgrund SOU 1996:31

åren har återigen taxiföreningar börjat etableras. Dessa står för ökningen
inom "Iand-, och lufttransport...". Inom "Städtjänstersjä- till transport;
resebyråverksamhet" det i första hand "turistservice"är står försom
ökningen. Slutligen inom "rekreations-, kultur- och sportverksamhet"

det för kultur ochväger media, såsomöver journalistik och TV-teater,
och radioproduktion.

Observera detaljgruppema den finaste indelningen sni92att av som
SCB redovisar i tabell sådana08 där ekonomiska föreningarär startat
under den aktuella femårsperioden. Det förekommer föreningar som

tidigare inom redovisade näringsgrenar.startat Dessa har i
totalkolumnen lagts i någon redovisad i de flesta fall "övriga".grupp,

De områden dominerar bland nyetableringarna i "andrasom
företagstjänster" främst konsultverksamhet inomår organisation,
information bland antal lokala kooperativaannat ettm.m. -
utvecklingscentra LKU reklam- och marknadsforings-samt-
verksamhet.

Inom "utbildning" "grundskoleutbildning" denär enskildastörsta
näringsgrenen, där samtliga aktiva ekonomiska föreningar tillkommit
under de aktuella fem åren. övrigtI "utbildningsservice" områdeär ett
på tillväxt.

Slutligen kommer vi till "hälso- och sjukvård, sociala tjänster" där
den helt dominerande barnomsorgen visar nedåtgående trend i antalen
nyetableringar under hela fem årsperioden. I övrigt "öppen hälso- ochser
sjukvård" ha ganska jämn långsam utvecklingut att med etten men par
nyetableringar varje år. Inom "äldre- och handikappomsorg"
tillsammans med "vård och till boende servicehus o.d." verkarservice i
det gå något snabbare vilket förstärks samtliga verksammaattav
ekonomiska föreningar under de fem åren. Inom övriga områdenstartat
gäller få ekonomiska Föreningar haratt etablerats, såatt gottmen som
samtliga har under den aktuella femårsperioden.startat Det gäller också
tandvården, där förefaller utvecklingen åtminstone tillfälligt hamen
avstannat.
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Kooperativ verksamhet och näringsgrenar

En intressant iakttagelse verksamheten har kodats har mångaär näratt
ekonomiska föreningar hamnat i kategorierna "annat" och "övrigt" inom
respektive huvudgrupp näringsgrenar. Om räknar bortav man
bostadsrättsforeningama det ungefär 30 föreningarnaär procent somav

in i dessa kategorier. visar på EU-anpassadeDetta densorterats att nya
näringsgrensindelningen sni92 inte klarar beskriva den kooperativaatt
sektorn på tillfredsställande ekonomisk förening harFormensätt.ett
många gånger valts för ekonomiska aktiviteter har fåsom
motsvarigheter i andra företagsformer och bäst beskrivs isom egna
kategorier. Bostadsrättsföreningen sådan specifikt kooperativär en
verksamhet vunnit genomslag i näringsgrensindelningen tacksom vare
sin utbredning. Dock först i sni92 används från 1994.som

Inom "övrig specialiserad butikshandel" hittar vi bl. a.
hemslöjdsföreningar och s.k. handelsgårdar. "övriga stödtjänsterInom
till sjofart" finns hamnföreningar. "annan transportförmedling"Inom
lastbilscentraler. "diverseInom företagstjänster" finns mestadelsövriga
farmartjänstföreningar maskinringar. "Annanävenmen
nojesverksamhet" omfattar Folkets Park-föreningar. Verksamhet andrai
intresseorganisationer", "uthyrning andra lokaler" och i viss månav
"övrig fastighetsförvaltning" har till del sammansättning:stor samma
Folkets Hus-föreningar, bygdegårdsföreningar, byggnadsföreningar,
farmartjänstföreningar, boföreningar kooperativ hyresrätt, byutveck-
lingsföreningar, egnahemsföreningar, fastighetsägareföreningar, fritids-
husföreningar, koloniträdgårdsföreningar, kabel-TV-parabol- och
föreningar, garageföreningar, vägföreningar, vattenföreningar,
elföreningar, hamnföreningar, företagaiföreningar, marknadsförings-
föreningar, hantverkarföreningar, bransch- och yrkesföreningar,
personalföreningar, kultur- och fritidsföreningar. ekonomiskaDe
föreningarna inom "diverse rekreationsverksamhet" slutligenövrig
domineras Folkets Hus-föreningar.av

Ekonomiska föreningar ovanstående återfinns emellertidtyperav
också i preciserade näringsgrenar, vilket antagligen beror dels påmer
varierande bedömningar hos skattemyndighetema gjortsom
verksamhetskodningen, dels varierande tyngdpunkter i föreningarnas
verksamhet.
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Föreningen Kooperativ Utveckling i Sverige 1996

Idag finns det lokala19 kooperativa utvecklingscentra LKU i
verksamhet och ytterligare två under LKU harär till sinuppstart.som
uppgift främja kooperativ utvecklingatt spridaatten genom
infonnation, rådgivning och utbildning i den kooperativage
företagsformen. LKU har sin verksamhet i de flesta län, där det ännu
inte finns något det LKU:t.centra närmasteansvarar

förstaDe kooperativa utvecklingscentrumen startade i början och mitten
1980-talet och har sedan 1986 samverkat i nätverk. Nätverket harav ett

varit grunden för fortbildning, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte
och information mellan de lokala kooperativa utvecklingscentrumen.
Varje LKU unikt och självständigär juridisk Ien egen person.
medlemskretsen finner etablerad konsument- och producent-
kooperation vid sidan den allt växande nykooperationen. En delav mer
LKU:n har också länsstyrelser, kommuner och landsting som
medlemmar och på andra ställen finner delar folkrörelsema.av

Medlemmar

Sammanlagt har LKU:na 700 medlemmar ochöver 70-talett
medarbetare. Medlemmarnas ungefärliga fördelning:

Konsumentkooperationen 39
Lantbruks- och skogsbrukskooperationen 32
Bostadskooperationen 44
Bank och försäkringsbolag 33
Barnomsorg och skola 239
Övrig nykooperation 143
Studieförbund 28
Politiska organisationer 31
Fackliga organisationer 26
Kommuner och kommunförbund 65
Länsorgan ll
Ideella och övriga organisationer 29

Totalt antal medlemmar 720
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UtvecklingscentrumKooperativaLokala

förankring, vilket ocksåVarje har lokal och regionalLKU är enen
erhålla statligt idag blygsamma statligaförutsättning för stöd. Detatt

kostnadsfri information ochstödet används för kunna förstaatt ge en
rådgivning till medborgarna i LKU-regionen.

förening bättrebilda förbeslutade LKU:na1994 attatt en gemensam
då bilda ideellkunna främja lokal utveckling. valdeMan att enen

tillUtveckling i Sverige, harförening, Föreningen Kooperativ som
uppgift stödja de lokala kooperativa utvecklingscentrumen.att

kooperativt utvecklingscentrum;Ett lokalt

för lokal/regional kooperativ utveckling,är ett centrum
kooperativ,huvudsakliga uppgift råd och stöd tillhar sin att gesom

detoch dessutom;att
kooperationa bedriver infonnation och opinionsbildning om

idé, organisation och verksamhetsform,som
verksamheter,b arbetar med utveckla kooperativaatt nya

c främjar forskning kooperation,omv
Kooperativa Alliansenarbetar efter de Internationella antagnaav

kooperativa grundsatsema,
innevånarantalverksamt inom eller i de fall länets storlek,län,är ett

flera kommuner,andra starka skäl motiverar det, inom ellereller en
medlemmama/stiftama/ägama,har verksamhet ledssom av en av

motsvarandevald styrelse ellerefter principen medlem röst,en en
organ,

till lokalalokalt verksamma kooperativ, med hänsyn tagen
utvecklingscentrumets verksamhet,förhållanden, har inflytande påett

självständig juridiskär en person,
statligt förutses kompletterasverksamheten finansieras med stöd som

såsom etableradmed intäkter från lokala/regionala intressenter
utvecklingsfond, länsstyrelse.kooperation, kommun, landsting,
uppdragsersâttningar,Intäkterna kan såväl anslag somvara

verksamheten skall ha varaktig karaktär.en.
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Ändamål

Föreningens ändamål stödja Lokala Kooperativaär Utvecklingscentraatt
LKU i Sverige fungera nationellt nätverk.att ettgenom som

Ett LKU:s uppgift år att;

4 bedriva infonnation och opinionsbildning kooperation idé,av som
organisation och verksamhetsfonn,
arbeta med rådgivning och utbildning,
arbeta med utveckla kooperativa verksamheter,att nya
främja forskning kooperation,om
stimulera och stödja nätverksarbete mellan kooperativ.

Föreningens uppdrag är att;

utföra uppdrag riksdag och regering, statliga myndigheter, verk,
bolag och andra nationella sammanslutningar förmedlar uppdragsom

dessa slag till medlemmarna,av
lämna synpunkter i fonn remissvar och liknande till regering ochav
riksdag andra beslutande församlingar frågor med anknytningsamt
till kooperativ verksamhet nationellt och internationellt,
uppvakta politiker och andra beslutsfattare på central nivå angående
ekonomiska villkor, lagstiftning och har betydelse förannat som
medlemmarnas rådgivningsverksamhet,
medverka i och nationella kooperativa konferenser,arrangera
utbildningar, utställningar, seminariermässor, etc.,
informera medlemmarna vilka fmansierings- och utvecklings-om
möjligheter finns för deras verksamhet,som
underlätta och bidra till finansieringen fortbildning och utbyteav av
mellan lokala kooperativa rådgivare, samt
bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Till medlem LKU:n kan följa föreningens stadgarantas ochväntassom
beslut bidra till fullföljandet föreningens ändamål.samt av



BakgrundSOU 1996:31 119

Organisation

Föreningen har minst två medlemsmöten året. Ett ordinarie årsmöteom
på våren och medlemsmöte under hösten.ett extra

Sverige indelat i fem regioner; mellan, och syd. Varjeär öst, västnorr,
region ordinarie och tillsuppleant Föreningens styrelse.utser en

Årsmötet väljer ordförande för föreningen.

Föreningen har vid ingången medlemmar,1996 19 LKUett nystartatav
i Kalmar län kommer erbjudas medlemskap. Det arbetas dessutomatt
i fler län för bildandet LKU.ettav

I anslutning till medlemsmöten fortbildning för kooperativaarrangeras
rådgivare.

Föreningen Kooperativ Utveckling har tillsammans med Kooperativa
institutet Koopi, Föreningen Kooperativa Studier och Riksföreningen
för personalägda företag bildat forum med Swedcoop.ett namnet
Swedcoop företräder organisationerna i delar internationelladetstora av
arbetet.

FKU har sedan år tillbaka samarbetsavtal med Koopi vad gällerett ett
Europa-arbetet, och har tack detta samarbete tillgång till storvare
kompetens i Europafrågor kontor i Bryssel.samt ett
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Precisering utredningsuppdragetav

Inledning2.1

april rskr 1993/942222 biföll riksdagen näringsutskottetsDen 13 1994
fast dehemställan uttalande till regeringen, där det slogsett attom

kooperativa likvärdigt med andra företag. Enligtföretagen ska behandlas
också skyndsamriksdagens uttalande borde regeringen göra en

utredning i vilka kooperativa eller liknande företagsfonneravseendenav
befintliga och förordningar.missgynnas i lagar

Regeringen har härefter i december antagit direktivbeslut den 22 1994
för utredningen Dir. 1994:149. särskilde utredarenDen

företagsformerna missgynnade"skall utreda de kooperativa iärom
jämförelse med andra företagsformer. Om utredaren finner det såatt är

författningarskall föreslå de förändringar lagar och andrautredaren i
olika företagsformerna.behövs för likvärdighet mellan deuppnåattsom

behövs, föreslå andra åtgärder förDessutom skall utredaren, det attom
företagsformerna denöka kunskapen de kooperativa iex.om ,

högskolenivå.ekonomiska undervisningen ochpå gymnasie-

svenskaMed hänsyn till regelverk påverkar denEU:s successivtatt
rättstillämpningen skall utredaren också genomgånggöra en noggrann

varandrahur olika företagsformer behandlas förhållande till inomiav
EU.

fråga de kooperativaUtredaren skall kartlägga rättsläget iäven om
enligtföreningarna både enligt EGcs och görligaste månirättssystem

Rättsområdenmedlemsländernas nationella ärrättssystem..... som av
ochsammanhang skatteområdetsärskilt dettaintresse i är

"konkurrensområdena.
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2.2 Några begrepp

direktivenI förekommer begreppen kooperation, företagsfonner och
missgynnade. Närmast redovisas hur utredningen tolkat dessa begrepp
och kunnat tjäna riktlinjer för utredningens bedrivande.som

2.2.1 Kooperation

Det centrala i begreppet kooperation kooperativa företag är att en
människor söker tillgodose sina behovgrupp genom en gemensam

organisation. litteraturenI uttrycks detta ofta såsom principer;tre user-
user-control, user-benefits. kooperativtEtt företag alltsåärowner, en

organisation där de nyttjar organisationen köper från, säljer till,som
eller arbetar i också och finansierar organisationenäger samt
tillgodogör sig resultatet organisationens verksamhet i förhållande tillav

och deltagande. Dessa element nödvändiga ochtre ärvars ens
tillräckliga för innebörden i begreppet kooperation.att avgränsa

Denna beskrivning helt i samklang med denär sammanfattning som
kooperationsutredningen arbetade med och finns återgiven isom
inledningen till kapitel

Definitionen innebär antal ekonomiska aktörer sig behövaatt ett anser
och ha kontroll sinäga leverantör/köpare/arbetsplatsöver förpartner
med resultat kunna ha utbyte medatt denne. Genomgott sitt

kooperativa företag kan dessa aktörer förbättra marknadens sätt att
fungera detta företag de systematiskt denutan påär partensvaga-
marknaden. Tack det kooperativa företaget kan dessa aktörervare
åtgärda bristerna på köpare-, sälj eller arbetsmarknaden och reduceraar-
sina kostnader för genomförandet sina transaktioner. På så harsättav
kooperativa företag samhällsekonomiskt positiv effekt.en

Att den angivna definitionen teoretiskt välunderbyggd innebär för detär
första det möjligt genomföra analyser,är djupareatt ochatt ärsom
konsistenta. Exempelvis det möjligt denna definition härledaär att ur
begrepp såsom kooperativa principer och kooperativa värden. För det
andra medger teoretisk förståelse kooperationsbegreppet atten av
begreppet kopplas till bredare internationellt sammanhang. blirDetett
därmed möjligt dra lärdomar från utländska kooperativa företag,att
bygga på utländsk forskning, Utredningsuppdraget poängteraro.s.v.
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också vikten arbetet relateras till EG:s liksom olikaatt rättssystemav
länders nationella rättssystem.

ekonomiskaDe aktörer kan huvudmän för kooperativtettsom vara
företag medlemmari föreningen kan i princip vilka individervara som
helst. I kap.l I § FL uttrycks det på följande " konsumentersätt: som
eller andra förbrukare, leverantörer, med arbetsinsats,som egen genom

begagna föreningens tjänster eller på sätt".att annat

Konkret kan kooperativt företag drivas olikaett typerav av
konsumenter, lantbrukare, fiskare, förvärvsarbetande, bank- och
försäkringskunder fl.m.

2.2.2 Företagsfonner

Det finns viktig skillnad mellan begreppen Företagsform ochen
associationsform. Företagsform står for organisatorisk konstruktionen

ekonomisk verksamhet och kan exemplifieras med kooperativaav
företag, investorägda företag och offentliga företag. Associationsform

den juridiska inom vilken olika företagär kan arbeta tramen som ex
ekonomisk förening, aktiebolag och handelsbolag. Mellan de båda
begreppen finns ingen entydig koppling, dvs kooperativt företag kanett
arbeta såsom ekonomisk förening, aktiebolag ellerett etten
handelsbolag. föreliggandeDen utredningen har till uppgift granskaatt
villkoren för kooperativa företag, vilket alltså kan skepnad i formta av
olika associationsformer.

Den svenska associationsfonnen ekonomisk förening har konstruerats
för lämplig för kooperativa föreningar och kooperativaatt företagvara

inte desto mindre förekommer det kooperativa företagatt ärmen
organiserande aktiebolag och handelsbolag, där alltså medlemmarnasom

aktieägare respektive andelsägare. Särskiltutgör vanligt tycks detta vara
bland producentkooperativa företag utanför jordbrukssektom, taxit ex

detaljhandeln.och På förhåller det sig i många andra länder.sättsamma

faktumDet kooperativa företag kan organiserade inom olikaatt vara
associationsfonner betyder emellertid inte utredningen måsteatt
innefatta analyser samtliga associationsformer. Tvärtemot bådedetärav
möjligt och lämpligt undersökningen till deavgränsaatt att avse
associationsfonner konstruerade för lämpa sig för kooperativaär attsom
Företag och inom för dessa lagstiftningar identifiera lagregleratt ramen
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förorsakar vissa kooperativa företag inte sig kunna arbetaattsom anser
enligt dessa lagar, därför villkoren inte likvärdiga med vadäratt som
gäller för andra associationsfonner. De lagstiftningar alltså börsom
komma ifråga lagen 1987:667 ekonomiska föreningar, FL, lagenär om
1991:614 bostadsrättsföreningar, försäkrings-BRL, samtom
rörelselagen 1982:713. Med utgångspunkt i dessa lagstiftningar måste
också vissa andra lagar i månden de påverkar de kooperativa företagens
verksamhetsförutsättningar granskas. gäller i första handDet
konkurrens-, skatte- och kreditmarknadslagstiftningama.

2.2.3 Missgynnande

kooperativaDe företagens regelverk bör så utformat företagenattvara
kan arbeta på det samhällsekonomiskt effektiva För dettasättet.mest
krävs regelverk i likhet med aktiebolagslagenett ärsom ex.
ekonomiskt-teoretiskt väl underbyggt. lagstiftningDen berörsom
kooperativa företag ska alltså neutral avseende olika ideologier,vara
olika branscher, olika tidsepoker Lagstiftningens uppgift äretc. att
tillhandahålla regelverk så utfonnat inom dess kanett är attsom ramar
bedrivas kooperativ verksamhet skilda slag och företagen harattav
möjlighet utveckla sig kontinuerlig anpassning tillatt genom en en

iomvärld förändring.

Lagstiftningen bör alltså sammanfattningsvis bidra till

de kooperativa företagen ska kunna bygga effektivatt upp en
verksamhet såsom anpassning till hårdnande konkurrens,

företagen kan bygga styrka finansiellt, verksamhetsmässigtatt upp en
och marknadsmässigt

de kooperativa företagen bör kunna nå flexibilitet eftersom företagenatt
har olika förutsättningar och kommer i framtiden behöva sigatt anpassa
till idag okända affärsförutsättningar samt

tillförsäkra medlemmarna styrning och kontroll kooperativadeatt över
företagen.

områdenDe utredningen har undersöka kan delas följande iattsom
huvudområden.tre
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1 Lagstiftning direkt kooperativt företaganderörsom

Kooperativa företag kan ha svårigheter arbeta samhällsekonomisktatt
effektivt den lagstiftning direkt den kooperativarörom som
företagsfonnen i dålig samklang medär det moderna samhällets krav.
Till lagstiftning berör kooperativa företag hör exempelvis lagensom om
ekonomiska föreningar, konkurrenslagstiftningen och skatte-
lagstiftningen. Problemen behöver inte ha tillkommit vid lagstiftningens
tillkomst kan ha uppkommitutan omvärldens förutsättningarattgenom
har ändrats.

Lagregler det finns anledning granska bakgrundattsom mot av
hårdnande konkurrenstryck och därmed ökande effektivitetskrav är
föreningslagens bestämmelser insatsränta, behovet reglerom av om
insatsemission där fritt kapital förs till andelskapitalet,eget över
skattelagstiftningens särskilda krav för enkelbeskattningen föreningenav

föreningslagens förhållandesamt till konkurrenslagstiftningens
förbudsregler.

2 Lagstiftning där kooperativa företags och särdragexistens inte
beaktas

I övrig lagstiftning berör kooperativa företags verksamhet kan detsom
tänkas lagstiftaren inte tillräckligtatt har tagit i beaktande att
kooperativa företag har delvis andra egenskaper företag.än gängse

Detta har uppgivits gälla bestämmelser offentlig upphandlingex. om
och till ersättning vidrätten arbetslöshet för medlemmar i de
arbctskooperativa personalkooperativa företagen.

3 Bristande kunskaper och attitydernegativa

Okunskap vad den kooperativa företagsfonnen innebär kan leda tillom
svårigheter för kooperativa företag i deras omvärldskontakter. Det
hävdas ofta kooperativt företagande har problematt till följd detattav
allmänt i samhället råder bristande kunskaper och negativa attityder till
denna företagsfonn. Särskilt allvarligt detta givetvis i denär mån så är
fallet bland centrala beslutsfattare inom näringslivet och
undervisningssektom och i alla synnerhet bland politiker och
regeringstjänstemän. I de kartläggningar genomförssom genom
Kooperativa rådets försorg i skrivelser till utredningen finns mångasamt
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yttranden rörande dåliga kunskaper och attityder.

Till del kan kunskaps- och attitydbristema avhjälpas sådanaen genom
ändringar i lagstiftningen under punkterna och 11 2som avses ovan.
Kunskaps- och attitydbristema kan tänkas bero på den föratt
kooperativa företag lagstiftningen inte dagens kravavsedda motsvarar
varför allmänhetens och beslutsfattamas förväntningar till de
kooperativa infrias dåligt. 2företagens uppbyggnad och arbetssätt
Alternativt påverkarkan de följd lagstiftningattvara en av annan som

kooperativade kooperativa företagens verksamhet inte beaktar de
företagen särskilda egenskaper.

Ändringar i aktiebolagslagen2.3

förhar gjorts några ändringar i Aktiebolagslagen 1975:1385Det att
lagen till EGzs rättsakter.anpassa

lagändring trädde delvis i kraft den januari och i övriga delarEn 1 1993
den januari SFS 1992/93:68, bet.l 1994 1992:1238, prop.

följande:1992/93:LU14, rskr. 1992/93:62. Lagändringen innebar
Aktiebolagslagens bundna aktier upphävdes. Reglernaregler omom

ikrav på bosättning i Sverige för vissa befattningshavare bl. a.
aktiebolag på bosättning inom EES. Juridiskaändrades till gälla kravatt

har bildats enligt lagstiftningen i inom EES skallstatpersoner som en
vissa förutsättningar kunna stiftare aktiebolag.under De nyavara av

reglerna innebär bolagets ställföreträdare inte behöver bosattaatt vara
Sverige, inom EES.i det räcker med dem bosatt iär statatt en av en

i aktiebolagkrav på bosättning i Sverige för vissa befattningshavareEtt
inte etableringsrätt.skulle förenligt med EES-avtalets regler frivara om

ändringgäller för ekonomiska föreningar. Motsvarande harDetsamma
därför också gjorts i lagen 1987:667 ekonomiska föreningar.om
Ändringen vidare inte hari aktiebolagslagen innebär bolagatt ett som
någon behörig ställföreträdare bosatt här i landet skallär varasom

härskyldig bemyndiga bosattär emotatt att tasomen person
delgivningar för räkning.bolagets

januari medlemskap iDen i samband med Sveriges EU, trädde1 1995,
ytterligare ändringari aktiebolagslagen i kraft SFS och 1396,1994:802

1993/941196, bet. 1993/94:LU32 och 1994/95:LUl, rskr.prop.
Ändringama1993/942422 och innebär följande:1994/95:43. Mot

EG:s bolagsrättsliga aktiebolagen in i tvåbakgrund direktiv delasav
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kategorier, publika aktiebolag och privata aktiebolag. De publika
aktiebolagen skall, till skillnad från de privata aktiebolagen, kunna
vända sig till allmänheten för skaffa kapital. Fondpapperatt harsom

privata aktiebolaggetts skallut inte kunna bli föremål förav handel på
börs eller organiserad marknadsplats. Aktiekapitalet skallannan i ett
publikt aktiebolag uppgå till minst 500 000 kr. och i privatett
aktiebolag till minst 100 000 kr. Ett publikt aktiebolags firma skall
åtföljas beteckningen "publ", såvida det inte bolagets firmaav av
framgår bolaget publikt. Vidareatt är genomfördes ändringar främst i
reglerna fusion mellan aktiebolag, företrädesrätt vid ökningom av
aktiekapital, nedsättning aktiekapitalet, bolagets bundenhetav av
ställföreträdarens rättshandlingar och verkan registrering iav
aktiebolagsregistret. De sistnämnda ändringarna innebär den svenskaatt
lagstiftningen harmonierar med EG:s första, andra, tredje och tolfte
bolagsrättsliga direktiv.

Förutom den nämnda ändringen vad gäller kravet på bosättning i
Sverige har inte EES-avtalet eller EU-medlemskapet inneburit några
krav för svensk del på harmonisering reglerna ekonomiskaav om
föreningar motsvarande de gäller för aktiebolag. Något behovsom av

i sådant syfteatt ytterligaregöra lagändringar i lagen 1987:667 om
ekonomiska föreningar finns därför inte.

Års-2.4 och koncemredovisning
Den januaril 1996 träder vissa ändringar i redovisningslagstiftningen
för aktiebolag, kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag i
kraft. Flertalet ändringarna har betingats regler i EG:s fjärdeav ochav
sjunde bolagsrättsliga direktiv eller de redovisningsdirektiv finnsav som
på bank- eller försäkringsområdet. De reglerna gäller inte förnya
ekonomiska föreningar.

Ändringama innebär bl. allmän årsredovisningslagatta. en ny som
innehåller bestämmelser årsredovisning, koncemredovisning ochom
delårsredovisning har införts. Dessutom har införts två särskilda
årsredovisningslagar för försäkringsföretag för kreditinstitut ochresp.
värdepappersbolag.

De årsredovisningslagama innehåller bestämmelsernya hurom
årsredovisning och koncemredovisning skall innehållerDeupprättas.
också bestämmelser hur balans- och resultaträkningama skall ställasom
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reglerarvärderas. Lagamatillgångar skallhur skulder ochoch omupp
årsredovisningeniskall lämnasupplysningarockså vilka ytterligare som

för-för hurriktlinjerkoncemredovisningen ochoch enger
utformade.Finansieringsanalys skallochvaltningsberättelse varaen

innehåller denSlutligendelårsrapporter.upprättandetVidare regleras av
redo-offentliggörandebestämmelserlagstiftningen avomnya

revisionsberättelser.visningshandlingar och

Ändringama följande nyheter:bl.innebär a.

godske enligtredovisningen skallpåkravetUtöver att-
årsredovisning ochkrav påinförsredovisningssed attett

företagetsrättvisande bildkoncemredovisning skall avge en
ställning och resultat.

bl. den s.k.redovisningsprinciper lagfasts,grundläggandeVissa a.-
försiktighetsprincipen.

och tvåbalansräkningenföruppställningsfonnEn nyany-
resultaträkningen införs.uppställningsfonner för

tillgångar.värderingi reglerna förFörändringar sker av-
påsåvälskall tillämpaskoncemdefmition,En somny-

område, införs.på bolagsrättensredovisningsrättens som
förekomstenskall redovisabolagenbestämmelse införsEn att avom-

förmåner.eller liknandeavgångsvederlagavtal om
definieras i lag.lntresseföretagsbegreppet-

och intresseföretagdotterbolagkonsolideringförMetoderna av-
lagregleras.

värdepappersbolag ochkreditinstitut,införs förVissa sår-regler
skall tillämpadeföretag gäller vidaredessaförsäkringsföretag. För att

inleds denräkenskapsåroch med detbestämmelserna frånde somnya
Övriga omfattasföretagunder år 1996.ellerjanuari 1996l somsenare

årbestämmelsernaskall börja tillämpalagstiftningenden ettnyaav
senare.

föreningar.ekonomiskaintelagstiftningendenSom nämnts nyaavser
arbetedock för närvarandepågårJustitiedepartementet ärInom ett som

huvudsakikunna tillämpaföreningar skallpå ekonomiskainriktat att
företagsdessamed beaktanderedovisningsreglermotsvarande avmen

ochfrånbörja tillämpasregler skallAvsikten dessaär ävensärart. att
underjanuari ellerden 1997räkenskapsår inleds lmed det senaresom

år 1997.
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annorlunda andra företagän

Sammanfattning3.1

Utredningen inledningsviskonstaterar alla associationsformer skallatt
verka under likvärdiga villkor. Först villkoren likvärdiga detär ärom
möjligt för såväl befintliga kooperativa företag potentiellasom
intressenter jämföra olika associationsformemasde förtjänster ochatt
nackdelar på objektiva grunder. Både effekterna lagstiftningen ochav
tillgången på information för marknadens aktörer för samtliga
associationsfonner bör likvärdiga. Om det så antingen effek-är attvara

lagstiftningen for bedriva viss form företagterna är sämreattav en av
kunskapernaeller och informationen någon de förekommandeom av

företagsfonnema bristfällig villkoren likvärdiga.inte Det fördaär är nu
har enligt utredningens mening innebörd riks-resonemanget samma som

dagen har uttryckt i sitt uttalande, nämligen det helt oacceptabeltäratt
statsmakterna utfonnning regelsystem missgynnarom genom av som

den kooperativa företagsformen åstadkommer styrning bort frånen
denna företagsform. kooperativa skallFör företag kunna hävda sigatt
framgångsrikt i dynamisk värld behöver både lagstiftning och andraen
regelverk avpassade for för utvecklingatt utrymmevara ge av nya

företag och för kunna situationer.mötasorters att nya

Av gjordade undersökningarna framskymtar uppfattningen av som en
bland flera de intervjuade, kooperationen har den ställning påattav
marknaden den förtjänar, dvs. kooperationen inte värdär störresom
uppmärksamhet vad den har. redovisade resultaten frånDeän en annan
undersökning, bygger på bredare och kontinuerligt inter-ettsom mer
vjuunderlag dock påtyder positivt omdöme bland allmänheten.ett mer

omfattningDen viss associationsform har på marknaden kansom en
enligt utredningens uppfattning inte vidare rättvisandeutan anses vara
för dess potentiella användbarhet. Utredningens allmänna bedömning är

kooperativt företagande med fördel skulle kunna användas iatt större
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utsträckning vad sker. Många människor inte tidigareän som nu som
har föreställt sig roll företagare har uppenbarligen kunnat tänkaen som

möjligheten erbjudits ingå i kooperativt företag.när att ettom
Sistnämnda ståndpunkt bygger utredningen bl.a. på det faktum att ex.

medlemsantalkonsumentkooperationen sedan flera år ökar sitt men
också på de framgångsrika exempel på kooperativt nyföretagande som
finns i Sverige och på frånexempel övriga förefallerEuropa. Det även

kooperativa företag skulle kunna verksamt verktygutgöra ettsom om
för öka antalet småföretag och minska arbetslösheten. Som exempelatt
från Sverige kan "samhällskooperativ" i Jämtland och turistföre-nämnas

Värmland.i Blekinge, Jämtland och I många ekonomiskttag
utvecklade länder Sverige det mycket vanligt banker ochärutom att
andra kreditinstitut drivs kooperativa företag. vissa länder,Isom som
Italien och Spanien, kooperativa företag inom de skildaär mest
branscher vanliga. De bl.a. mycket effektiva istaten attanses av vara

arbetstillfällen.skapa nya

delI europeiska länder kooperationen positivt särbehandlad därförären
den uppfylla vissa samhälleliga mål. gengäld koo-Iatt anses anses

perationen då också ha särskilda skyldigheter samhället ochgentemot
medlemmarna. Utredningens utgångspunkt emellertid deär att
kooperativa företagen inte skall framför andra företag. skallDegynnas
därför självklart inte heller missgynnas. För de kooperativaatt ge
företagen ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, ömsesidiga
försäkringsbolag och medlemsbanker likvärdiga villkor med aktiebo-
lagen har utredningen föreslagit lagändringar irad lagenen om
ekonomiska föreningar och i skattelagstiftningen.

fråga attityderI till kooperativt företagande kan utredningen på basisom
de gjorda undersökningarna konstatera företrädare förattav

myndigheter och näringsliv i övrigt oftast saknar djupare kunskaper om
kooperation vilket naturligt färgar deras på företagsformen.sätt att se

N Konsument- och OK-föreningama har den femârsperiodensenaste
haft nettomedlemstillströmning 300 000 medlemmar.en om ca

15Den absoluta majoriteten alla alternativa daghem drivs dessutomav
kooperativa företag.som

6 utförligareEn presentation italiensk och spansk kooperation iav ges
Nykoop-företagsutredningens betänkande VisstSOU 1991 :24 det delgår an

sid.l 136 ff.
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Läroböcker i gymnasieskolan behandlar oftast de kooperativa företagen
Även kooperationensummariskt andra företag. inteän typermer av om
likgiltiga attityden ändå tilldirekt motarbetas får den i många stycken

följd kooperativt företagande förbises i olika sammanhang. På detatt
för indirektkan tala kooperationen utsättssättet attman om en

diskriminering.

utredningenUtgångspunkter för3.2

förankring sociala rollKooperationens och3.2.1

kooperativa företagen den svenska eko-De betydande delutgör en av
nomin också många påeller omkring BNP. Exemplen10 ärprocent av

kooperativa intehur de företagen utvecklar medlemsnyttan endast i hus-
hållsekonomisk mening i för samhället positiv riktning. Detävenutan

produktion avfallshantering, förebyggandegäller miljövänlig ocht.ex.
hälsovård, idéntrafiksäkerhet och rehabilitering. kooperativaDen är
vidare djupt förankrad hos betydande delar den svenskaav
befolkningen. Många medborgare uppenbarligen den kooperati-attanser

områden.idén bra och den borde utvecklas på flerär attva

Sociala aspekter i kooperationsbegreppet

Såvitt utredningen funnit betonas i sydeuropeisk kooperation sociala
eller allmännyttiga aspekter i den kooperativa verksamheten änmera
vad traditionen i Nordeuropeisk och skandinavisksom synes vara
kooperation. framgår redan det ofta brukade franska begreppetDetta av
"économie sociale" europeiskaeller social ekonomi vanligt i denärsom

Nordeuropa.diskussionen iutom

kooperativ verkar visserligen främjaEtt i första hand för medlem-att
ekonomiska intressen. Utredningen kan emellertid samtidigt kon-marnas

de sociala aspekterna spelar betydande roll i svenskävenattstatera en

7 Se 12.not
s Olsson, sociala ekonomin Medborgama, Sverige,Jan. "Den Europa".-

Carlssons 26f.1994 s.
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kooperation. så falletAtt framgår bl.a. erkännandet ideär genom av
Ävenkapitel återgivna kooperativa4 principerna. lagen 1987:667 om

ekonomiska föreningar inte minst praxis registreringiger, som av
ekonomiska föreningar har utvecklats, för socialastort utrymme
aspekter. Det s.k. huvudsaklighetsrekvisitet innebär väsentligt.ex. att en
del verksamheten kan ha social inriktning verksamhetensav en om

ekonomisk.kärna är

Svensk kooperations allmännyttiga karaktär

Utredningen kan vidare konstatera, många kooperativa företag i vårtatt
land omfattande socialt i meningen samhällsansvartar ett t.ex.ansvar - -

förvaltningen allmännyttiga bostäder, administrationgenom av genom
arbetsskadeförsäkring och distribution i glesbygd.av genom av varor

kanDet därför inte hävdas, enligt utredningens uppfattning, svenskatt
kooperation i grunden skulle skilja sig i förhållande till italiensk it.ex.
dessa avseenden. Däremot finns självfallet skillnader i graden av
betoningen och omfattningen den sociala dimensionen.av

kooperativaDen idén har de tio åren allt vidare sprid-senaste getts en
ning i svenskt samhälle och näringsliv inom för framför allt denramen
offentliga sektorns förnyelse. gällerDetta inom bamomsorg, äld-ex.

hälso- och sjukvård och utbildning. Den svenska ekonominreomsorg,
och samhällsmodellen står inför fortsatta omfattande utmaningar, bl.a.
i fråga finansiering och transferering välfardstjänster. En ytterstom av
viktig fråga gäller förvaltningen framtidadet pensionskapitalet.t.ex. av

dettaI perspektiv och beskriven bakgrund bör kooperativamot nyss
företag enligt utredningens uppfattning kunna spela växande socialen
eller allmännyttig roll i utformningen uppgifter och marknader.av nya
Detta gäller under förutsättning de uppgifterna kan inrymmasatt nya
i kooperativs primära syfte främja medlemmarnasett är attsom
ekonomiska intressen. Eftersom kooperation på människorsär ett svar
behov lösningar den framtida utvecklingen förärav gemensamma
kooperativa företag beroende på behovet kooperativa lös-ytterst av
ningar. Det går omedelbart identifiera flera områden där kooperationatt
skulle kunna på människors ekonomiska behov. I detettvara svar
följande tecknar utredningen bilden några sådana tänkbara områdenav

9 Se Mallmén, Anders. "Lagen ekonomiska föreningar". Norstedts.t.ex. om
33fs.
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för kooperativt företagande.

Tillkomsten kooperationav ny

För närvarande finns cirka kooperativ inom4 000 välfärdssektom i
Sverige. Under perioden juli1988 1993 har det 640 ärstartat som-

föreningar.registrerade ekonomiska Att rättvisandesom ge en
statistisk bild svårt eftersom kooperativ också kan registreradeär vara

aktiebolag, ideell förening eller handelsbolag. Det handlarsom om
föräldra- och personalkooperativa daghem, skolor, äldreomsorg, vård
inom psykiatri, mödravård, sjukgymnastik, tandvård och omsorg-
skooperativ.

Internationell forskning visar välutvecklad civilitet i betydelsenatt en
människors förmåga till samverkan har varit grunden for utvecklaatt en
stark ekonomi. Den kända bland moderna vetenskapliga studier imest

den amerikanske Harvardforskaren Putnams slutsatser.ämnet Putnamär
har bl.a. gjort iakttagelser beträffande socialaden ekonomins avgörande
betydelse för Norditaliens relativa ekonomiska styrka visavi det.ex.
södra delarna landet. I de regioner där på samverkansatsatav man
lokalt har starkt regionalt näringsliv blivit följden. Framgångsrikaett
regioner kan Mondragon i spanska Baskien och Emiliennämnas ärsom
i Italien. Här drivs många företag vanligtvis investorägdaärsom annars
i kooperativ form, banker, försäkringsbolag, högteknologiskat.ex.
företag m.fl.

arbetslöshetenDen stora

SverigeI har vi helaunder efterkrigstiden vid mycket lågavant oss
arbetslöshetstal. Den situation har uppstått på 90-talet medsom en
arbetslöshet kring 10 därför situation för såväl be-ärprocent en ovan
folkningen i allmänhet for offentligade försom organ som ansvarar
arbetsmarknadsfrågor. Om arbetslösheten skall kunna bekämpas fram-
gångsrikt måste sannolikt helt andra och för svenskt vidkommande
ooitodoxa metoder tillgripas. En bred satsning på få igång mångaatt
små och medelstora företag i branscher framhållsnya som

2° Enligt SCB:s och Kooperativa institutets företagsregister.
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betydelsefullt. kooperationen möjlighet fåframstårHär attsom en
småföretag och öka sysselsättningen.igång fler att

Arbetsmarknadens förändrade struktur

enbart kon-nuvarande arbetslösheten inteDen antasstora vara
näringslivetsjunkturberoende också i hög grad resultatettutan avvara

till ibland kallasstrukturella omvandling från industrisamhälle vad som
produktionskapacitet har denkunskapssamhälle. Trots avsevärt störreen

tidigare. Nyinveste-industrin behov mindre arbetskraftmoderna änav
i anläggningar och maskiner inte upphov till flerringar utan snarareger

efterfrågan på specialister ochfärre anställda i industrin. Däremot ökar
tjänsteproduktion.andra högkvalificerade för olika slagspersoner

industriföre-Tjänsteproduktionen i utsträckning utanförsker allt större
tjänsteproduktion tordei fristående företag. På marknaden för dettagen

förutsättningar för små kooperativa företagfinnas mycket goda att
tillgångarsig. typiska tjänsteföretaget består företagetshävda I det

inte dyrbara anlägg-nämligen främst personalens kunskaper och avav
maskiner.ningar och

illvâxtfrämjande åtgärderT

behandladessamband med budgetpropositionen 1994/951100I att av
riksdagen näringsutskottet nyföretagarlånen hos ALMI:spoängterade att
regionala utvecklingsbolag skall tillgängliga för alla typer avvara

Vidare anförde utskottetföretag, d.v.s. också för kooperativa företag.
särskildadet inte fanns några regelmässiga hinder för deattatt

tillföretagarlånen till kvinnor och bidragen skaävenstarta-eget ges
företaga.kooperativa Statsmaktema vill följaktligen kooperativaatt

inte kooperationen inteföretag skall missgynnas. I Sverige har omvänt
i Sverigeframställt några krav på positiv särbehandling. finnsDäremot

liksom i övriga stimulera etableringenEU-länder behovett attav av
kooperativa företag. knyts allmäntmedarbetarägda och andra I dag sett

förhoppningar till förmåga skapa ochentreprenörers tryggastora att
befintliga arbeten. framstår därför angeläget utvidga kretsenDet attsom

åstadkomma sysselsättningstillfällen.företagare för flerattav

2 politik förden s.k. tillväxtpropositionen, 1995/96:25, "EnSe t.ex. prop.
trygghet och utveckling".arbete,

22 Näringspolitik,Näringsutskottets 1994/95:NU18 51.betänkande s.
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Entreprenörskapet kan också iuppträda form de mångaav nya
kooperativ bildats och i de företag tagits de anställda.översom som av

sigDet människor knappast skulle ha företagrör startat ettom som
själva tillsammans, i utvecklat affärsidé ochmen som en grupp en som
med framgång driver företag. Dessa kooperativ visar affärsidé kanatt en

resultatet samarbete mellan flera människor initiativetävenvara av om
kommer från Huvudmålet i kollektivt entreprenörskap oftaären person.

skapa arbetstillfällen eller befintliga arbetstillfällen.att att trygga
Erfarenheterna från de kooperativa utvecklingscentrumen dessaär att

hade skapat de aktuella arbetstillfallena inte detentreprenörer om
kooperativa alternativet funnits. harDet visat sigäven ettvara
resurseffektivt medel. Enligt RRV:s utvärdering det statliga stödet tillav
kooperativ utveckling kostnaden skapat arbete 1992 endastvar per

kromkring 11 000 jämfört med omkring kr72 000 för insatser genom
arknadsstyrelsen.arbetsm Att medarbetarägt företag oftastarta ett reser

speciella problem på grund få erfarenheter företagsformen hosav av
omgivningen och dåligt anpassande stöd- och regelsystem.

Kvinnligt nyföretagande

I från kooperativa rådgivare i landet de fles-rapporter runt attom anges
initiativ till och kooperativa företag kvinnorta tar startar är samtsom

når icke-traditionella företagare. Dettaatt är noterarman grupper som
också RRV i sin nämnda utvärdering: "Kundema i mycketär stornyss
utsträckning kvinnor. I vissa fall till 90 procent." Av det totalaupp
antalet kvinnor på den svenska arbetsmarknaden finns den övervägande
delen inom offentlig sektor. Kvinnor arbetslösa söker sig därförärsom
i första hand till välfärdstjänstesektor och dvs. branscheromsorg som
i intedag expandera i offentlig regi. Behovet välfärdväntas ochav
sociala tjänster minskar dock inte, tvärtom.snarare

Det europeiska integrationsarbetet

Etableringen den inre marknaden i Europa möjligheter förav ger nya
företag och människor sig I huvudsak kan denröra överatt gränserna.
utvecklingen i kooperativt utvecklingsperspektiv beskrivasett som

23 Riksrevisionsverket, Förvaltningsrevisionen utreder, F 1993:23,
Utvärdering stödet till kooperativa utvecklingscentra.av

2‘ Arbetsmarknadsstyrelsens årsredovisning 1991/92.
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viktigt inslagpositiv. Kooperativen kan konstaterats utgöra ettovansom
förenar detnäringspolitiken i både Sverige och i EU, däri den mannya

hänsynstaganden. Samarbetemed socialatraditionella företagandet
blirkooperativa, i de olika medlemsstaternamellan företag, inte bara

Genomförandeaktuellt följd integrationsarbetet.alltmer avsom en av
föreningar skulleeuropeiska kooperativakommissionens förslag om

gränsöverskridandei hög underlätta utvecklingenantagligen grad av
kooperativa företag.

få bety-intereuropeiska samarbetet kanområde där detEtt storannat
har väl utvecklade socialadelse välfärdssystemen. Flertalet EU-länderär

dåligaSverige, emellertid hotadetrygghetssystem liksom i är avsom,
social ekonomiökande kostnader. förstatsfmanser och Inom ramen

och samarbetemöjligt utbyte erfarenhetertorde det attvara genom av
utveckla soci-olika lösningar finna fonner för bevara och denkring att

tryggheten.ala

Missgynnande kooperativt3.3 av

företagande

kooperationendirektiven till utredningen framgår, företrädare förAv att
kooperativa företagen skullepå olika har framfört åsikten desätt att

Diskrimineringendiskriminerade i förhållande till andra företag.vara
konkreta i författningar och dels andraskulle dels bestämmelseravse

diskriminerandeförhållningssätt till kooperationen. förklaring till denEn
för harnedlåtande behandling kooperationen sigeller utsattanser

bristande kunskapen kooperativt företagandeantagits den somvara om
samhället. bristande kunskaperna förklaras i sinfinns i De tur attav

inte alls behandlarutbildningsväsendet från grundskola till högskola
före-kooperativt i utsträckning andra formerföretagande avsamma som

tagande.

bilden från tidigaredet material utredningen haft tillgång till bekräftasI
lagregler direkt hindrarutredningar. finns få eller ingaDet som

kooperativa sig och verka. lagreglemaföretag etablera Däremot äratt
för särskilda för-allmänt berör företagande inte alltid avpassade desom

kooperativt företagande. delhållanden förknippade med Enärsom
föreningar, medlemsbanker och ömsesidi-regler berör ekonomiskasom

Som följd föreslås ocksåförsäkringsbolag föreslås därför ändras. enga
del ändringar i skatteregler.en
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kooperativadet finnskännedomoch allmänfinns utbreddDet attomen
människorpå mångamärkligt med tankeinte så ärföretag. Detta är att
bostadsrätts-förening ellerkonsumentkooperativimedlemmar enen

kun-fastslå djuparekunnasig däremotUtredningenförening. attanser
mycketutanförinte förekommerkooperativt företagandeskaper enom

falla tillbakadelvisförhållande kanpersonkrets.begränsad Detta sägas
uppgiftsfördelningtradition isjälv också på denkooperationenpå men

vårt landrått ioffentlig sektor längekooperativ ochprivat,mellan som
Bristenbegränsade.utanför densektorerdär kännedomoch äregnaom

företagande lederkooperativtvillkoren förkunskaperpå djupare om
föreställningar hurgrumligaoch risk förtill mytbildningdärför lätt om

människors kun-konstaterandegår till.kooperativt företagande Ett att
ochvärderingargrund för derasligger tilloch föreställningarskaper

negativautsträckningkontroversiellt. denknappast Iattityder är som
företagsfonntill kooperationenattityderi fall tveksammaeller vart som

opinionsbildare får detochbeslutsfattareoffentliga och privatapåverkar
handlande.påverka derassannolikhetdärför med hög grad antasav

Kartläggning3.3.1

hurundersökningarsärskildaUtredningen har låtit utföra tre om-om
hur koopera-alltså speglarkooperationen ochvärlden uppfattar som

sammanhang. Deaktörer i skildasamhällets olikationen bemöts av
Mariadoktornagronomiehar dels utförtsundersökningarnaberörda av

Kooperativalantbruksuniversitet, delsSverigesFregidou-Malama vid av
riksorganisation föroch dels Self-Managementinstitutet är ensomav

kooperativFöreningen förharpersonalägda företag. Därutöver
vilka problemundersökningbidragit medutveckling i Sverige omen
Resultatetkooperativa företag.nyetablering småfinns för avavsom

avsnitt.sittundersammandrag nedanundersökningarna redovisas i var
helhet bilagor.återges iRapporterna som

inställningAllmänhetens

kooperationtillallmänhetens inställningbeträffandeintresse ärAv en
harinställningenKooperativa institutet därinitieradundersökning av

och bidékooperationennämligen atvå begrepp,mätts somgenom
positivallmäntundersökningen redovisassamverkan.kooperativ I en

positiva,tillfrågadedekooperationen. Drygt 40attityd till ärprocent av
negativa.ochuppfattning 16har ingen40 ärprocentprocent ca.ca.
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Undersökningsresultatet visar också på klart samband mellanett en
positiv attityd och medlemskap eller kundförhållande i kooperativa
företag. Nio tio svenskar har uppfattning vad kooperation ärav en om
och fyra tio de ganska mycket. Dessa, och andra resultatatt vetav anser

undersökningen kan knappast kan tala det finnsgör att attav man om
allmän åsikt de kooperativa företagen går i eller andraen om som ena

riktningen. Det begrepp de flesta ansåg inte med ordet ko-stämmersom
operation privat ägande. Det finns bland allmänheten svagtvar en
markerad uppfattning vad ordet kooperation står för stämmerom som
ganska väl med de kooperativa principerna.

Kooperativa institutet inledde vidare 1994 samarbete med Forsk-ett
ningsgruppen för Samhälls- och Inform ationsstudier FSI mätningarom

bland attityder, värderingar och kunskaper hos svenska folket.annatav
Mätningarna speglar opinionsläget hos befolkningen i och i olikastort
delgrupper, bland mycket efter partival och kooperativtannat
medlemskap. FSI har under 1995 inställningen till kooperationmätt

de två nämnda begreppen, alltså kooperationen idégenom ovan som
och kooperativ verksamhet. Det finns tydliga tecken på attityden tillatt
kooperationen företeelse knuten till huruvida medlem iär ärsom man
kooperativa organisationer. Hit räknas försäkringstagare i Folksam.även

organisationerDe ingår i FSI:s frågor kooperativt medlemskapsom om
Konsum, OK, HSB, Riksbyggen, föräldrakooperativ,är LRF, "annan

kooperativ förening" Folksam.samt

Bland varken medlem i någon kooperativ organisationärpersoner som
eller försäkringstagare i Folksam 24 negativa både till koope-är procent
ration idé och till kooperativ verksamhet. Det dockärsom
anmärkningsvärt något fler positiva i denna kanäratt även grupp som
förväntas ha den negativa inställningen till kooperation; 28mest
respektive 30 positivaDen inställningen till de två begreppenprocent.
ökar sedan mycket konsekvent med antalet organisationer ärsom man
medlem eller försäkringstagare Bland dem har elleruppgett tresom
fler organisationer 3-5 negativa, medan 65-69är procent ärprocent
positiva.

En analys de undersökningsresultatnärmare attityder till koope-av om
rationen bland allmänheten gjorts Kooperativa institutet återgessom av
i bilagedelen.
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kooperativt företagandeattityder tillochKunskaper om

undersökning "Kunskaper ochhar titelnMaria Fregidou-Malamas om
undersökningen användsföretagande".attityder till kooperativt I ut-

betydelse enligtvetenskapligatrycket "attityd" i dess vedertagna som
följandeformuleras påundersökningsrapporten sätt.

vetenskapliga sammanhangindivids attityd i"Med enmenasen
hos individen."grundläggande värdering

någotrapportförfattaren förvisar står enligtattitydDen personsom en
Mätning attityderföreteelse.tyckervadän avenmer personen om

och negativa attityder.individer med positivainnefattar skilja mellanatt
i formulerat förrapportförfattaren harproblemställningDen att’ som

på följandeskall undersökas lyderprecisera vad sätt:som

negativa attityder tillbristande kunskaper och"l Föreligger det
företagsberoendetill aföretagande kan relateraskooperativt som

företagsoberoendearbetsuppgifter bfaktorer position ochsom
arbetslivserfarenhetkön, utbildning ochfaktorer som annan

atti-kunskaper ochVilka åtgärder kan vidtas för förbättra2 att
jämlika/likvärdigaoch skapatill kooperativt företagandetyder

företagsformer"villkor andragentemot

infonnationsmaterial fråndels genomgångredovisasI rapporten aven
och delsrelationer till företagmyndigheter på olika harsätt ensom

har genomfört. Derapportförfattarenintervjuundersökning somsom
politik riksdagensbanker, myndigheter,intervjuats representerar press,

uni-näringsliveti regeringskansliet,näringsutskott, tjänstemän samt
ochversitet högskolor.

ationsmaterialetgenomgången informslutsatser författaren drarDe avav
till uppgiftmyndigheter hari huvuddrag följande. De attär som

främja före-företagsfonnema förde förekommandeinformera attom
framgårlågt.ekonomiska föreningen Dettagsamheten prioriterar den

det finnsi informationsmaterialinte tydligt det ut attt.ex. engessom
vinst-och företag där intesamarbete mellan människorföretagsfonn för

mening behöver dettraditionell företagsekonomiskmotivet i vä-vara

bilagedel.i sin helhet i betänkandetsRapporten återges
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sentliga. Det faktum den ekonomiska föreningen inte beskrivs elleratt
i fall inte framhålls tänkbart alternativ det svårare förvart ett görsom
den associationsfonnen bli uppmärksammad. Som föredömligaatt un-
dantag kan i detta sammanhang registreringsverketsPatent- ochnämnas
skrift ekonomiska föreningar och del frånmaterial NUTEKom en som
vänder sig till företagare.nya

Intervjuundersökningen visar det finns både positiva och negativaatt
uppfattningar kooperation. Flera de intervjuadeom av personerna anser

kooperationen spelade och betydelsfull roll i seklets början.att storen
Numera dock inte de kooperativa företagen haratt storaanser man
någon egentlig uppgift fylla. Såväl konsumentkooperationenatt som
lantbrukskooperationen bemöts med skepsis och misstro. Kon-
sumentkooperationen sammanblandas med socialdemokraterna och
lantbrukskooperationen med den tidigare jordbruksregleringen.
Genomgående positiv till den småskaliga kooperation i formär man mer

daghem vuxit fram under år. Många deav m.m. som senare av
intervjuade förknippar kooperationen med positivt värdeladdade 0rd som

demokrati, öppenhet, kvalitet och samhörighet mellan ocht.ex. ägare
företag. kritiskaDen hållningen till kooperationen från dessaär

sida inriktad på befintliga företag på kooperationänpersoners mer som
sådan. Bland faktorer intervjupersonerna uppfattades negativtsom av
kan bl.a. alla behöver arbetsinsats, delaktighetnämnas göraatt en
skapar konflikter, individualismen bejakas inte, andratrögare än
företagsfomier, omodernt begrepp och företagsfonnen kräverett att
ständig dialog mellan medlem och ledning.

Många de intervjuade kooperativt företags främsta målantar att ettav
den sociala aspekten medan de ekonomiska aspekterna undervärderas.är

Det kan enligt rapportförfattaren leda tillsynsättet uppfattningar attom
det kooperativa företaget inte drivs effektivt och organisationenatt är
slapp.

De intervjuade har ifrågasättande attityd till koope-trotspersonerna en
ration ändå i många stycken konstruktiv inställning och vilja atten
tillägna sig kunskap.ny
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undervisningeniKooperationen

skolan"2°.i"Kooperationenhar titelnstudieinstitutetsKooperativa
dis-underlag förfåenligtsyfteUndersökningens attär rapporten en

och påundervisningenispelarkooperationenrollvilkenkussion om
tvåbestårUndersökningenutvecklas.kunnaskalldenvilket sätt av

antalfallstudier ioch 2läromedelgranskning ettnämligen ldelar, av
gymnasieskolor.

ochkortfattatmycketkooperationenbehandlasrapportförfattamaEnligt
i tvåFrämstlärobokslitteraturen.studeradei denensidigtpå sättett
olikabeskrivningarinämligenkooperationen,skildrassituationer av

och of-privatägarformtredjeoch utöverassociationsformer som en
ekonomiskadenallmänhetiEnligt författarnafentligt ägande. ägnas
företagsfor-förekommandeövrigademindreföreningen änutrymme

grundskolansamhällskunskap förhistoria ochiläroböckernaImema.
motsvarandefolkrörelsekooperationenbehandlas mensom en

granskadedegymnasielitteraturen. Ivanliga ilikainteskildringar är
läroboksför-exempelmedaldrig närkooperationenböckerna tas som

koopera-heller finnsinteframställning ochsinskall illustrerafattarna
med.arbetaskalluppgifter elevernademed blandtionen

antalioch eleverlärareintervjuer medomfattarFallstudien ett gym-
detrapportförfattarna ärkonstateraröverraskande attnasieskolor. Inte

hade i deLärarnaoch elever.med lärareintervjuernaskillnad påstor
Ele-kooperation.handlari frågorkunskaperfall godaflesta omsom

kooperationenkunskaperdåligamycketdäremotuppvisade omverna
före-Undervisningendetvadbegreppmycketoch hade var.omvaga

efterlysereleverna. Lärarnaspår hostydliganågrainte hafaller satt
besökFlerkooperationen.materialoch bättregenomgående avommer

också.efterlyseskooperationenknutna tillpersoner

26 DebattDokumentation, Rapport,rapportserieinstitutetsKooperativaI
bilagedelen.avkortad iåterges21 1995. Rapportennr
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Hinder för nykooperativt företagande

undersökning"Self-Managements har titeln "Diskrimineras
personalägda företag". Undersökningen har följande huvudsakliga
innehåll.

En genomgång författningar med syfte jämföra bestämmelser medattav
avseende på ekonomiska föreningar med andra företag. Härtyper av
finns också redovisat genomgång tidigare utredningar och publi-en av
kationer med avseende på hur arbetskooperativa företag har behandlats.
Vidare finns genomgång statliga myndigheters i in-sätten attav
formationssammanhang behandla kooperativa företag.

Undersökningen omfattar också del arbetsrättsliga och socialförsäk-en
ringsrättsliga frågor redogörelse för den italienska s.k.samt Marcora-en
lagen. Marcora-lagen möjlighet för arbetslösa omvandlaattger
arbetslöshetsersättning till kapitalinsats i kooperativt företag därett
medlemmen själv arbetar.

I de genomgångar undersökningen omfattar har syftet enligt för-som
fattarna till inte enbart varit hur ekonomiska föreningarrapporten att se

associationsform har hanterats också undersöka den bredareutansom att
aspekten hur personal- och arbetskooperativ personalägande iav samt
vidare mening behandlats i författningar, tidigare utredningar och i

verksamhet."främst statligt finansierad

I refereras bl.a. till Nykoop-företagsutredningensrapporten betänkande
Visst går det an SOU 1991:24. Det refererade betänkandet har ett
kapitel formella och informella hinder för den kooperativa före-om
tagsfonnens användande. Nykoop-företagsutredningen menade i sin
analys det inte fanns särskilt många hinderatt för kooperativtett ny-
företagande i form lagar och andra övergripande törfattningsbestäm-av
melser.

27Rapporten i sin helhetåterges i bilagedelen.
28Härmed alltså sådana verksamheter inte nödvändigtvis bedrivsmenas som

i form ekonomiska föreningar, i andra associationsfonner,utan ävenav men
kan betraktas form företagande i kooperativ formsom en av ex.-personalägda aktiebolag med demokratisk ägande- och organisationsstruktur.en
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hinder,andrapå radpekade däremotNykoop-företagsutredningen en
socialförsäk-ochbidragsbestämmelserkommunalaSkatteregler,ex.

koopera-vissahindradeindirektåtminstoneringssystemet typer avsom
informellaradocksåuppmärksammadeUtredningenverksamhet.tiv en

till företags-attitydernegativakunskapsbrist ochbestod ihinder som
offentligainom denoch tjänstemänbeslutsfattarehosocksåformen,

sektorn.

ochhinder-konstateragenerellt kunnasigRapporttörfattarna attanser
i deframträdandesärskiltinte varitdiskrimineringsperspektivet ens

problembildanalytisk karaktär. Denhaftutredningar sommerensom
har,betänkandeNykoop-fdretagsutredningensi menartas upp

giltighet.gradfortfarande högförfattarna, aven

medutredningarnahittillsvarandedeRapportförfattarna att ovananser
viktigasvårgripbaratagit deinteundantagnämnda menmerupp

ochvillkorföretagandetskringoch tänkesättattityderfrågorna om
andrakanske påidriva företagsamhället. Attroll iföretagens grupp,

påkravställerdeltagande,med andraochde traditionellaområden än
skiljerutbildningsmaterial. Detrådgivning ochorientering i tänkesätt,om

starta-eget-konsultertraditionellafinns hosuppfattningarfrån desig som
kommunalaochstatligafinns inombeslutsfattareoch de som

företagande.stöd tillförmyndigheter som ansvarar

inteföreningekonomiskuppenbartförfattarnaenligtDet attär upp-
företagsformmöjligutsträckningi försumbarmärksammas änannat som

möjlighetentydligtockså helt överi Detföretagande attför attärgrupp.
lågmycketharmeddriva företaghuvud äntaget enpersonenmer

samhällsfmansieradetillinformationsmaterial knutnaisynlighet
tillmöjlighetenhellernyföretagande. Inteförrådgivningsinsatser per-

hostilekonkurs ellerarbetslöshet,alternativ tillsonalägande ettsom
informations-undersöktaifinna detförfattarnastår enligttake-over att

materialet.

översikt arbets-innehållerundersökningenisärskilt avsnittEtt aven
föreslås föråtgärderkonkretadelinom EU. En attkooperativa företag

undersökningsrapportentillenligt författarnapå förhållandenändra som
tillfredsställande.inte är
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Föreningens Kooperativ Utveckling i Sverige undersökning om
nykooperativa problem

Undersökningen har titeln "Nykooperativa problem i sammandrag"som
behandlar vilka upplevs de främsta hindren försom att startavara nya
kooperativa företag. Undersökningen summering vadär en av som
framkommit vid telefonintervjuer med kooperativa företagsrådgivare vid
landets samtliga lokala kooperativa utvecklingscentrum. Enligt
undersökningsrapporten uppgifterna baserade på konkretaär fall. I en
del fall har de intervjuade uppgivit positiva erfarenheter i fråga om
attityder och samarbete med länsarbetsnämnd och ALMI. Annars är
bilden genomgående negativ beträffande inställningen till och kunskaper

kooperativt företagande från företrädare för myndigheter ochom
organisationer.

Bristen på kunskap kooperation exemplifieras bl. med eko-om atta. en
nomisk förening förväxlas med ideell förening, intevet attman en
ekonomisk förening juridisk liksomär aktiebolag och ietten person
TV-program ekonomi och näringsliv aldrig ekonomisknämnsom
förening företagsfonnernär Kooperation uppfattas delpresenteras. av en

variant på kolchos, socialism, kommunism och kollektiv.som

Beträffande behandlingen på länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar
vill ekonomisk förening redovisasstarta ganskaav personer som en en

nedslående bild. Den ekonomiska föreningen företag harsom mera
allmänt börjat uppmärksammas först i samband med programarbetet för
EU:s strukturfonder efter tidigare i ignorerats. Exempelvisatt stort sett

många arbetsförmedlingaratt åberoparännu ändradanges en numera
praxissamling från AMS daterad 1994-06-28. I den nämnda
regelsamlingen står AMS i frågan starta-eget-bidragatt inteännuom

förening.detta för ekonomiskprövat En ekonomisk förening sägs nor-
malt sammanslutning företagare, exempelvis lantbrukare. Detvara en av
innebär, vidare,sägs ekonomisk förening i sig knappastatt ären att
betrakta företag. I avvaktan på AMS skallett hinnasom att göra en
reell prövning rekommenderas avslag på ansökningar starta-eget-om
bidrag för ekonomisk förening och de sökande skallatt uppmanas
överklaga för fullständig juridisk prövning skallatt kunna göras.en

Många missförstånd och otydligheter förekommer uppenbarligen just i

29 Jämför det nämnda uttalandet näringsutskottet i betänkandetovan av
l994/95ZNUl8.
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undersökningsrap-starta-eget-bidrag. Iansökningarsamband med om
starta-eget-bidragen hängerdel problemen medporten antas att en av

utgångspunktindividualistiskpåregelverket byggermed att ensamman
villtillsammansföretag, inte påför startaattett nytt en grupp personer

företag.ett

Även i förhål-arbetslöshetskassorregler förfråga tolkningeni avom
många oklarheter.förening finnsi ekonomisklande till medlemskap

tolkningenvissa fallskilda tolkningar. IOlika arbetslöshetskassor har är
ha väsentligtförening alltidi ekonomiskmedlem ettatt ansesenen

Andra fallbeviljas ersättning.därför inte kanpå företaget ochinflytande
tolkning.nyanseradförekommer där kassan har en mer

föreningekonomiskdem villAndra problem möter starta ensomsom
Problemenoch hos ALMI.få lån hos bankersvårigheten ävenär att

ikreditprövningsedvanligmedinte bara hänga utanantas ensamman
negativaassociationsformen. Denattitydgrunden misstänksam mot

eko-vadpå dåliga kunskapeni sin bero denattityden antas tur om en
företagsform.huvudnomisk förening och det äröverär tagetatt en
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3.4 Utredningens slutsatser och förslag

Utredningens förslag: kommandeI regleringsbrev avseende
berörda myndigheter erinrar regeringen myndigheterna deattom
skall iaktta opartiskhet vid utformning informationsmaterial,av
blanketter och i alla sammanhang då olikaannars
associationsfonner behandlas i myndigheternas verksamhet.

Utredningens konstateranden:

Bland företrädare för myndigheter, näringsliv m.fl. finns-
allmän kännedom kooperationen djupare kunskaperom men
saknas i allmänhet. bristfälligaDe kunskaperna färgar

attityder till kooperation kan beskrivaspersonemas som som
tämligen likgiltig.

Behandlingen de kooperativa företagen i myndigheternasav-
informationsmaterial, blanketter ojämn. I vissa fallärm.m.
finns brister bör åtgärdas.som

Läromedel för gymnasieskolan behandlar oftast de-
kooperativa företagen på svepande och mindre utförligtett

andra företagsfomier.sätt än

kooperativaDe företagen och deras intresseorganisationer har-
för sprida kunskaper och informationett eget attansvar om

sina idéer till allmänhet och myndigheter och skapa kontakter
med skolan.

Utredningen väl medveten otillräckligheten iär beslutattom genom av
riksdag och regering direkt förmå människor ändra sina attityder tillatt
kooperativt företagande i positiv riktning. En attitydförändring är en

tid. Staten har dock för dess myndighetertar ett attprocess som ansvar
opartiska och alla de kommerär i kontakt med likvärdigger som en

behandling. En lösning utredningen för regeringen istannat är attsom
samband med regleringsbreven utfärdas erinrar alla berörda statligaatt
myndigheter iakttagande objektivitet också gäller i förhållandeattom av
till alla förekommande associationsfonner. Myndigheternas åtgärder som
omfattas sådant utfärdandeär tillämpningsföreskrifter fört.ex. som av
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deklarationsblanketterföretagslån, ansöknings- ochbidrag och samt
myndigheternyföretagande.infonnationsmaterial För varsom

önskarsig till företag eller tillverksamhet riktar startapersoner som
tillgång tillde harockså ingå försäkra sigföretag bör attatt om

associa-information allaobjektivpersonal med kompetens att omge
personal behärskar allamyndigheten inte hartionsformer. Om egen som

hänvisa till någotskyldig anlita ellerskall den ändåformer attvara
mellan myndigheter ochSamarbetemed adekvat kompetens.organ

kun-möjligheterna till bättreorganisationer kan förbättraandra som
Genom det blirkooperativade företagen börskaper attuppmuntras.om

myndigheter liggerregleringsbreven för berördatydligt åliggande iett
samband med den årligauppgift iockså i Riksrevisonsverketsdet att

målen.uppfyllt demyndigheten harrevisionen granska hur uppsatta

och deraskooperativa företagenUtredningen konstaterar deatt
inte har lyckatsofta omfattande insatserintresseorganisationer trots

idéer ochinformation sinasärskilt med sprida kunskaper ochväl att om
förövergripandekooperationen står för. Staten harvad ett ansvar

och allsidigatillgång till objektivautbildning och för de harlärarnas att
intresse allmäntSamtidigt kooperationen uttalatläromedel. har attett av

speciellt få till ståndbåde informationen sig själv ochförbättra om mera
kooperationen i skolan visarUndersökningenbättre läromedel. om

kunskapertillfredsställandeenligt utredningen lärarna haratt om
däremotinte ointresserade. efterlyserkooperationen och alls Lärarnaär

koope-informationsmaterialsjälva aktivt utbyte med ochett ommera
rationen.
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Kapitalförsörj ning

Sammanfattning4.1

kapitel inslag i civilrättsliga och skatterättsligadetta behandlas deI
lagstiftningama direkt eller indirekt påverkar de ekonomiskasom

kapitalföreningarnas möjligheter anskaffa erforderligt föratt
föreslår ändringar i lagen ekonomiskaverksamheten. Utredningen om

Konkurrenslagstiftningenföreningar och lagen statlig inkomstskatt.om
ekonomiska föreningarnas funktionssätt påoch dess påverkan på de en

marknad konkurrenstryck behandlas ingående i kapitelmed ökande mer
Utredningens förslag innebär i huvudsak följande.

har vuxit kooperativa företagsamhetenEtt behov fram organisera denatt
kooperativai strukturer där bl. ägandet och dennya a.

affärsverksamheten skiljs i olika juridiska dettaFör mötaattpersoner.
går förloradbehov verksamhetens kooperativa karaktärutan att- -

bedrivaföreslår utredningen ekonomisk förening får denatt en
kooperativa samhandeln med medlemmarna inte bara direkt i föreningen

indirekt i eller flera föreningen helägda dotterbolag.ävenutan ett av

förening inteskål föreslår utredningen ekonomiskAv attsamma en
skall behöva bedriva kooperativa samhandeln medsjälv den

medlemmarna får ha till ändamål främja medlemmarnasattutan
kooperativa ekonomiska föreningar,deltagande i eller flera andra omen

tillgångar så uteslutande bestårdess uteslutande eller gott som av
andelar i den eller de andra ekonomiska föreningarna.

föreslåssyfte underlätta strukturrationalisering inom vissa branscherI att
också vissa ändringar i fusionsreglema. Vidare reglernagörs rättenom

till föreningen itill medlemskap dispositiva, d.v.s. det överlämnas att
stadgarna till inträde i föreningen.bestämma rättenom

syfte stimulera medlemmarna bidra till föreningarnasI att att
kapitalförsörjning föreslås ekonomisk förening får beslutaatt en om
insatsemission utdelningsbara vinstmedel förs tillöverattgenom
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medlemsinsatser. Medlem skall tillföras emissionsinsatser i förhållande
till den omfattning i vilken medlemmen deltagit i föreningens
verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk under det senaste
avslutade räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår eller i förhållande
till vid det räkenskapsårets utgång inbetalda grund- ochsenaste
överinsatser tillgodoförda emissionsinsatser. Emissionsinsatssamt
betalas först vid medlemmens avgång föreningen.ut ur

Beträffande reglerna överskottsutdelning föreslår utredningen attom
taket för insatsutdelning slopas samtidigt det klargörs attsom
fördelningen gottgörelser och kooperativ utdelning fårav vara
medlemmens samhandel med föreningen inte bara under fleraett utan
räkenskapsår. Insatsutdelning får lämnas till avgången påmedlemäven
inte utbetalda insatser vilket torde minska medlemmens bindning till
föreningen till förmån för förbättrade konkurrensbetingelser.

Den nuvarande begränsningen i fråga förlagsinsatskapitalets storlekom
i förhållande till insatskapital slopas vad gäller förlagsinsatserannat som
tecknas medlemmar. Vidare möjlighet VPC-registreraöppnas attav en
förlagsandelar.

Skattereglema till föreningslagens regler överskotts-anpassas om
utdelning. Det innebär ekonomisk förening huvudregel skallatt en som
medges avdrag för överskottsutdelning det frågaäroavsett om om
kooperativ vinstutdelning, insatsutdelning eller utdelning på
förlagsinsatser. föreningEn har enstaka medlemmaränsom mer som
åtnjuter skattefrihet för utdelning därför utdelningen utgöraatt anses en
inbesparing i levnadskostnadema, medges dock avdrag för annan
överskottsutdelning utdelning på förlagsinsatser endast föreningenän om
tillämpar lika och för medlemskap för ochrösträtt är öppen var en som
söker inträde. Medlem beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för
överskottsutdelning på sin andel innehavet betingasom av
näringsverksamhet. Detta gäller således medlemmenoavsett ärom
enskild näringsidkare eller juridisk I övriga fall beskattasperson.
utdelningen i inkomstslaget kapital, det inte fråga återbäringärom om

innebär inbesparing i medlemmens levnadskostnader vilket fallsom en
utdelningen skattefri. Som inbesparing levnadskostnaderär av anses som

belopp motsvarande statslåneräntan vid utgången novemberettmest av
året före beskattningsåret minskad med två procentenheter multiplicerad
med medlemmens omsättning med föreningen.
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Emissionsinsatser tillgodoförs medlem finansieras medsom en
föreningens beskattade fria kapital. Medlemmen har ingenegna
anskaffningskostnad för emissionsinsatsen varför han beskattas för hela
beloppet det utbetalas till honom i samband med han lämnarnär att
föreningen. Beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet eller
kapital beroende på andelen tillgång i näringsverksamhetutgörom en
eller inte.

4.2 Allmänna utgångspunkter

kooperativa kapitalförsörjningsproblemDe företagens var en av
huvudfrågoma för "Ko0perationsutredningen". sitt huvudbetänkandeI
"Kooperationen i samhället" SOU utredningen1981:60 detattanger
centrala problemet för kooperationens tillväxt och utveckling är
försörjningen riskvilligt kapital.med Utredningen konstaterade att
soliditeten sjunkandei samtidigt investeringsbehovet bedömdesvar som

stort.vara

bakgrundMot utredningens allmänna önskvärdhetenslutsatserav om
från näringspolitisk, social och demokratisk utgångspunkt främjaatt
utvecklingen livskraftig kooperativ företagssektor och analyserav en av
kooperationens kapitalförhållanden föreslog kooperationsutredningen
åtgärder beträffande såväl internaden kapitalbildningen tillförselnsom
utifrån kollektivt kapital. Förslagen syftade enligt utredningen till attav
jämställa kooperationens kapitalförsörjning med andra företagsgruppers.
l stark sammanfattning föreslog kooperationsutredningen SOU 1981:60

18 följande åtgärder:s.

" Enkelbeskattning införs för den del insatsräntan överförs tillav som
medlemsinsatsema.

lagstadgadeDen reservfondsavsättningen höjs från till 10% årets5 av
överskott. För avsättning därutöver till 20% medges avdragsrätt.upp
Denna avsättning skall tillske kooperativ kapitalfond.en

Möjlighet för uppskjuten beskattning nedskrivningöppnas genom av
viss del medlemmarnas stadgeenliga insatsbetalningar. Möjlighetenav
gäller medlemmar i jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds- och
ñskekooperativa föreningar.
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Möjlighet till skattefondsparande införes, inledningsvis för den
konsumentkooperativa sektorns medlemmar i form s.k. garantikapitalav
och efter erforderligt ytterligare beredningsarbete för övriga kooperativa
organisationers medlemmar. Härvid bör isparande B-insatseräven
komma i fråga.

statligtEtt specialinstitut fonden för kooperativ egenkapital- -
inrättas för kollektivt kapital tillgängligt kooperationenförgöraatt som
riskbärande egenkapital B-insatser. Till fonden anvisas milj.400 kr.

Genom ändring i föreningslagen möjliggörs s.k. B-insatser införsatt
i ekonomiska föreningar for egenkapitalinsatser från andraäven än
medlemmar, bl. för kapital från fonden för kooperativt egenkapital."a.

Kooperationsutredningens betänkande kom ligga till grund föratt
regeringens förslag i propositionen "Kooperationens kapitalförsörjning,
m.m.", 1983/84:84. Av utredningens förslag genomfördesprop
möjligheten förlagsinsatser. Utdelningen på förlagsinsatseratt utge
gjordes avdragsgill för föreningen med motiveringen instrumentetatt

skulle bli ointressant konkurrensi med framföralltannars
aktieplaceringar eftersom avkastningen kunde utgå endast i form av
direktavkastning och inte ifråga aktier lindrigaresom om genom- -
beskattad reavinst. Vidare lindrades dubbelbeskattningen utdeladav
vinst på medlemsinsatser föreningen fick avdragsrätt förattgenom
insatsränta. jämförelseEn gjordes därvid med de lättnader vid densom
tiden fanns för aktieutdelningar i fonn Annell-avdrag och generelltav
utdelningsavdrag. AP-fondema möjlighet placera iattgavs
förlagsinsatser och det då allemanssparande utformades så attnya
riskkapital kunde fönnedlas till kooperationen.

Möjligheten för föreningarna förlagsinsatser och minskadeatt utge
kapitalkostnader avdragsrätt för insatsräntan har inte varitgenom
tillräckligt för de ekonomiska föreningarna den kapitalan-att ge
skaifningsförmåga långsiktigt nödvändig för utvecklaär attsom
verksamheterna. Som framgår redovisningen i avsnitt 4.2.1av om
kooperationens kapitalförhållanden kapitalförsörjningsproblemenär
fortfarande Företagskooperativa utredningen har bl. dennastora. mot a.
bakgrund undersökt olika metoder för förbättra de ekonomiskaatt
föreningarnas möjligheter anskaffa kapital. Därvid har utredningenatt
särskilt beaktat de konkurrensrättsliga aspekterna.
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betänkandet "Kooperationen i samhället" finns diskussionI en om
styrkan respektive svaghetema med den kooperativa företagsformen i
fråga bl. möjligheterna till kapitalanskaffning.om a.
Kooperationsutredningens i viktigasteslutsatser de frågornaär
allmängiltiga och också irelevanta dag. gäller framföralltDet att ett
kooperativt företag i Första hand måste självfinansiera sin verksamhet
För kooperativet långsiktigt skall kunna oberoende och därmedatt vara
kunna behålla sitt Verksamhetsmål till medlemmarnas Ennytta. extern
finansiär kräver god avkastning på insatt kapital. För bevaka dettaatt att
intresse nås i riskfylld långsiktig satsning kräver finansiärenen som
regel kontroll och inflytande företaget vilket kan komma ståöver att
i strid med medlemmarnas önskan bibehålla ändamålet medatt
verksamheten. Intresset maximera ersättningen till kapitalet gårattav
före medlemmens primära intresse avsättningen för elleratt garantera
tillförseln tjänstereller till så bra priser möjligt i sinav varor som egen
verksamhet eller konsument. viktigasteDetta det skälet tillär attsom
föreningslagen bygger på principerna föreningen ägsatt av
medlemmarna och i första hand medlemmarna för föreningensatt svarar
behov kapital.egetav

finansieringExtern

Försök har från tid till gjorts finna former för attraheraatt attannan
riskkapital från andra medlemmarna medlemmarnas maktän utan att
och kooperativaden verksamhetsidén går förlorad. På
Kooperationsutredningens förslag öppnades möjlighetennämntssom- -
för andra medlemmar bidra med kapital i ekonomiskän att eget en
förening sk förlagsinsatser. Kooperationsutredningen kallade demgenom
B-insatser. För den kooperativa finnsvärna särartenatt om
begränsningar ifråga förlagsinsatskapitalets istorlek förhållande tillom
övrigt kapital. Om föreningen i hög siggrad beroendegöreget av
främmande finansiärer kan det leda till svårigheter prioriteraatt
medlemmarnas önskemål hur verksamheten skall bedrivas. Vidareom
har det gjorts gällande den anställda ledningens roll skulle förstärkasatt
samtidigt medlemmarnas försvagades. Förlagsandelsinnehavamasom
har dessa inteskäl tillerkänts och övrigti har de irösträtt ävenav
inflytandefrågor givits ställning. Denna typen svag av
fmansieringsinstrument finns i länder.andraäven



Kapitalförsörjning154 SOU 1996:31

"titresFrankrike finns möjlighet för föreningen ställa s.k.I att ut
participatifs" riskbärande kapital saknar rättigheterär ettsom men som
vid föreningsstämman. Avkastningen på "titre participatif ärett
beroende dels den aktuella räntenivån, dels verksamhetens resultat.av

drag för "titre partieipatif och förlagsinsatserEtt ärgemensamt
respektive lands föreningslagstiftningar motverkar utgivandeatt av
instrumenten till förskjutning frånleder makten medlemmarna tillav
finansiärema.

delägande kan i vissa fall alternativ förEtt externt ettvara
kapitalkrävande verksamhet föreningen och medlemmar intedesssom
själv har finansiera. kan dock inte gälla denDetattresurser
medlemsnära kämverksamheten verksamhetsgrenar iutan om som
förädlingskedjan ligger långt verksamheter,bort från medlemmarna egna
d.v.s. verksamheten skall kunna skiljas från kooperativaföreningensav
kåmverksamhet. vanlig teknik finansieringEn för sådan denär att
kapitalkrävande verksamhetsgrenen aktierna dettabolagiseras och iatt
bolag delvis får förvärvas andra medlemmar. Denän externaav
finansiären får inflytande del i risken i verksamheten. Huräven tamen

inflytande medfinansiären skall ha i enskilda falletdetavvägsstort mot
de intressen sig utnyttjasgällande. Modellen bl. dengörsom av a.
danska kooperationen. Den svenska civilrättsliga och skatterättsliga
lagstiftning aktualiseras i samband med sådan avknoppning ärsom en
så utfomiad modellen också i viss utsträckning tillämpashar kunnatatt

svenska kooperativa företag.av

längre gående alternativ föreningens i nybildadeEtt aktier detär att
bolaget skiftas till föreningens medlemmar. sådant förfarandeEttut

ocksåtorde rationellt från medlemmarnas utgångspunkter eftersomvara
de inte har intresse investera i föreningen krävs föränattav mer som
högst möjliga ekonomiska effektivitet i samhandeln. Om det kooperativa
företaget kapitalresurser från medlemmarna inte behövs i dentar som-
kooperativa verksamheten iför investera i verksamheteratt-
kapitalavkastningssyfte det liktydigt tvingasmed medlemmarnaär att

i någonting inte motiverats deras medlemskap isätta pengar som av
föreningen.

många fall emellertid långtI gående vertikal integration direktär en
indirekteller via dotter- eller intressebolag motiverat affärsmässigaav

skäl. Utredningen föreslår flexibilitet i metoderna förstörre atten
fördela överskottet på medlemmarna. syftena utredningensEtt medav
förslag just förbättra föreningens möjligheterär rättatt att ge
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prissignaler till medlemmar och omvärld. frågorDessa behandlas
i avsnitt 4.4.2.närmare

Det torde både från medlemmarnas och samhällsekonomiska
utgångspunkter fördel lagstiftningen förhåller sig neutral tillvara en om
olika ägarrelationer. bordeDet möjligt för förening attex. vara en
fissionera Verksamhetsgren strukturellt inte in ien som ex. passar
föreningens övriga verksamhet. Med nuvarande Skatteregler det iär
praktiken inte möjligt. Första i fission normaltsteget är atten
verksamheten bolagiseras och blir dotterbolag till föreningen. Detta steg
kan i och för sig genomföras omedelbara skattekonsekvenser. Menutan
i aktierna skiftas till medlemmarnanästa när uttagsbeskattassteg ut- -
föreningen för skillnaden mellan sitt bokförda värde på aktierna och
aktiemas marknadsvärde vid utskiftningstidpunkten. Därutöver beskattas
medlemmarna för belopp motsvarande aktierna marknadsvärdeett som
inkomst näringsverksamhet om andelen tillgång i enskildutgörav
näringsverksamhet eller kapital för medlem it ex en en
konsumentförening. För fission börsnoterade aktiebolag finnsav
särskilda Skatteregler innebär uppskov beskattningen hosettsom av
aktieägarna 3 7 SIL.§ Företagsskatteutredningen har till uppgiftmom

de beskattningsregler aktualiserasöver vid struktureringar.att se som om
Enligt uppgift fdretagskatteutredningen behandla frågan.attavser

Den finansieringen i form lån givetvisexterna centraläretcav av
betydelse också för de ekonomiska föreningarna. Det då frågaår om
förlagsinsatser från andra medlemmar, förlagslån, banklån,än
leverantörskrediter Den ersättning föreningen kan betalaetc. ärsom

nivå bestäms med utgångspunktränta från bl den allmännavars a
räntenivån och risken i föreningens verksamhet. Därvid särskildär av
betydelse finansiäremas kunskaper och möjligheter bedömaattom
föreningens ekonomiska ställning. Stabiliteten i det kapitalet äregna
också betydelse för risknivån och därmed kostnaden förstorav
kapitalet.

Sfdlvtznansiering

I för kapitalförsörjningsfrågoma står möjligheterna förcentrum
medlemmarna själva finansiera den kooperativa kämverksamheten.att
Det kan ske förutom med medlemslån antingen direktagenom- -
kapitaltillskott från medlemmarna eller -indirekt vinstmedelattgenom-
kvarhålls i föreningen och där bildar fritt eller bundet kapital.eget
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bilda bli medlem ifinns många olika motiv för .ochDet att en
ekonomisk förening. Föreningarna kan följaktligen enligt sina stadgar -

sociala eller andravid sidan den ekonomiska ha olikaav -
målsättningar verksamhet. lagstiftningför sin Den styrsom

kapitel dockassociationsformen bör utvecklas i 2närmaresom --
i sinförhålla sig neutral i dessa frågor och utgå från medlemmarnaatt

på ekonomiskt rationelltsamhandel med föreningen Detsätt.ettagerar
innebära lagstiftningen inte bör motverka medlemmarnasskulle attatt

rationella intresse optimera det ekonomiska utbytet sittatt avav
utgångspunkt särskildkooperativa deltagande i föreningen. harDenna

själva finansierabetydelse för föreningen och dess medlemmar att
verksamheten och möjligheten på lång sikt försvara detdärmed att

flera brister ikooperativa verksamhetsmålet. detta avseende finns detI
den nuvarande lagstiftningen.

sådan ofullkomlighet föreningslagen och skattelagstiftningenEn är att
behandlar överskottsutdelningen löpande vinst respektive balanseradeav

ifrågavinstmedel olika. Föreningslagen innehåller begränsningar om
Till delmöjligheten dela balanserade vinstmedel. denatt ut

överskottsutdelningen insatsrånta generellgälleravser ex. en
begränsning till diskonto med tillägg procentenheter. Avsertreav

efterlikvider återbäring oklartöverskottsutdelningen eller detär om
fördelningsnyckeln får kooperativa deltagande undermedlemmensavse

period räkenskapsåret. skatterättslig praxis harlängre det Iän senasteen
påavdrag överskottsutdelningen finansierats med reavinstervägrats om

RÅRÅanläggningstillgångar Fi vinstmedel292 eller balanseradenot
ref. 29. Avdrag vägrades med motiveringen utdelningen inte1977 att

härrörde från verksamhet i vilken medlemmarna deltar avnämaresom
villkoreller leverantörer vilket enligt SIL för2 § 8 är ettmom

vägradavdragsrätt. Som redovisas i avsnitt 4.5 innebärnärmare en
avdragsrätt för överskottsutdelning i vissa fall formatt en av
kedjebeskattning uppkommer.

grundläggande princip beskattningen inte skall valetEn är styraatt av
företagsfonn. Skattelagstiftningen alltså förhålla sig neutral tillskall
associationsformen. på neutralitet betyder inte skattereglemaKravet att
skall lika för olika associationsformema de medde attutanvara
beaktande associationsfonnen funktionssätt skall leda till ettav
likvärdigt skatteuttag. Vid tillkomsten de gällande skattereglema harav

verksamhetinte fullt beaktats den ekonomiska föreningens ärut att
accessorisk till medlemmarnas verksamhet. lederDetta somegen -

redovisas överbeskattningi avsnitt 4.5.2 till omotiveradnärmare en av-



SOU 1996:31 Kapitalförsörjning 157

den del överskottsutdelningen inte avdragsgill för föreningen.ärav som

Angivna förhållanden försvårar för föreningen balansera behovetatt av
kvarhålla vinstmedel för investeringaratt och medlemmarnas kravetc

på "direktavkastning" på sitt i föreningen. följandeI avsnittengagemang
kartlägger utredning hur föreningens överskott hanteras enligt
föreningslagen och skattelagstiftningen det gottgörelse,när tas ut som
vinstutdelning från balanserade vinstmedel eller i samband med att
medlem lämnar föreningen eller föreningen avvecklas likvidationgenom
eller ombildas till aktiebolag

Självfmansieringen grundläggandeär för detnämnts långsiktigasom
försvaret det kooperativa verksamhetsmålet. Detta har ocksåav
betydelse i fråga medlemmarnas inbördes relationer. Ett relativtom sett

kooperativt deltagandestörre i fråga såväl samhandelom som
kapitalinsats motiverar i motsvarande mån högre avkastning denen av
kooperativa verksamheten för medlem i förhållande tillen en annan
medlem.

Utredningen föreslår i syfte förbättra föreningens självfmansieringatt
föreningen skall kunna beslutaatt omvandla fritt kapital tilleget

individualiserat insatskapital. I fråga ekonomisk förening skulle ettom
sådant förfarande i fortsättningen kallat insatsemission kunna- -

tilldelasinnebära medlemmarna fritt kapital iatt förhållande tilleget
respektive medlems kooperativa deltagande eller gjorda insatser i
föreningen under eller flera räkenskapsår. Om samtidigtett taket för
insatsräntan lyftes skulle detta ytterligare motivera medlemmarnaav att
bidra till föreningens kapitaluppbyggnad. I konsumentföreningex. en
skulle det kunna få den hävstångseffekten ökade inköp frånatt
föreningen ökad andel vid insatsemission i sin ökadger tursom ger en
bas för överskottsutdelning i fonn insatsränta.av

Med kombination möjligheten till insatsemission och avdragsrätten av
vid inkomsttaxeringen för utdelning på medlemsinsatser, förlagsinsatser
och kooperativ utdelning i form återbäring eller efterlikviderav ges
föreningen och medlemmarna effektiva instrument disponeraatt
föreningens överskott på optimalt Genom prissättning iett sätt.
kombination med efterlikvider/återbäring kan föreningen riktigge en
prissignal till leverantör/konsument. Tillåter föreningens resultat en

utbetalning kanstörre det ske insatsutdelning. Behövergenom
föreningen konsolidera sig ytterligare kan det ske insatsemissiongenom

i praktiken fördröjd utdelning tillär medlemmarna. Ensom en
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deltagande ellersig på medlemmarnasbaserarinsatsemission som
på godocksåräkenskapsåreller fleragjorda insatser över ett enger

insatsutdelning.grund rättviskooperativ

problemutgångspunkter kan detkonkurrensrättsligaFrån ett om envara
bindning kansådantill Förening. Enonödigt hårtbindsmedlem varaen

minskarinsatskapitalet. Dessutomamorteringsperioderlånga enav
ochi sitt företaginvesterabenägenhetmedlemmensbindningsådan att

tillåtet förinteenligt gällandekapitalbildningen. Det rättförsvårar är
utbetalatpå ickeavgången medlemutdelning tilllämnaföreningar att

betalas tillkunnautdelning skulleföreslårUtredningeninsatskapital. att
ändringsådaninsatskapital. Enkvarståendepå hansmedlemavgången

kapitallånamedlemmenmöjligt fördetskulle attgöra somupp
insatskapital ivilketmedutdelningfinansieras med enex.

betalas.förening kankonkurrerande
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4.2.1 Siffror kooperationens kapitalsituationom

Kapitalstrukturen inom lantbrukskooperationen 1994 Eget
kapital inom de fyra branscherna,största inkl. riksorgani-
sationer

Slakteriorganisationen Mkr

Bundna inkl. reservfond 662reserver
Fritt kapitaleget 89
Årets resultat 111
Insatskapital £73
Summa 1335
Soliditet 28%

Megriorganisationen Mkr

Bundna inkl. reservfond 1546reserver
Fritt kapitaleget 737
Årets resultat 114
Insatskapital i
Summa 301 1
Soliditet 42%

Lantmdnnenorganisationen Mkr

Bundna inkl. reservfond 2953reserver
Fritt kapitaleget 1072
Årets resultat 430
Insatskapital s54
Summa 5309
Soliditet 32%

Skogvdgarganisationen Mkr

Bundna inkl. reservfond 2313reserver
Fritt kapitaleget 716
Årets resultat 835
Insatskapital ggg
Summa 441 8
Soliditet 46%
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Mkrskogochlantmänslakt,Summa mejeri,

7474reservfondinkl.Bundna reserver
2614kapitalFritt eget
1490Årets resultat
gg95Insatskapital

14073Summa
37%Soliditet

Anmärkningar
andeluppskrivningsfond +reservfond + avBundna egenreserver

obeskattade reserver.
eliminerade.riksorganisationemainsatseri ärinnehavFöreningarnas av
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KF-koncernens kapitalstruktur

Bakgrund

KF ekonomisk förening moderföretag i KF-koncemen.är
KF ekonomisk förening 90-tal konsumentföreningar,ägs ettav

i sin drygt 2 miljoner medlemmar.ägsturi som av
Sedan början 90-talet har KF-koncemen genomgått mycketav en
genomgripande omstrukturering innebärande iatt stort sett
all verksamhet utanför kärnverksamheten, detaljhandeln,: avyttrats.

å Som framgår nedanstående diagram har omsättning och balans-av
omslutningi halverats sedan 1993, konsekvensänmer som en av

l omstruktureringen.

KF-koncemen 1993-95

1993 1994 1995
FörsäljningD
Balansomslutning
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Kagitaltärsörzning

KF-koncemensavyttringargenomfördaviktig effektEn är attav
mycket lägeförbättrats frånoch skuldsättningsgradsoliditet ansträngtett

början 90-talet:under av

ställningfinansiellKF-koncemen,

35,00%
30,00%

I 25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

1994 19951993
Skulds.gradSoliditetl: -ø-
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Trots den förbättrade ekonomiska ställningen emellertid KF-är
koncernens framtida behov kapital säkrat eftersomännuav

detaljhandelsverksamheten tillfredsställandeännu genererar
resultat,
de omstruktureringsåtgärder genomförs innebär mycket storasom
kostnader engångskaraktär,av
KF-koncemen fortfarande har negativt finansnetto.ett

nedanståendeI diagram visas
dels utvecklingen koncernens kapital 1993-1995av egna
dels hur kapital kommer krävas för uppnåstort eget att att ettsom
finansnetto på +/- vid0 antagandet upplåning på marginalen sker tillatt
12% I lågm arginalverksamhetränta. detaljhandeln det mycketären som
riskfyllt arbeta med negativt finansnetto, känsligheten föratt ett
konjunktursvängningar och förändringar i valuta- och ränteläget blir
alltför stora.

-koncernen,KF kapitaleget

1993 Mål1994 1995p

ÖkningskravEget kapitalEi El
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möjligheterna tillspeciella ägarstrukturPå grund KF-koncemens ärav
fondering deförsörjning riskkapital i princip begränsade till avav

eventuella möjlighetervinster uppstår i verksamheten till desamtsom
avdragsgill iåterbäring blifinns låta medlemmarnas etc.attsom

ekonomisk föreningrörelsen och därefter kvarstå inom KF genom
diagrammet nedan visas hur KF-ökning dess kapitalinsats. Iav

periodenkoncernens totala finansiella struktur utvecklats under 1993-
så reduceradhur målsättningen dvs. med1995 samt ut, passser

skuldsättning ñnansnettot blir +/-att

strukturKF-koncemen, finansiell

100%
A
3 30%
O

sov.n

40°/.
l

20%a
I
t 0%

Mål1995p1993 1994
kapital skuld Räntefri skuldEget Ränteb.B EJ
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Ömsesidiga försäkringsbolagens kapitalstruktur

Reglerna för de ömsesidiga försäkringsbolagens finansiering välär
beskrivna i Försäkringsutredningens slutbetänkande SOU 1995:87 sid
187-188.

För de ömsesidiga försäkringsbolagen gäller vissa särskilda regler om
finansiering, vilka sammanhänger med den ömsesidiga verksamhetens
fonn och syfte. I sådant bolag alla försäkringstagareett är med undantag

återförsäkringstagare bolagets delägare. Någon delägarinsatsav görs,f dock inte försäkringstagama. Erforderligt och rörelsekapitalav start-
i i stället garantikapitalet,utgörs kan betraktas till bolagetav som som en

lämnad försträckning eftersom det skall återbetalas det inte längrenär
behövs. Garantikapitalet redovisas därför särskild underpostsom en

kapital i balansräkningen, kap.eget 5 4 § lagen 1995:1560 om
årsredovisning i försäkringsföretag.

Ett ömsesidigt försäkringsbolag får inte bildas garantikapital,utan om
det inte finns särskilda skäl för det l kap. 8 § FRL. Ett lagfäst krav
därpå har gällt sedan tillkomsten års1917 lag försäkringsrörelse.av om
Garantikapitalet skall emellertid efter beslut bolagsstämmanav
återbetalas det inte längrenär behövs för rörelsens ändamålsenliga
bedrivande och det förenligt med lagensär bestämmelser om
kapitalbasens sammansättning och storlek. Ett sådant beslut får inte
verkställas Finansinspektionens tillstånd 12utan kap. 4 § FRL. Kravet
på återbetalning garantikapitalet har motiverats med detav att
ömsesidiga försäkringsbolaget försäkringstagamasutgör en
intressegemenskap och därför bör bedrivas endast för deras räkning.
Återbetalningen får dock inte ske i sådan ordning bolagets soliditetatt
eller likviditet Det skalläventyras. i bolagsordningen i vilkenanges
utsträckning skall tillkommarösträtt 2 kap. 5 första§garantema
stycket 13 FRL. Vid ömsesidigt försäkringsbolags likvidationett eller
konkurs har till betalningsämsta 14 kap.garantema rätt 22 § FRL.
Garantema får alltså stå tillbaka för såväl försåkringstagama som
bolagets andra borgenärer.

För samtliga ömsesidiga bolag i dag verkar fritt på marknadensom
gäller garantikapitalet återbetalt. Sjålvfinansieringatt är har fram till de
allra åren varit den enda tillämpadesenaste modellen för
kapitalförsörjning. Inget ömsesidigt försäkringsbolag har i modern tid
haft sådana problem behövt använda utdebiteringsmöjlighetenatt man
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förekommit.konkurshar någonmindreoch än

medförde90-taletbörjaniSverigedrabbadekrisfinansiellaDen avsom
sakförsäkringsbolagen.iocksåkapitalförstöringemellertid storen

internationellinomgradvarierandeiFörlusterHuvudorsakema var
bankerägandetharkreditförsäkring. Därutöverochåterförsäkring av

försäkringsbolagutländska gettinstitutfinansiellaandraoch samt
Skandia harochTrygg-HansaaktiebolagenDeväsentliga förluster. stora
aktieägarnakapitalbassinförstärktåren attde 2-3under senaste genom

harbolagömsesidigaNågraförlagslån.ochkapitaltillskjutit genom
haroch Ansvaroch Wasa,exempelvis Folksamlån,tagit engenomupp

AB,kapital till Ansvarinombildning fåttorganisatorisk svararsom nu
till Ansvardotterbolagochaffärsverksamhetenhuvuddelen ärför av

Ömsesidigt.

bestämmasbrukarkapitalstyrkaSakförsäkringsbolagens genom
mellankvotenkonsolideringsgrad ärbegreppet som
räkningförpremieinkomstenochkonsolideringskapitalet egen

värdetkanKonsolideringskapitalet sägasmultiplicerad med 100. vara
kunnaförvadhar attbolaget är avsatttillgångarde utöver somav

vadräkningPremien för äravsättningen.företagstekniskadebetala egen
återförsäkringnödvändigförkostnadensedankvarbolaget har

överstigerkonsolideringsgradenOmräknatsienåterförsäkringsprem av.
Innebördentillfredsställande.denbedöms50 avvara

svarandeharbolaget motkonsolideringsgraden 50 extrareservär att en
åtagandensinaklaraför motpremieinbetalningarårshalvt attett

försäkringstagama.
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De ömsesidiga bolagens storlek, i premieinkommätt ochst
konsolideringsgrad framgår nedanstående tabeller.av

Ömsesidiga försäkringsbolag. Premieiniäki och placeringstillgångar,
Mkr Källa: SCB

Bolag Premieintäkt Placeringstillgån gar

Folksam 7 302 l7 245

LF-gruppen 8 383 13 737

Wasa 2 610 3 230

Ansvar 1 004 l 156

Sockenbolag 237 341

Övriga 399 6 441

Summa 19 935 42 150

Livförsäkringsbolag ömsesidigainom koncerner. Premieinkomst och
placeringstillgéngar, Mkr Källa: Färsäkringsförbundet

Bolag Premicinkomst Placeringstillgångar

Folksam 3 457 22 500

LF-gruppen l 184 8 753

Wasa 3 144 39 946

Ansvar 238 l 121

SUMMA 8 023 72 320

Andel totala 29,3 % 20,5 %av
arknadenm
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för debehovfinns i dagredogörelseovanståendeframgårSom av
kompletterakunnamöjligheterhaömsesidiga bolagen attatt
intekapitaltillskott. Det trängtmedsjälvfinansieringen ärexternt

i denlönsamhetenförlusttäckning,kapital förerhållamotiverat attav
treårsperioden 1993-95,god underhar varitverksamheten utanlöpande

påsatsningarframåtriktademöjlighetför göraatt nyaatt gesnarare
iförsäkringssystemenallmännadeGenomverksamhetsområden. att

utsträckningväxandeiverkningsgrad behövslägreSverige fått en
ochEU-medlemskapetförsäkringslösningar.kompletteringarmed privata

också kankapitalbehovinnebärutvecklingenösteuropeiskaden att
internationella satsningar.för klarauppstå att

finnsdetanledningfinnsbakgrunddenna övervägaMot att om
fåömsesidiga bolagförmetodskapa någon externtmöjlighet attatt

dotterbolagbildalån ellerviakapital på attänsättannat somgenom
Ömsesidiga bolag"under "4.6föreslåsskullaktiebolag. För den att

etableras.delägarinsatserkapitalbildning via

gällandeiHuvuddragen4.3 rätt

skattelagstiftningen,ochregler iredovisas gällande FLavsnittdettaI
betydelseharinkomstskatt,statliglagendå i första handoch somom

kapitalförsörjning.föreningarnasför

uppbyggnadEgcnkapitalcts

skeprincipförening kan iekonomiskKapitalbildningen i genomen
förlagsinsatserochmedlemsinsatseri fonnkapitaltillskott samtav

föreningen fritt ellerdär bildarochhålls kvar ivinstmedelattgenom
bundet avgifter sinaföreningenmånkapital. denI tar uteget av

bidraoch på såfonderasibland komma sättmedlemmar kan dessa att
förbrukastänktadockMedlemsavgiftemakapitalbildningen.till är att

förredogörelsei denintedärförverksamheten och berörsi närmare
nedan.redovisasuppbyggnadegenkapitalets som



SOU l996:3l Kapitalförsörjning 169

Kapitalbildning medlemsinsatservia

byggerFL på principen det medlemmarna skall skjuta tilläratt som
föreningens primära egenkapital. skerDetta medlemsinsatser.genom
Medlemsinsatsen medlemmens grundläggande kapitaltillskott tillutgör
föreningen och hör till föreningens bundna kapital. Syftet medegna
medlemsinsatsema främst föreningen möjlighet genomföraär att attge
nödvändiga investeringar och uppfylla sin stadgeenliga verksamhet.
Enligt kap.2 2 § FL skall föreningens stadgar den insats medange
vilken varje medlem skall delta i föreningen, hur insatserna skall
fullgöras i vad mån medlem får delta i föreningen insatsmedsamt

vad han skyldig delta med. Medlemsinsatsema kan såledesutöver är att
två slag; obligatoriska och frivilliga. Frivillig medlemsinsatsvara av

kallas överinsats.även

finnsDet inget hinder i stadgarna föreskriva olikamot att
insatsskyldighet för olika medlemsgrupper. En medlemsinsats ikan
princip lyda på hur högt eller lågt belopp helst insatsfrihetsom men
tillåts inte.

Medlemsinsatsema skall normalt betalas kontant det tillåtetär attmen
i stadgarna insatsen kan fullgöras påatt sätt,annat t.ex.ange genom
varuleverans. Eftersom den maximala insatsskyldigheten ibland kan vara
betydande kan betalningsskyldigheten fullgöras månatligat.exgenom
amorteringar eller ianspråktagande återbäring eller efterlikvid.genom av

Kapilalbildning ackumulerat överskott från föreningensgenom
verksamhet

åretsAv nettovinst skall viss del föras till bundet kapitaleget genom
avsättning till reservfond, nedan. Resterande del vinsten kan hållasse av
kvar i föreningen balanserad vinst eller delas till medlemmar ochutsom
andra. Till skillnad från vad gäller beträffande de flesta andrasom
företagsformer har ekonomisk förening inte något vinstsyfte. Iegeten
stället syftar verksamheten till medlemmarnas deltagande,att, genom
skapa fördel i medlemmarnas verksamheter. Man talar atten egna om
föreningens verksamhet skall accessorisk i förhållande tillvara
medlemmarnas verksamheter. Från medlemmarnas synpunkt detäregna
således intresse inte kapital nödvändigt kvar iatt än stannarav mer
föreningen. Mot detta medlemmarnas intresse står föreningens intresse
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borgenäremaskonsolidera och eventuellt utvidga rörelsen samtattav
föreningensfå fordringar täckta. inteintresse sina För äventyraattattav

lagstiftaren ställtsina förpliktelser har därförfönnåga fullgöraatt upp
överskottetmöjligheten delatvingande regler vad gäller att ut av

verksamhet. behandlas nedan.föreningens Dessa

vggnadReservfondens uppbyggnad

iblir därförprincip rörliga och reservfondenMedlemsinsatsema iär
egentliga bundnauppskrivningsfond, det endapraktiken, jämte eventuell

i kap.reservfonden finns 10 6kapitalet i förening. Reglerna omen
avsättning tillandra stycke behandlaslagrummets första ochI resp.

pensionsavsättningarhurnedsättning fonden. stycke redogörs förI treav
det fjärdeberäkning avsättningsskyldigheten. Avskall behandlas vid av

regeringenmyndighetstycket framgår regeringen elleratt som
styckefrån bestämmelserna i l-3.bestämmer kan medge undantag

utformad sådant den torde haUndantagsbestämmelsen sättär attett
lagstiftningentillämpning. förarbetena till harsynnerligen restriktiv Ien

dispenssituation bl. det fallettänkbar nämnts att ena.som en
motiverad sedan den undernedsättning reservfonden bedömts somav

följd år överstigit legalt minimum.en av
och styckebehandlas första andraNedan lagrummets närmare.

Avsättning nettovinstenav

minst fem årets nettovinstTill reservfonden skall avsättas procent av
nettovinsten skallefter avdrag för täckande balanserad förlust. Tillav

obligatorisk så längedärvid räknas Avsättningengottgörelser.även är
inbetalt insatskapitalreservfonden inte uppgår till minst 20 procent av

nådd behövermedlem sinsatser och förlagsinsatser. När denna ärgräns
föreningen inte ytterligare avsättningar förutsattgöra att

insatskapitalet uppgårreservfonden och inbetaldadetsumman av
tillgångar, ellertill fyrtio nettovärdet på föreningensprocent av

uppgår tillreservfonden inbetalt insatskapitalochsumman av
minst föreningens skulder enligt balansräkningen.beloppsamma som

uppfyllt måsteSkulle det år visa sig inget villkoren ärett att av
föreningen återuppta avsättningen.
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Övrig avsättning

Föreningens stadgar kan innehålla restriktioner vad gäller återbetalning
medlemsinsats i samband med medlems avgång föreningen.av ur

Belopp medlem inte återfår skall till reservfonden.avsättassom
Förlagsandelsinnehavare alt berättigad vid inlösen återfå detär attnorm
nominella beloppet. Dock får inte inlösenbeloppet överstiga vad som av
föreningens bundna kapital enligt fastställda balansräkningsenastegna
belöper på andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser. Belopp som
förlagsandelsinnehavare på grund härav inte får vid inlösen skallut
föras till reservfonden.
Stadgarna kan föreskriva vissa inträdesavgift, skallatt poster, t.ex.

till reservfonden.avsättas
Slutligen kan föreningsstämman besluta visst belopp skallatt avsättas
från fritt kapital till reservfonden.eget

Nedsättning reservfondenav

Reservfonden får endast nedsättas för täcka förlust enligt fastställdatt
balansräkning och endast i den mån fritt kapital inte räcker.eget
Föreningsstämman beslutar nedsättning reservfonden.om av

Kapitalbildnirm förlagsinsatservia

Förlagsinsatser regleras i kap.5 FL. Bestämmelserna, har sittsom
i Kooperationsutredningens förslag SOU 1981:60, trädde iursprung

kraft den julil 1984 prop. 1983/84:84. Syftet med förlagsinsatsema
möjliggöra för ekonomiska föreningar få riskbärandeär kapitalatt att

från andra medlemmar. Dock kanäven medlemmar skjuta tillän även
kapital förlagsinsatser. Förlagsinsatsema intar mellanställninggenom en
mellan medlemskapitalet och det lånade kapitalet. Förlagsinsatsema
skall bundna under minst fem år och medför vid föreningensvara
upplösning till betalning framför medlemsinsatsemarätt efter allamen
borgenärers fordringar. Avkastningen på förlagsinsatser utdelningär

.

Om förlagsinsatser får förekomma skall detta framgå föreningensav
stadgar. Av stadgarna skall vidare framgå eventuella begränsningar i
fråga har tillskjuta förlagsinsatser 5 kap. 2 FL.rätt §attom vem som
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ställning iförlagsinsatser harInnehavama getts en svagav
denhärtill önskaninflytandefrågor. Anledningen värnaär att omen

därförförlagsinsats harkooperativa innehavareEnsärarten. t.exenav
inte tillhellerinte på föreningsstämman och rättrösträtt

förenings-Dock föreligger klandrastyrelserepresentation. rätt att
stämmobeslut.

kapitalföreningensförhindra alltför delFör utgörsegetatt att stor av
beloppsbegränsning vadmedlemmarna finnskapital från andra än enav

tillskjutnaSummangäller förlagsinsatsema sammanlagda avsumma.
dåtill högstefter tillskottet, uppgåförlagsinsatser får, avsumman

inbetalda medlemsinsatser.

Egenkapitalets avkastning

föreningenavkastningen på icivilrättsliga bestämmelsernaDe om
avkastningen påegentligakapital finns i kap. FL. Dennedlagt 10

kan utgå iöverskottsutdelningkapital består sk.föreningens somav
delvinstutdelning. Denform gottgörelse eller avav

återbäringarefterlikvider,överskottsutdelningen utgår i fonnsom av
den"kooperativ utdelning"liknande brukar kallaseller oavsett om

iVinstutdelningeller vinstutdelning.utgår i form gottgörelseav
kallasallmänttill insatskapitalets storlek brukarförhållande

ekonomiskinsatsutdelning. Eftersom"insatsränta", eller korrekt, enmer
sökerochförening enligt gällande regler förär öppen somvar en

på andelen.övervärde Eninträde uppkommer normalt inte något
medlem denföreskrivaförening kan dock i sina stadgar utöveratt en ny
inträdesavgiftobligatoriska medlemsinsatsen skall erlägga somen

andel, föreningensskulle få betala fördet överpris hanmotsvarar omen
redan varit fyllt. Detvarit och detta antalmedlemsantal hade begränsat

enligt äldreregistreratsekonomiska föreningar,finns även som
stadgarnatill inträde enligt föreskrift ilagstiftning, där ärrätten mer

sekap. § FL 15 §tillåtet enligt nuvarande 3 lbegränsad än ärsom
också fåförening kani sådan helt eller delvis slutenFPL. En andel ett

på den leveransrättmarknadsvärde storlek beror bl. etc. soma.vars
föreningen.förmögenhet finns imedlemskapet och den somger
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Överskottsutdelning

civilrättsligaDe bestämmelserna avkastning på i föreningen nedlagtom
kapital finns i 10 kap. DessaFL. bestämmelser kan kompletterassägas

de begränsningar skattelagstiftningen ställer vad gällerav som upp
avdragsrätt m.m. Den egentliga avkastningen på föreningens kapital

Överskottsutdelningbestår sk. överskottsutdelning. förekommer i tvåav
fonner; gottgörelse och vinstutdelning.

Överskottet kan i praktiken delas till medlemmarna på två sätt,ut
nämligen

efter den omfattning i vilken medlemmarna deltagit i föreningens
verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk eller

i förhållande till varje medlems inbetalda medlemsinsatser.

Även icke-medlemmar på eller handlat medsättett annatsom
föreningen kan komma i åtnjutande Överskottsutdelning, kap.10 4av
§ första stycket VidareFL. kan givetvis förlagsandelsinnehavare få del

överskottet utdelning på sin andel, kap. andra10 4 § stycketav genom
FL.

I förening kan andel inte fåöppen saluvärde överstigeretten en som
den inbetalda insatsens belopp. Ett övervärde kan uppkomma endast om
förvärvet andel inte befintlig möjlighet bliöppnar attav en en annars
medlem. Vissa föreningar har i sina stadgar krav på inträdesavgift. Om
avgiften skall betalas till medlem överlåter sin andel leder det tillsom

reavinst. Realisationsvinsten blir då form avkastning påen en av
insatsen.

Gottgörelse

Med gottgörelse överskott utgår i form efterlikvider,avses som av
återbäringar liknandeeller grundas på rörelsens resultat hautan attsom
räknats i redovisat ärsresultat, kap.10 l § 2 FL. Denst.
ekonomiska föreningens verksamhet accessorisk i förhållande tillär
medlemmarnas verksamhet. liggerI detta i princip det inte äratt
föreningen skall tillgodogöra sig uppkomna överskott dessautansom
skall återföras till dem deltagit i verksamheten. Detta kan sket.exsom

de säljer till föreningen får högsta möjliga pris medanattgenom som
den köper från föreningen får lägsta möjliga pris. Eftersom inte allasom
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blir prissättningenprestationernakostnader kända ägerär när rum
det slutliga resultatetpreliminär i avvaktan på det slutliga resultatet. När

dettaöverskott utgå i form gottgörelser. Medsålunda känt kanär avev
merprestationföreningens ekonomiska ställning skall medgeatt enavses

preliminära överenskommelsen.i Förhållande till den tidigare
året det vanliga deGottgörelser kan utgå helst under ärnär attmensom

klart.och utbetalas först efter det årets resultatbeslutas äratt

Vinstutdelning

från redovisade årsresultat i formMed vinstutdelning utdelningaravses
andra stycketmedlemsåterbäring eller på kap. §10 lsätt,annatav

redovisade årsresultat vinst både för detFL. Med senasteavses
vinstmedel fria fonder.räkenskapsåret och balanserade samt

efterlikvider, lönetillägg o.dyl.Kooperativ utdelning, dvs. återbäring,
vinstutdelning gottgörelse. Såkan alltså utgå såväl i form av som

på inbetaldakallad insatsränta, utdelning baserasdvs. som
vinstutdelning.medlemsinsatser, kan endast utgå i form av

Överskottsutdelning till andra medlemmarän

med icke-det fall den ekonomiska föreningen bedriver handelFör även
utdelning till dessamedlemmar har den inte skyldighet,rätt, attmen ge

Utdelning påsåväl i form gottgörelser vinstutdelning.av som
i form vinstutdelning.förlagsinsatser kan däremot endast ske av

Gränserna för överskottsutdelning

kap. och uppställs vissa begränsningar i vad gällerI 10 2 3
Beträffande gottgörelserföreningens möjlighet lämna utdelning.att

föreskriveninnebär sådana inte får i vidare måndessa lämnas än attatt
Begränsningama avseendeavsättning kan till reservfonden.göras

borgenärintresset.vinstutdelning har främst till syfte skydda Föratt att
måste fastställda balansräkningen förvinstutdelning skall kunna ske den

räkenskapsåret redovisa fritt kapital överstigandedet senaste eget
vinstutdelning fårförlust, årets. skeeventuell balanserad eller Innan

vidare stadgeenlig avsättning till bundet kapitalmåste lag- eller eget
begränsning. SådanBeträffande sk. insatsränta finns ytterligaregöras. en
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får nämligen fastställas till högst för år på inbetaldaräntaen
medlemsinsatser det riksbanken fastställda diskontotmotsvararsom av

gällde vid räkenskapsårets utgång med tillägg tresom av
procentenheter. Detta utdelningstak har motiverats med det i denatt
kooperativa idén bygger på överskottet i förening principi skallatt en
fördelas i förhållande till medlemmarnas utnyttjande föreningen.av
Utdelningstaket gäller dock inte för på förlagsinsatser.ränta

Vidare finns allmän försiktighetsregel. Enligt denna fåren
överskottsutdelning inte ske med så belopp utdelningen medstort att
hänsyn till föreningens eller koncernens konsolideringsbehov, likviditet
eller ställning i övrigt står i strid med god affärssed.

Beslut överskottsutdelningom

Av kap.10 5 § FL framgår det föreningsstämman fattaräratt som
beslut överskottsutdelning får uppdra styrelsenstämmansamt attom

fatta beslut gottgörelser. Det endast ordinarieatt ärom en
föreningsstämma kan fatta beslut vinstutdelning. Styrelsenssom om
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust skall
framgå förvaltningsberättelsen. Stämman inte bunden styrelsensärav av
förslag kan besluta såväl högre lägre vinstutdelning.utan om som
Givetvis måste dock utdelningen inombeslutas förramen
begränsningarna i lagen och föreningens stadgar.

Borgendrssfldd

Borgenärsskyddet kommer främst till uttryck reglernagenom om
för överskottsutdelning. För kraft bakom dessa reglergränserna sättaatt

finns i 10 kap. bestämmelser7 § påföljder vid stridutbetalning iom
bestämmelserna i FL. Huvudregeln utbetalning skett tillärmot att om

medlem eller i strid skallFL:s bestämmelsermot mottagarenannan
betala tillbaka vad han erhållit. Bestämmelsen omfattar såväl olovliga
överskottsutdelningar andra utbetalningar från föreningen, t.ex.som
felaktiga insatsåterbetalningar. Vad gäller olovliga överskottsutdelningar
finns dock godtrosregel innebärande inte behöveratt mottagarenen
betala tillbaka det erhållna beloppet han hade skälig anledning antaom

utbetalningen utgjorde laglig överskottsutdelning.att
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Beskattningen egenkapitalets4.3.1 av

avkastning föreningar och desshos ekonomiska
medlemmar

iekonomisk förening särskilt skattesubjekt. SkattereglemaEn ärär ett
de för aktiebolag. ekonomiska föreningenDen ärsettstort samma som

skattskyldig. inkomst i inkomstslagetobegränsat All beskattas
näringsverksamhet. följande förI det lämnas redogörelseen
skattereglema överskottsutdelning gäller föreningensavseende såväl vad
beskattning utdelning harmedlemmarnas. Reglerna avseendesom
ändrats vid några tillfällen under år. Redogörelsen de reglersenare avser

januariträdde i kraft den prop.l995/96:lO9.l 1996,som

beskattningshänseende kooperativ föreningI

Begreppet kooperativ förening centralt vad beskattningengällerär av
ekonomiska föreningar. ekonomiskAv 8 SIL framgår2 § att enmom.
förening i beskattningshänseende betrakta kooperativ denär att som om

och i sina angelägenheter tillämpar likaär öppen rösträtt.

Öggenhetsrekvisitet

föreningen den enligtFör skall fordrasöppenatt attanses vara
stadgarna berättigad medlemmar.helstär näratt antasom nya

krävs föreningen verkligen visar sig villig till medlemDärutöver att att
och inom verksamhetsområdebosatt föreningensäranta var en som

eller tillhör dess angivna verksamhetskrets, förbinder sig följaatt
föreningens skäligen kanstadgar och beslut och därjämte antassom
komma medlem bidra till föreningens i stadgarna angivnaatt attsom

förverkligas.syfte Föreningen kan styrelsenöppen även omanses vara
eller föreningsorgan har inträdesansökningama ochrätt prövaannat att
avvisa sådana sökanden inte kvalificerat sig medlemsskap. Omförsom
föreningen säljer till utomstående kan den regel inte förlorautan attsom
sin karaktär denne kannågon medlemöppna vägra att motta omsom
visa han brukar handla enligt vadföreningen. Kan köparenatt av
styrelsen på personliga inte beviljasgrund förhållandenrentanser av
medlemsskap bör föreningen för haöppenatt attvara anse som
skyldighet i ekonomiskt hänseende jämställa med medlem.honomatt

innebär han återbäringDet skall på köptaatt samma varor som
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medlem erhåller.
.

enligtekonomiska föreningen FLSåsom redogjorts för har denovan
utdelning till andrainte någon skyldighet lämna kooperativ änatt

beskattningshänseendemedlemmar. bli betraktad iFör att som en
sådan utdelningkooperativ förening fordras dock föreningenatt ger

till icke-medlemmar.även

Rösträttsrekvisitet

Ävenskall hapå lika innebär varje medlemKravet röst.rösträtt att en
harenligt kan huvudprincipen medlem- I FLFL röst.sägas en envara

ioch frångåsbestämmelsen dock gjorts dispositiv kan annat angesom
stadgarna.

föreningenBeskattningen den kooperativaav

kooperativa verksamhetförening vinsten sinOm kooperativ av aven
ellerförhållande till gjorda köprabatt eller pristillägg ilämnat

SIL:s terminologidenna utdelning.försäljningar medges avdrag för
och pristilläggnågot från SIL:s begrepp rabattskiljer sig här FL:s.

sig såledesåterbäring respektive efterlikvid. DetFL:s rörmotsvaras av
sådan beroendesk. kooperativ utdelning, d.v.s. utdelning ärsom avom

övrigtverksamhet elleri vilken mån medlemmen deltagit i föreningens
tagit denna i anspråk.

såväl i formkan kooperativ utdelning skeSåsom redogjorts för avovan
föreningenföreligger förgottgörelse vinstutdelning. Avdragsrättsom

vinst enligtgottgörelse ellerutdelningen utgåroavsett somom som
insatsränta ellerbalansräkning. Vinstutdelning i formfastställd räntaav

på förlagsinsats avdragsgill för föreningen.är

Beskattning utdelningen hos mottagarenav

levnadskostnademaminskningKooperativ utdelning ärutgör avsom en
SIL. Kooperativskattefri för medlem eller 3 § 7mottagare, mom.annan
helt skattefri. Ikonsumentförening därför oftastutdelning från ären

antingenskattepliktig intäktövriga kooperativ utdelningfall utgör av
insatsräntaVinstutdelning i formnäringsverksamhet eller kapital. av

skattepliktig föri principeller på förlagsinsats mottagaren.ränta är
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Svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening dock, medär
undantag livförsäkringsföretag, investmentföretag ochav
forvaltningsföretag, frikallat från skattskyldighet på näringsbetingade
andelar i enlighet med vad stadgas i 7 § 8 SIL.som mom.

4.3.2 Egenkapitalets avveckling

Såsom redogjorts för i avsnittet egenkapitalets avkastning kanom en
ekonomisk förenings fria kapital, med vissa begränsningar, delas tillut

Ävendess medlemmar och andra. det bundna kapitalet kan i vissa
situationer, helt eller delvis, betalas situationerDe kan tänkasut. som

följande;är

återbetalning medlemsinsatser,av.
återbetalning förlagsinsatser,av.
återbetalning vid nedsättning insatskapitalet,av.
föreningen likvideras,

.
föreningen ombildas till aktiebolag.

.

Återbetalning medlemsinsatserav

Återbetalning Återbetalningmedlemsinsatser behandlas i 4 kap. FL.av
kan ske dels till avgången medlem, dels till kvarvarande medlem som
betalar s.k. överinsats.

Återbetalning till avgången medlem

En medlem har sig till utträde föreningen avgår vidsagtsom upp ur
utgången det räkenskapsår slutar efter månad eller dennästav som en
längre tid bestämts i stadgarna, högst månader, eftersom sex
uppsägningen 4 kap. FL.l § När medlemmen avgått har han inteom-

föreskrivs i stadgarna månader efter avgången fåannat rätt att utsex-
sina inbetalda medlemsinsatser. Anledningen till detta fastställdär att en
balansräkning skall ligga grund vid bedömningen hur mycket den
avgångna medlemmen berättigad återfå. återbetaladeDet beloppetär att
får inte överstiga vad enligt balansräkningen belöper påsom
medlemmen i förhållande till föreningens övriga medlemmar av
föreningens kapital.egna
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beslutadavgången medlem har vidare få sin andelEn rätt utatt av
räkenskapsår jämte vadvinstutdelning från föregåendenärmast som

ordning övrigaeventuellt innestår från tidigare år i somsamma
fråga vinstutdelning den avgångnemedlemmar. Det är om som

Även detmedlemmen kvalificerat sig till under sin tid medlem.som
i balansräkningen skallbokförts skuld i form gottgörelsersom avsom

på honom.den avgångne medlemmen ha till den del det belöper
begränsningar i få tillbakaFöreningens stadgar kan föreskriva rätten att

insatskapitalet vinstutdelning. däremot ovissteller beslutad Det är om
skall fåstadgebestämmelse med innebörd avgående medlem ettatten

insatsen vinstutdelning giltig.belopp och beslutadän ärstörreut ett

Uppgifter återbetalning medlemsinsatser skall framgå avom av
imedlemsförteckningen. föreligger också skyldighetDet att

insatsåterbetalning för nästföljandeförvaltningsberättelsen upplysa om
borgenärsintresset.räkenskapsår. Anledningen till detta är

Återbetalning överinsatserav

gäller förfå tillbaka överinsatser följer reglerRätten att som ensamma
avgången medlemsinsatser. Uppsägning skall skemedlems avseenderätt

uppsägning medlemsskap.enligt regler gäller medlemssom avsamma
ochuppsägningstid för l-6 månaderFöreningens medlemmarna

vilket balansräkninguppsägningstidpunkten räkenskapsårsavgör som
överinsatser kanskall ligga till grund för bedömningen i vilken månav

bestämmelser kan återbetalningåterbetalas. Genom i stadgarna av
överinsatser hindras helt eller delvis.

Återbetalning förlagsinsatserav

återbetalningBestämmelserna och tilluppsägning rätt avom
innehavareförlagsinsatser finns i kap. paragrafen5 7 FL. I§ attanges

tidigast efter fem år förutsattförlagsandel har få insatsenrätt att utav
Ävenhan skriftligen minst två år i förväg.beloppetsägeratt upp

kan tidigastföreningen kan förlagsinsatsen till inlösen. Dettasäga upp
skriftligförutsättningske efter fem år från tillskottet. En är att

uppsägning sker i förväg.minst månadersex

Återbetalt får inteFörlagsinsats till nominellt belopplöses belopp.
kapital enligt fastställdaöverskrida vad föreningens senastsom av egna
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balansräkning anlitande reservfond och uppskrivningsfondutan av- -
belöper på andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser.

Återbetalning vid nedsättning insatskapitaletav

En nedsättning insatskapitalet kräver föreningens stadgar ändras.attav
Beslut nedsättning får verkställas först sedan år förflutit efterettom
registreringen hos PRV.

Återbetalning i samband föreningensmed likvidation

En ekonomisk förening kan upplösas likvidation.a genom
Likvidationen syftar till avveckla den ekonomiska föreningensatt
verksamhet, realisera tillgångar, betala skulderna och utskifta
behållningen i enlighet med stadgarna. Under likvidationen består
föreningen särskilt rättssubjekt och föreningsorganens rättigheterettsom
och skyldigheter i de förut. och medär I syftetston sett attsamma som
med likvidationen avveckla föreningens verksamhet får inteär att
återbetalning medlemsinsatser och vinstutdelning ske underav
likvidationen. Likvidationsförfarandet avslutas med föreningenatt
upplöses. Detta sker i samband med revisorerna lägger framatt
slutredovisningen. I den mån stadgarna inte föreskriver harannat
medlemmarna skiftet erhållit individuell till andel i derättgenom
behållna tillgångarna. Bestämmelserna likvidationsförfarandet finnsom
i kap.ll FL.

likvidationEfter det föreningen i skall likvidatorema såatt trätt snart
möjligt söka kallelse på föreningens okända borgenärer i densamt,som

mån det behövs för likvidationen, realisera föreningens egendom och
betala föreningens skulder ll kap. 10-11 FL. När anmälningstiden
i kallelsen på okända borgenärer gått och alla kända skulder blivitut
betalda skall likvidatorema skifta föreningens tillgångar. Av 2 kap. 2 §
ll FL framgår det i föreningens stadgar skall hur skallattp anges man
förfara med föreningens behållna tillgångar föreningen upplöses. Omnär
utbetalningar sker i strid FL blir reglerna i kap.10 7 §mot om
återbetalning och skadeståndsskyldighet tillämpliga. innehållerLagen
inte några regler hur stadgarna skall utfonnadeom vara men ger
tvingande regler förlagsinsatser för det fall sådana förekommer. Iom
5 kap. 3 § föreskrivs innan utbetalning sker för andra ändamål haratt
innehavama förlagsinsatser så långt överskottet räcker fårätt attav
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förlagsinsatsema inlösta nominellt Vid brist sker fördelningtill belopp.
efter förlagsinsatsemas förlagsinsatsema inlöstsstorlek. Efter det att
skiftas återstoden. Det vanligt det i stadgarna föreskrivsär att att
inbetalda insatser först skall återbetalas. kvarvarandeEventuellt
överskott fördelas härefter i enlighet med vad föreskrivs i stadgarnasom

i förhållande till erhållna från eller ilikvider föreningenex.
förhållande till medlemsinsatsemas storlek.

Ombildning ekonomisk aktiebolagförening tillav

ekonomiska föreningar sikte påLagen innehåller inte regler tarom som
ombildning ekonomisk förening till aktiebolag. sådanEnav en
ombildning ändå möjlig måste genomföras i flera Två olikaär steg.men
metoder brukar tillämpas, utskiftningsmetoden ochnämligen
apportmetoden. Utskiftningsmetoden har den fördelen att
föreningsstämman nödvändiga stadgeändringar normalt kan fattautöver
samtliga beslut erfordras för ombildningen. Vid apportmetoden tarsom
varje enskild medlem ställning till vill sinahan andelaravyttra motom
betalning med aktier i det aktiebolag skall verksamheten.övertasom
Särskilda Skatteregler finns förhindrar omedelbarasom
skattekonsekvenser för medlem och förening vid ombildning enligten
någon metoderna.av

Utskiftningsmetoden innebär den ekonomiska föreningen bildaratt ett
aktiebolag. Vid bolagsbildningen överlåter föreningen sin rörelse till
bokfört värde betalning i aktier det nybildade bolaget s.k.imot
apportemission. Föreningens tillgångar kommer därefter beståatt av
aktier i det uttagsbeskattningbolaget. Särskilda skäl motnya av
föreningen regelmässigt föreligga vid överlåtelseanses en av
verksamheten i samband med ombildning detta slag. Nästa stegen av
i ombildningen den ekonomiska föreningen likvideras. Som ledär ettatt
i likvidationen skiftas aktierna i det nybildade verksamhetsdrivande
bolaget till aktiermedlemmarna i föreningen. Varje medlem tillskiftasut
i proportion till sitt insatskapital. Dotterbolagsaktiernas marknadsvärde

ofta högre föreningens skattemässiga anskaffningsvärde. Enligtär än
särskilda regler befrias från beskattning 3dock medlem § 8 3 stmom
SIL och föreningen KL.från uttagsbeskattning 22 För§ l 4 stanv. p

uttagsbeskattning underlåtasskall och för skattefrihet för medlematt att
skall föreligga krävs föreningen samtliga aktier i dotterbolagetägeratt
och samtliga aktier skiftas skiftasVärdet egendomatt ut. annan somav

får vidare inte överstiga fem nominella värdet pådetut procent av
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aktierna.

De utskiftade aktierna det anskaffningsvärde andelen hadeövertar som
27 § 2 SIL. Vid avyttring aktie kommer helamom en senare av en
vinsten beskattas. Särskilda regler finns för det fall andelen utgjordeatt
omsättningstillgång hos medlemmen 3 § SIL.8 3 stmom

Vid ombildning enligt apportmetoden bildar medlemmarna i den
ekonomiska föreningen aktiebolag. Som apportegendomett nytt
använder medlemmarna sina andelar i den ekonomiska föreningen. I och
med bolagsbildningen blir alltså de tidigare föreningsmedlemmama
aktieägare.

Uppskov medges med beskattning vid avyttring andelama i utbyteav
aktier i det förvärvade bolaget. Aktierna andelamasmot övertar

skattemässiga anskaffningsvärde och eventuell vinst beskattas försten
aktierna i framtid 27 § 4 SIL.när l Vederlaget vidavyttras sten mom

bytet andelama aktier får förutom nyemitterade aktier i detmotav
köpande bolaget kontanter motsvarande högst l0utgöras procentav av
de nyemitterade aktiemas nominella värde. Den del Vederlagetav som

beskattas fulltutgörs ut.av pengar

I beslutar aktiebolaget, enda inästa medlem föreningen,steg är attsom
upplösa föreningen likvidation. Vid likvidationen skiftasgenom
föreningens tillgångar till aktiebolaget. Utskiftning vid likvidationut
behandlas enligt reavinstreglema 24 § 2 KL.l I regelstmom
föreligger särskilda skäl uttagsbeskattning föreningen imot av
likvidation i samband med föreningens tillgångar förs tillatt över
bolaget. Aktiebolaget föreningens skattemässiga restvärden påövertar
tillgångarna.
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Utredningens överväganden4.4

organisationEkonomiska föreningars4.4.1

Samhandel4.4.1.1 dotterbolaggenom

Utredningens förslag: ekonomisk förening får bedriva denEn
direkt ikooperativa samhandeln med medlemmarna inte bara

föreningen indirekt i helägtföreningenävenutan ett av
dotterföretag.

Skälen för utredningens förslag: Omstruktureringar sker eller pågår
ochinom flera de kooperativa branscherna. finns många olikaDetav

delvis samverkande orsaker till denna Särskilt kan nämnasprocess.
avregleringar, minskade statliga åtaganden anledningsubventioner, med

medlemskapet i ökat konkurrenstryck följd bl.EU ettsamtav som en a.
de nämnda omvärldsförändringama.av

affärsmässiga, finansiella organisatoriskaAv och andra skäl har ofta
lösningar med den ekonomiska föreningen moderföretag isom en
koncern ekonomisk förening intevalts. Att bildar koncern betyderen en

företagsgruppen sådan förlorar sin kooperativa karaktär. Detatt som
medlemmarna indirektavgörande föreningen och därmedär ägeratt

föreningens dotterbolag och kooperativtägandet utövasatt ettgenom
deltagande på det i kap. första stycket FL.l l §sätt som anges
Möjligheten för bedriva verksamhet iekonomisk förening atten
dotterbolag finns kap. gällerockså lagreglerad. Enligt 1 4 § FL att om

ekonomisk förening så aktier eller andelar i svenskmångaägeren en
utländsk juridisk föreller den har hälftenän rösternaattperson mer av

samtliga aktier andelar, den ekonomiska föreningeneller är
Ävenmoderförening och iden andra juridiska dotterbolag.personen

konkurrens- och skattelagstiftningama koncembildningarbehandlas där
ägandet uteslutande så kanaliseraseller uteslutandegott som genom
moderföretaget, enbart organisera verksamheten. Genomsättett attsom
koncembidrag skattemässigdet i sådana fall möjligt medär ävenatt
verkan jämna de i koncernen ingående företagen;resultaten mellanut

SIL. konkurrenslagstiftningens mening koncern2 § 3 I ärse mom en
regel betrakta ekonomisk enhet varför avtal inomattsom som en en
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koncern intenomialt träffas förbudet i konkurrenslagen,6 §av se
avsnitt 2.2.2. Regelsystemet innebär sådana företagsgrupperingaratt
med ekonomisk förening moderföretag behandlas neutralt ien som
förhållande till koncernen med aktiebolag moderföretag.som

Det dock inte möjligt för föreningen och dess medlemmarär fulltatt ut
komma i åtnjutande de administrativa och andra fördelar i detav som
enskilda fallet kan ha varit motivet för organisera den kooperativaatt
verksamheten i koncern. Utredningen konstaterar utvecklingenatten
gått det hållet och lagstiftningen inte anpassad till de behoven.är nya

framkomDetta bl. i samband med lagstiftningena. om en ny
organisation för Landshypoteket. I förarbetena prop. 1993/941216
diskuterades just möjligheten bedriva kooperativ verksamhet iatt ett av

ekonomisk förening helägt aktiebolag. Där anfördes bl.a. följande.en
"Lagrådet har i sitt yttrande tagit frågan det möjligt forärupp om en
ekonomisk förening med bibehållande sin kooperativa karaktäratt av
låta rörelsen till huvudsaklig del helägt dotterbolag".utövas ettgenom

Lagrådet har i anslutning härtill anfört följande. "Frågan har inte
berörts i förarbetena till lagen 1987:667närmare ekonomiskaom

föreningar. Enligt Haberg-Nissels kommentar till års föreningslag,1951
5:uppl. s.78 l sådant förfarande inte möjligt. Mallménärnot ett
däremot i sin kommentar till föreningslagen s.42 hävda detattsynes
går skapa ekonomisk förening där rörelsen bedrivs till väsentligatt en
del i dotterbolag. visstEtt stöd för denna uppfattning kan måhända
utläsas från vissa uttalanden i 1986/87:7 242. Praxis på70prop. o.
området saknas. Lagrådet det remissen framgårnoterar att attav
medlemmarna deltar i verksamheten endast föreningensgenom
aktieinnehav och föreningen tillsammans med dotterbolagetattgenom
med sina tillgångar under övergångstid för Hypoteksbankensen svarar
förpliktelser konstaterar detta inte något säkert underlagsamt utgöratt
för slutsatsen det möjligt ändring i föreningslagenäratt att utan
registrera den nytillskapade föreningen ekonomisk förening."som en

Regeringen konstaterade för sin del sammanfattningsvis att
medlemmarna i den Landshypoteksföreningen kommaskulle attnya
begagna föreningens tjänster dels föreningens aktieinnehav, delsgenom

föreningen tillsammans med dotterbolaget med sina tillgångaratt under
övergångstid för Hypoteksbankens förpliktelser delssamten svarar

föreningens kreditbedömning och dess ekonomiska rådgivning.
Regeringen ansåg alldeles del verksamheten skulleatt oavsett att en av
komma bedrivas i kreditmarknadsbolaget fick föreningensatt
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sådan den skulle kunnakooperativa karaktär attartanses vara av
ekonomisk förening.registreras som

ekonomiskslutsatsendenna bakgrund drar utredningenMot att en
bedriva kooperativförening enligt gällande inte torde kunna allrätt

oklart hurverksamhet helägt dotterbolag och det är storattettgenom
måste bedrivas direkt iden kooperativa verksamhetendel av som

behålla sin rättsligaföreningens regi för föreningen skall kunnaatt
ekonomisk förening.status som

intebärande skäl förUtredningen har inte funnit några att
bedriver sinföreningsrättsligt fullt föreningenut acceptera att

avgörandeverksamhet helägt dotterbolag. Det är attettgenom
sitt enligt kooperativa principernamedlemmarna ägande deutövar som

kap.till uttryck i bl. kap. deltagande och FLkommer l 1 § FL 10a. om
finansieraöverskottsutdelning. fullt möjligtDet är attom

koncembidrag från dotterbolagen.överskottsutdelning med ex.
medlemmarna sker i förhållande till derasFördelningen mellan

omfattningen respektive medlemsinsatskapital i föreningen och/eller av
indirekt bedrivnasamhandel med den föreningen direkt ellerav

alltsåverksamheten. Tanken med sådant är attett system
till moderföretaget, d.v.s. den ekonomiskamedlemmama/ägama

föreningen, skall få tillgodogöra sig vinsterna i dotterbolaget som
börföljd deras samhandel med bolaget. Detuppkommer som en av

alltså inte tillåtas det finns andra intressenter medlemmarnaänatt som
på helägandekan tillgodogöra sig resultatet i aktiebolaget. Ett krav

villkorendärför upprätthållas, vilket i och för sig går längremåste än
koncembidrag, där nedretill avdrag vid inkomsttaxeringen förför rätt

SIL. Utredningenför ägandet går vid § 390 2gränsen procent, mom.se
föreslår införs bestämmelsedärför det i kap. FLl l §att aven

föreningen bedriverinnebörden kooperativ verksamhetatt genomsom
i föreningen direkt bedrivnahelägt dotterbolag jämställs med denett

kooperativa verksamheten.
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4.4.1.2 Medlemsfrämjande föreningar

Utredningens förslag: En ekonomisk förening behöver inte själv
bedriva kooperativ samhandel med medlemmarna får ha tillutan
ändamål främja medlemmarnas kooperativa deltagande iatt en
eller flera andra ekonomiska föreningar, dess tillgångarom
uteslutande eller så uteslutande består andelar i degott som av
andra ekonomiska föreningarna.

Skälen för utredningens förslag: Inom vissa branscher med federativ
uppbyggnad har utvecklingen drivit fram koncentrationen av
samhandeln till centralorganisationen och/eller dess helägda dotterbolag.
KF har i skrivelse den 21 november 1995 till regeringen redovisaten
de problem med gällande lagstiftning för konsumentkooperationenssom
del aktualiserats sådan förändringsprocess. Av skrivelsengenom en
framgår i huvudsak följande. Sedan KF bildades har1899 s.k.en
federativ princip tillämpats i konsumentkooperationens uppbyggnad och
verksam hetsfonner. Den innebär föreningarna för detaljhandelatt svarar
och verksamhet riktad till medlemmarna, medan utgjortKF centralen
enhet för vanranskaffning och stöd till föreningarna. Större delenannat

föreningarnas affärsverksamhet har inom för KF-koncemenav nu ramen
samordnats med centralorganisationens tidigare partihandels- och
industriverksamhet Därmed har förutsättningar skapats förm.m. ett
integrerat arbetssätt med detaljhandeln den styrande kraften isom
affärsorganisationen. Den traditionella uppdelningen i partihandel och
detaljhandel har och KF utvecklarövergetts helt integreradnu en
detaljhandel efter internationella förebilder, vilket innebär viktigen
förnyelse inom svensk dagligvaruhandel.

Omstruktureringen innebär förändrad rollfördelning inomen
konsumentkooperationen. Konsumentföreningama tidigaresvarar som
för medlemsverksamheten och för relationerna till medlemmarna. De
individuella medlemmarna anslutna till knappt hundratalär ett
föreningar mottagit deras insatskapital. Affärsverksamheten bedrivssom

KF direkt eller indirekt dotterbolag. Föreningarna och derasav genom
medlemmar sitt inflytande affärsverksamhetenutövar viaöver ägandet
i KF. KF framhåller den rollfördelning formats inomatt som nu
konsumentkooperationen naturliga skäl inte varit förutsedd iav
lagstiftningen ekonomiska föreningar. Lagen inte formad forärom en
situation där föreningarna för medlemmarnas räkning driver den
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kooperativa affärsverksamheten via det förbundet. Detgemensamma
gäller till exempel de ekonomiska relationerna mellan individuell
medlem, konsumentförening och förbund vad återbäring, däravser
reglemas huvudsakliga innehåll påutformades 1920- och talen.1930

Lagstiftarens syfte har varit utifrån de grundläggande kooperativaatt
principerna tydligt precisera och vad kooperativavgränsa ärsom
verksamhet i ekonomisk föreningsform och undanröja risken att
företagsformen ekonomisk förening används i främmande syfte, till
exempel kapitalförvaltning. Att reglera arbetsfördelningen mellanren
primärföreningar och förbund har varit och bör fråga forvara en
respektive organisation bestämma i demokratisk ordning.att

Den arbetsfördelningen mellan konsumentföreningar och ökarKFnya
medlemmarnas utbyte verksamheten bl. förstärktav a. genom
effektivitet i affärsverksamheten. såledesDen bygger på samma
grundläggande kooperativa principer hittills, formernaävensom om
förändras.

Endast förening själv bedriver kooperativ registrerasverksamheten som
ekonomisk förening. I förarbetena till års1951 föreningslagsom

diskuterades i vilken utsträckning förening kan bedriva änen annan
kooperativ verksamhet. I 1951:34 anförde80prop. s.
departementschefen följande:bl. "Klart till början denär atta. en
omständigheten förenings ändamål såväldubbelt, främjaäratt atten
medlemmarnas ekonomiska intressen fullfölja ideellt syfte,att ettsom

Återståri och för sig bör hindra föreningen vinner registrering.att
alltså frågan huru i detta hänseende böra behandlas föreningar, vilkas
verksamhet blandad dels ekonomisk verksamhet denär natur,av av

i och1 § dels verksamhet slag. Tyngdpunktennatur annatsom avses av
det gäller förenings registrerbarhet lärer kommanär avgöraatt atten
bedömningen karaktären föreningens verksamhet. börröra Detav av

enligt min mening krävas förening för vinna registrering skallatt atten
i huvudsak framträda förening, där medlemmarna deltaga isom en
verksamheten på i åsyftas."1 §sätt

Detta uttalande torde vägledande för tillämpningenävenvara av
gällande föreningslag. Gällande innebära föreningtorderätt att en som

inriktningändrar och inte längre huvudsakligen bedriver samhandel med
medlemmarna skall upplösas; ll kap. FL.4 §se
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Utredningen emellertid lagstiftningen inte bör hindraattanser en
utveckling där medlemmarnas ägande och den medlemsfrämjande
verksamheten organiseras i ekonomisk förening och samhandelnen
med medlemmarna eller flera andra ekonomiskautövas genom en annan
föreningar. åstadkommaFör detta måste lagstiftningen ändras såatt att

föreningar inte själva bedriver samhandeläven med sinasom
medlemmar får registreras ekonomiska föreningar. dockDet inteärsom
meningen totalt utvidga möjligheten inom föratt sett att ramen
ekonomiska föreningar bedriva kooperativ verksamhetän utanannan
endast för möjligheten strukturera ochöppnaatt att en samma
kooperativa verksamhet i två led. Om medlemsfrämjandeen
"ägarförening" tilläts bedriva kapitalförvaltning innehavatt änannan av
andelar i den ekonomiska förening vilken medlemmarna deltar, torde
det nödvändigt införa särskilda begränsningar i föreningslagensattvara
och skattelagstiftningens regler bl överskottsutdelning. sådanaMedom a
begränsningar skulle dock syftet förändringarnamed komma förfelas.att
Överskottet från medlemmarnas samhandel skall nämligen kunna
återföras till medlemmarna dels i form återbäring i förhållande tillav
deras samhandel med föreningden i vilken de indirekta medlemmarär
och dels i förhållande till deras grund-, och emissionsinsatser iöver-
den förening de direktmedlemmar.är

Utredningen föreslår förening skall få registreras ekonomiskatt en som
förening den inte bedriver samhandel med medlemmarnaäven underom
förutsättning föreningen har till syfte främja medlemmarnasatt att
samhandel med ekonomisk förening och föreningensatten annan
tillgångar uteslutande eller så uteslutande består andelar igott som av
den andra ekonomiska föreningen.

I flertal de ekonomiska föreningar inte längre bedriverett av som
samhandel med medlemmarna skulle kunna fortsätta sinmen som
kooperativa verksamhet inom för sådan medlemsfrämjanderamen en
ekonomisk förening utredningen föreslår finns betydande tillgångarsom
i form aktier eller fastigheter. För underlätta övergången till denattav

organisationsstrukturen det väsentligt tillgångarnaär att utannya
beskattning kan tillskjutas medlemsinsats till den ekonomiskasom
föreningen i vilken kooperativaden sarnhandeln med medlemmarna
bedrivs. För omstruktureringar inte skall leda till beskattning hos denatt
överlåtande föreningen krävs inte bara tillgångarna överförs tillatt
skattemässiga restvärden också uttagbeskattning dvs.utan att som
tillgångarna sålts till marknadsvärdet inte sker. Uttagbeskattning kan
underlåtas det föreligger särskilda skäl; 22 § l 4 KL.stom anv p
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Utredningen bakgrund syftet med bestämmelsenatt mot att äranser av
underlätta omstruktureringar inom näringslivetatt och den praxis som

föreligger talar mycket för uttagbeskattning inte aktualiseras. Dennaatt
tillgångsöverföringar mellan ekonomiskatyp föreningar har såvittav

känt inte En viss osäkerhet rättslägetprövats. får ändåom anses
föreligga. Med hänsyn till vikten de aktuellaattav
organisationsförändringarna kan komma till stånd föreslår utredningen

det införs bestämmelse uttagbeskattning inteatt skall skeatten om en
ekonomisk föreningt insatskapital tillskjuter egendom isom en annan
ekonomisk förening och efter tillskottet uteslutandel eller så gott soml
uteslutande endast innehar egendom i form andelar i den andraav
ekonomiska föreningen. Den osäkerhet i dagsläget föreligger påsom
området det svårt uttala siggör förslagets eventuella effekt påatt om
statsfinansema. Som framgått talar dock mycket för nuvarandeatt
lagstiftning medger tillgångar överförs på det här äri fråga,att sätt som

uttagsbeskattning sker. I sådant fall får förslagetutan att anses
statsfinansiellt neutralt.

Fråga har också uppkommit det enbart behöver helägdanu om vara
dotterföretag föreningen kan bedriva sin verksamhet eller detsom om
går ytterligare Civildepartementet haratt ta 1996-02-26 tillsteg.
utredningen för kännedom överlämnat till statsråden och cheferna för
Finans- respektive Civildepartementet ställd skrivelse 1996-01-25 från

i HSB:s Riksförbund. skrivelsenI beskrivs, med kännedom attg om
näraliggande frågor utreds inom företagskooperativai utredningen, den
nyemission i HSB Sverige AB och åtföljande omstrukturering och
rollfördelning mellan förbund och föreningar genomförts. Detsom nyss
har, enligt skrivelsen, inte varit avsikten den kooperativaövergeatt
tanken endast tillse samla del HSB-rörelsensutan kapitalatt att av
under företag skulle kunna fortsätta drivaett verksamheten framåt.som
Frågan därför oklar denär samhandel mellan medlemmarnanu om som
enligt lagen ekonomiska föreningar förutsättes ske i föreningom en

kan ske i situationäven där all kooperativ verksamhet skeren genom
dotterföretaget och dotterföretaget kooperativaägs gemensamt av
företag. HSB:s Riksförbund vill fästa statsrådens uppmärksamhet på
frågan inte viss anpassning lagen ekonomiska föreningarom en av om
kan behövas i samband med dessa frågor i ovannämndaatt övervägsnu
utredning.

enlighetl med vad utredningen redan anfört, måste det avgörandeovan
medlemmarna sitt ägande enligt de kooperativaatt utövarvara

principerna sådana de kommit till uttryck i lagen ekonomiskaom
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skrivelse inämndaerhållitemellertidUtredningen harföreningar.
möjligaochproblemethunnitsådan tid den närmare penetreraatt

bedrivs ikooperativ verksamhetFråganlösningar. avsomom
jämställas medkunnabolag börkooperativa föreningar ägtgemensamt

jämställaskunnaförhållandevid sådantdotterföretag, ochhelägt även
måsteverksamheten,kooperativadirekt bedrivnaföreningenmed den i

iövervägandeföremål föruppfattning, blienligt utredningensdärför,
kommererfarit,utredningenEnligt vadsärskild ordning.

isärskild utredaretillkallaskyndsamtocksåCivildepartementet att en
framläggautredareuppfattning börutredningensfråga. Enligtdenna en

medi sambandbehandlaskantid detförslag i sådansitt att
blii övrigtbetänkandeutredningensremissbehandlingen samtav
deli dennapropositioneventuellsådan behandling,föremål för ävenatt

träda ikraftlagändring kaneventuelltidi sådankan läggas att en
övriga förslag.utredningenssamtidigt som

Överskottsutdelning och4.4.2 annan
medelföreningensanvändning av

ÖverskottsutdelningAllmänt4.4.2.1 om

ekonomiskvilka villkorordning och påi vilkenBestämmelserna enom
i kap. FL. Enfinns 10till medlemmarnamedel får betalasförenings ut

kap.Enligt 2 2 §avsnitt4.l.3.finns iredogörelse för bestämmelserna
vinstfördelningsgrundema Ii föreningens stadgarskallll FL anges.p

härtill ochmotiveringnågoninteföreningslagens förarbeten anges
bolagsordningaktiebolagsföreskrift beträffandemotsvarandenågon ett

slås fast efterstadgarnalämpligt det idockfinns inte. harDet attansetts
kanDetföreningsstämman.utdelning får beslutasprincipervilka av

medlemsinsatsenstilli förhållandeutdelninginsatsränta dvs.gälla om -
omfattning. Etti vilkenoch i så fallskall förekommastorlek annat-

efterlikvider ellerkooperativ utdelning i formhuruvidaexempel är av
ellerlevererad/köpt volymtillske i förhållandeåterbäringar skall annan

vilketi övrigt påutformning ochvinstfördelningsgrundemasgrund. Just
avgörandeharanvändaskapital skallföreningens friasätt egna

i frågaminstoch intefunktionssättbetydelse för föreningens om
föreningens s.k.tillmedverkavillighetmedlemmarnas att

frågeställningdennaskall belysaUtredningensjälvfmansiering. närmast
i dessa delarförslagredovisas utredningensDärefternågot ytterligare.
flexibeltpåöka möjligheternatill ytterligare sättsyftar ettattattsom
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använda föreningens medel.

E rdeln grunderö in gs

finnsDet grundläggande krav på medlemmarett deltar i föreningensatt
kooperativa verksamhet, kap.l l § FL. Deltagandet ocksåutgör
grunden för fördelningen överskottet i form gottgörelse ochav av
kooperativ vinstutdelning. I FL finns däremot inte någon regel som
tvingar föreningen använda viss bestämd måttstockatt foren
omfattningen deltagandet; kap.10 2 § 2 FL.stav se

Det traditionella fördela överskottetsättet i kooperativaatt föreningar,
i Sverige såväl i utlandet, i proportion tillär medlemmarnassom
omsättning med det kooperativa företaget, dvs. medlem, haren som
dubbelt så omsättningstor får också dubbelt såsom storen annan,
återbäring/efterlikvid den andre. Skälen till dennaattsom
fördelningsnyckel användes historiska och pedagogiska.är Denna
princip har varit fömuftig i den tid då kooperationen fram, ochväxte
den enkel förstå ochär administrera.att att

Ur ekonomiskt perspektivett emellertid överskottsfördelningär efter
medlemsomsättning inte självklar. För principen ska leda till bästaatt
möjliga utfall för medlemmarna ska antal betingelser uppfyllda;ett vara
det ska finnas höggradig homogenitet i medlemskåren och ien
produkterna; det kooperativa företaget arbetar med verksamheter som
ligger helt medlemmarna vilket innebärnära kapitalbehovet litet;att är
det kooperativa företaget så litet på marknadenär det inte kanatt
påverka efterfrågan eller utbudet.

Om inte dessa villkor uppfyllda, kan det kooperativaär företaget
åstadkomma bättre medlem med andra fördelningsnycklar. I ställetsnytta
för medlemmens bidrag till det kooperativa företagets omsättning kan
dennes bidrag till företagets överskott möjlighet. Ett annatvara en

aviöverskottetalternativ delär fördelas efteratt medlemmens bidragen
till överskottet eller omsättningen och del fördelas efter medlemmensen
bidrag till företagets egenkapital det reellt liktydigtär medsettsenare

kan variera.ränta, För det tredje kan tänkas andra möjlighetersom ett-
exempel ochextremt medlemmarnaär medatt oregelbundnavar en av

mellanrum erhåller lika eller ungefärligen lika klumpsummorstora
windfall money. Ytterligare möjligheter skulle förmodligen kunna
identifieras. De två först nämnda alternativen förklaras nedan.
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till överskottetbidragmedlemmensFördelning efter

principenkanför hård konkurrens,kooperativt företagNär är utsattett
till företagetsomsättning ledaöverskottsfördelning efter attom

bidrarproduktkategorier,deinomkonkurrenskraft försämras mestsom
deminskar hosattraktivitetföretagetsochtill överskotten, att

fördelningsprinciptill överskotten. Dennabidrarmedlemmar, mestsom
till medlemmarnakooperativa företagetdetalltså innebärakan att ger

marknadensöverensstämmelse medinte i godmarknadssignaler, ärsom
därmedochföretagetkooperativadetvillkor. Därmed kan

konkurrensen.imedlemmarna försvagas

ellertill överskottbidragefter medlemmens omsättningFördelning samt
egenkapitaltillefter bidrag

omsättning byggerproportion tillöverskottsfördelning iPrincipen om
bidrag till dendominerandetotaltmedlemmarnasförutsättningenpå att

säljer till detoch/ ellerköper fråndekooperativa verksamheten är att
till företagetfinansiella bidragdvs. deras ärkooperativa företaget,
överskottet harfördelningsnyckel förutsätterförsumbart. Denna att

andrasamhandelmedlemmarnasuppkommit endast resursergenom -
ipå egenkapitalavkastningenOmbidragit till överskottet.intehar alls

kapitaletkommerårsöverskotttill företagetsgrad bidrar atthög
vid allaochproduktionsfaktorer,subventionera andra som

samladeanvändning deinoptimalresultatetsubventioneringar blir av
till dessersättning,inte erhåller denkapitaletNär svararsomresurserna.

detkapital, dvs.tillräckligt mycketattraherabli svårtvärde, kan det att
på problemetLösningenunderfinansierat.blir ärkooperativa företaget
egenkapitalkooperativa företagetstill detbidragmedlemmarnasatt ges

utgår påbestå imycket välkanbelöning. Denna räntaatten
åren, kanvarieratillåtesinsatskapitalet, och överräntesatsenattgenom

fördelas tillöverskotteteffektiv lösning. En delproblemdessa avges en
till företagetsbidragtill medlemmarnasi proportionmedlemmarna

egenkapital.
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Insatsemission4.4.2.2 övriga föroch baser Överskotts-
utdelning

Utredningens förslag: föreningEn ekonomisk får besluta om
insatsemission utdelningsbara vinstmedel förs tillöverattgenom
medlemsinsatser. Medlem skall tillföras emissionsinsatser i
förhållande till den omfattning i vilken han deltagit i föreningens
verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk under det senaste

|1 avslutade räkenskapsåret tidigare räkenskapsår ieller eller
förhållande till medlemmens vid det räkenskapsåretst senaste

i

i
utgång inbetalda och tillgodofördagrund- överinsatser samt
emissionsinsatser.

Begränsningen insatsutdelning till högst för år påräntaav en
inbetalda medlemsinsatser, diskontot plusmotsvarar tresom
procentenheter, slopas.

skilja emissionsinsatsemaFör från övriga insatser införsatt
beteckningen grundinsats på den insats medlem enligt stadgarna

skyldig delta med och beteckningen överinsats för frivilligaär att
insatser. förening kan alltså förekomma grundinsats,I en
överinsats, emissionsinsats förlagsinsats. Vidare klargörs isamt
lagtext överskottsutdelning kan utgå i form s.k.gottgörelse,att av
kooperativ vinstutdelning d.v.s. utdelning utgår isom
förhållande till den omfattning i vilken medlemmarna deltagit i
föreningens verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk,
insatsutdelning utdelning på förlagsinsatser. Den nuvarandesamt
begränsningen storleken på insatsutdelning samtidigtslopasav

basema för de olika överskottsutdelning klarttypernasom av
i lagtext.anges

Föreningsstämman får inte fatta beslut överskottsutdelningom
med belopp styrelsen föreslagit godkänt,vad ellerstörre än om
inte skyldig fatta sådant beslut enligt föreskriftstämman är att ett
i stadgarna.

Skälen för utredningens insatsemissionförslag: Utredningens förslag om
innebär möjlighet föreningens fria kapital tillomvandlaatten egna
individuellt insatskapital emissionsinsats. Nuvarande tillåters.k. regler
endast avgående medlem får sina inbetalda insatser återbetaldaatt samt
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iandel beslutad överskottsutdelning. Någon till andel i friarätt
vinstmedel har han inte föreningen i princip kan besluta delatrots att att

det till kvarvarande medlemmar följande bidrarår. Dessutomut
nuvarande Skatteregler till det fria kapitalet i praktiken bliratt egna
inlåst i föreningen. Tanken med insatsemission det friaär att egna
kapitalet skall bli åtkomligt för medlemmen det samtidigt skallattmen
bindas i föreningen till tidpunkt då medlemmen har fårätt att utsamma
den inbetalda insats han enligt stadgarna varit skyldig delta imedatt
föreningen. Det inte meningen det förär att systemetnya
självfinansiering insatsemission skall det svårare förgöragenom
föreningen medlemmarna motivera beslutoch fattaatt gentemot om
kapitaluppbyggnad i föreningen vad gällande regler medger. Beslutän

insatsemission bör därför kunna fattas majoritetmed enkel vilket ärom
beslutskrav gäller för överskottsutdelning eller uppbyggnadsamma som

fritt kapital vilket konsekvens hela detäreget attav en av
utdelningsbara beloppet enligt kap.10 § FL inte utnyttjas för2
överskottsutdelning.

aktiebolagI kan fondemission till aktiekapitalet ske frånett
reservfonden, uppskrivningsfond, fritt kapital ellereget genom
uppskrivning anläggningstillgångar. omdisponering sker då inomEnav
det kapitalet. fondemissionEn i aktiebolag innebär helaett attegna
emissionskapitalet i bolaget. fondemissionEn kan därför intestannar

försämra borgenäremas och andra intressenters intressen.externaanses
En motsvarande insatsemission i ekonomisk förening innebär atten
kapitalet betalas till medlemmen han lämnar föreningen. Mednärut
anledning härav bör enligt utredningen möjligheten till insatsemission
begränsas till sådant kapital redan enligt gällande reglereget ärsom
utdelningsbart. alltså inteDet bör vid fondemission möjligt attsom vara

insatsemission överföra reservfond eller uppskrivningsfond tillgenom
insatskapitalet.

frågaEn central stadgarna måste innehålla någon obligatoriskär om
föreskrift angående insatsemission. någotABL uppställer inte krav på

det i bolagsordningen skall finnas bestämmelser fondemission.att om
Däremot skall det finnas bestämmelser lägsta och högstaom
aktiekapital. frågaI ekonomisk förening krävs endast reglerom om
skyldighet insatser. Något lagbundet krav på i stadgarnagöraatt att

högsta samlade insatskapital finns inte, vilket naturligt medärange
hänsyn till medlemsantalet rörligt och avgående medlem i varjeäratt att
fall huvudregel har få sin inbetalda insats. finns inteDeträtt att utsom
något skäl införa obligatoriskt krav kapitaluppbyggnadatt ett genom
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själv bestämmainsatsemission. alltså överlåtas FöreningenDet bör att
villkoren därför.insatsemission skall kunna förekomma ochom

skallkap.kan i sammanhanget enligt 2 2 § llDet nämnas att
vinstfördelning i stadgarna.grunderna för föreningens anges

ikommenteratsBestämmelsen har tidigare inte närmarenämntssom
finns inte iförarbetena till och någon motsvarande bestämmelseFL

efter vilkahar dock lämpligt det i stadgarnaABL. Det ansetts att anges
får föreningsstämman,principer utdelning beslutas t.ex. omav

skalloch högstainsatsutdelning skall förekomma den procentsats som
i övrigtkunna utbetalas, efter vilken grund utdelning till medlemmarna

ifrågakomma till andraskall beräknas och utdelning skall änom
krav på stadgarnamedlemmar. Vidare finns i lagrum12 ett attp samma

skallförlagsinsatser, sådanaskall vad skall gälla för omange som
tillämpa reglernaförekomma i föreningen. Om föreningen skall de nya

stadgarna börinsatsemission bör det också i stadgarna. I ävenom anges
insatsemissionEftersomfördelningsgrunden vid insatsemission anges.

överskottsutdelningalternativ till dela fria vinstmedelär utett att som
sådan utdelning.fördelningsgrunden densamma förbör vara som

Fördelningsgrunden alltså kunnabör utgöras av

föreningen underomfattningen medlems samhandel med ettav en
flera räkenskapsår, ellereller

utgång inbetaldavid räkenskapsåretsmedlemmens det senaste
ellergrundinsatser, överinsatser tillgodoförda emissionsinsatser,samt

kombination ochlen av

insatsemissioner kräver någrasärskild fråga införandeEn är om av
Insatsemissionema skall enligt förslagetsärskilda övergångsregler.

utdelningsbara. Vidarefinansieras med sådana medel redan i dag ärsom
förinsatsemission fattas i ordning gällerskall beslut samma somom

insatsemission kan inte medföraöverskottsutdelning. beslutEtt attom
anspråk på föreningens medelenskild medlems rättsligt skyddadeen

särskildaförsvagas i förhållande till gäller. Någravad som nu
utredningens mening.övergångsregler behövs följaktligen inte enligt

förEnligt insatsutdelning fastställas till högstgällande får räntarätt en
det riksbankenår på inbetalda medlemsinsatser motsvarar avsom

tilläggräkenskapsårets utgång medfastställda diskonto gällde vidsom
traditionellakap. FL.procentenheter 10 2 § 2 Dentre stav

svenska föreningslagenkooperativa uppfattningen, också densom
möjligt ellerpå, medlemmarna skall få så lågbygger räntaär att som
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ingen påalls sitt individuella ägarkapital. Motivetränta är att
medlemmarna skall få ersättning för sin samhandel i form av
förmånligare priser, högre service och inte kapitalavkastning.etc. som
Detta emellertid statiskt eftersom det bortser frånär attresonemang
medlemmarna därmed vill investera så lite möjligt samtidigtsom som

försökerde dra fördelar från sin samhandel.ännu störreut
Medlemskapets ägarroll undervärderas i förhållande till
samhandelsrollen. Vidare innebär taket vinster tillöveratt styrs
återbäring och efterlikvider vilket kan leda till felaktig signal tillen
medlemmarna värdet samhandeln. Kännetecknen på ettom av
kooperativt företagande går inte förlorade marknadsränta skulleom
betalas på insatserna. Företaget kan i stället på bättre vadsätt änett som

möjligt medlemmarna i förhållande till deras deltagandeär ersättanu
samhandel respektive kapitalinsats. Detta viktigt eftersom allärgenom

näringsverksamhet kapitalberoende och medlemmarnasär egna
kapitalinsatser avgörande för föreningens självständighetär att garantera
och verksarnhetsmål. När det gäller medlemmar inte bedriversom en
jämn och kontinuerlig samhandel med föreningen det med nuvarandeär
regler svårt dem för deras kapitalinsatser de år samhandel inteersättaatt
förekommer eller liten. Ett exempel på dettaär är
skogsägarföreningama. Utredningen föreslår därför den nuvarandeatt
begränsningen för insatsutdelning i kap.10 2 § 2 FL slopas.st

likhetI med vad redan gäller för aktiebolagen 12 kap. 3 ABL§som
föreslår utredningen föreningsstämman inte får fatta beslutatt om
överskottsutdelning med belopp vad styrelsen föreslagit ellerstörre än
godkänt, inte skyldig fatta sådant beslut enligtstämman är att ettom
föreskrift i stadgarna. När bestämmelsen infördes i ABL motivet bl.var

styrelsen i allmänhet får ha den möjlighetenbästaatt atta. anses
bedöma hur utdelning lämplig till bolagetsmed hänsynstor ärsom
förhållanden, eftersom den ofta företräder företagets långsiktiga
intressen i högre grad aktieägarna prop. ff. Samma1975:103 478än s.
skäl motiverar motsvarande regel i FL. Förslaget föranlederen en
ändring i kap.7 4 § FL.
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Utdelning4.4.2.3 till avgången medlem

Utredningens förslag: Insatsutdelning får lämnas tilläven
avgången påmedlem inte utbetalda insatser.

Skälen för utredningens förslag: kap.I 10 4 § FL attanges
överskottsutdelning i form gottgörelse och vinstutdelningav som
beräknas i förhållande till den omfattning i vilken någon har deltagit i
föreningens verksamhet ieller övrigt tagit denna i anspråk får lämnas
till andra medlemmar. Denna möjlighet lämna utdelning till denän att

inte medlem gäller inte insatsutdelning. betyderDettaär attsom
insatsutdelning inte får lämnas till avgången medlem hansäven om
insatser skall betalas tidsperiod bortomöver ärut en som
avgångstidpunkten. Huvudregeln i kap.4 l § FL medlemär näratt en
har avgått har han månader efter avgången få sinarätt att utsex
inbetalda medlemsinsatser. Utredningen iföreslår avsnitt 4.4.2.2 att
motsvarande skall gälla tillgodoförda emissionsinsatser. Bestämmelsen

dispositiv och inom lantbrukskooperationen det vanligt medär ärex.
stadgeföreskrifter insatsen skall betalas tidsperiodöveratt utom en om

till fem är efter avgångstidpunkten. har blivitDetta ettupp
konkurrensrättsligt problem. Långa utbetalningstider har nämligen

konkurrensbegränsande. Om tillåter utdelning elleransetts räntaman
kan den avgående medlemmen låna till kapitalinsatst.ex. ettupp en
konkurrerande företag.

finnsDet redan två lösa problemet. Detvägar ärantytts att attsom ena
icke utbetaldadet insatskapitalet skuldförs i och Någotmed avgången.

hinder betala marknadsmässig på beloppet intetorderäntamot att
föreligga, det inte i föreningens stadgar föreskrivits något Enannat.om
skuldföring inte oproblematisk eftersom den inte innebärenbartär att
den synliga soliditeten försämras det skuldförda beloppetävenutan att
får bättre de kvarvarande medlemmarnas insatskapital. Dettarätt än är
inte skäligt med hänsyn till de avgångna deltagitmedlemmarna i deatt
investeringsbeslut för vilket insatserna riskkapital varitetc. som en
förutsättning.

bättre alternativ inteEtt utbetalt belopp står kvar insatskapitalär att som
och det möjlighet utdelning på avgången medlemsöppnasatt atten ge
kvarstående insatskapital. Därvid uppkommer följande spörsmål. Måste
utdelningen generell eller kan den begränsas till just avgåendevara
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återstående sådantmedlems insatskapital. frågaEn är ettomannan
insatskapital också skall delta i insatsemission.rätt attges

utvidgade utdelningsrätten innebär förbättrad ställning förDen en
avgående medlem i jämförelse med vad i dag gäller. Den relevantasom
frågeställningen utdelning gäller avgåendeblir därför enbartom en som

diskriminerarmedlemmars insatskapital på otillbörligt sättett
kvarstående utredningens uppfattning inte så falletmedlemmar. Enligt är
eftersom avgången enligt saknar imedlem redan gällande rätt rösträtt

iföreningen och inte heller bör tillerkännas någon deltarätt att ett
sådant motiveras bl.utdelningsbeslut. Möjligheten till utdelning a. av
den klara konkurrensrättens på avgångenavvägningen mellan krav att

möjlighet föreningen ochmedlem skall ha konkurrens medatt ta upp
föreningens legitima intresse kapitalbasen för beslutaderedanattav
investeringar inte varje enskild förening böreroderar. Detta betyder att

frihet bestämma avgångna medlemmar skall omfattas ettattges om av
generellt utdelningsbeslut eller insatsemission.om

Förlagsinsatser4.4.2.4

förslag:Utredningens Förlagsinsatser medlemmarfrån andra än
får tillskjutas sådanamed högst så beloppett stort att summan av
förlagsinsatser efter tillskottet uppgår till högst beloppdet som

andra då inbetalda insatser änmotsvarar summan av
förlagsinsatser.

Möjlighet registreraför ekonomisk föreningöppnas atten
förlagsandelar enligt aktiekontolagen i VPC:s kontobaserade,
papperslösa, system.

Skälen ekonomisk föreningför utredningens förslag: Tillskott till en
kan bortsett från obligatoriska i fonnde medlemsinsatsema göras av- -
frivilliga medlemsinsatser s.k. överinsatser, jfr. kap. § FL. En2 2
ekonomisk föreskrivaförening kan också i sina stadgar att
kapitaltillskott får ske i förlagsinsatser och sådana insatserfonn attav

får andra medlemmar 5 kap. FL.l § lgörasäven än stav

fråga följande. VarjeI utdelning på förlagsinsatser gäller allmäntom
föreningsstämma utdelning och har följabeslutar suveränt attom
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föreningslagens krav på fritt kapital skall finnas tillgängligt föratt eget
utdelning liksom den s.k. försiktighetsregeln skall iakttas. Detatt är
alltså inte möjligt på förhand viss utdelning för visstatt garantera etten
år. Däremot finns inte något hinder i stadgarna föreskrivaatt att
förlagsinsatsema skall ha företrädesrätt till den årliga utdelningsbara
vinsten till visst högsta tak framför utdelning på medlemsinsatsemaupp

framföroch gottgörelse i form efterlikvid och vinstutdelning i formav
insatsränta. Det möjligt knyta utdelningen dels tillär t.ex. attav

marknadsräntan och dels till utvecklingen föreningens friaav egna
kapital plus ökningen reservfonden. Lagen hindrar inte olikaav
utdelning olika år enligt reglering i förlagsandelsbevisen. Detnärmare

alltså fullt möjligt liksom i fråga preferensaktier föreskrivaär attom- -
företrädesrätt till ackumulerad utdelning för förlagsinsatser framför
vanliga medlemsinsatser. Det också möjligt olika serierär att utge av
förlagsandelsbevis med olika villkor. sådant villkorEtt kan attvara
knyta förstahands leveransrätt till tillväxten i industrikapaciteten.en
Denna villkor skall regleras i föreningens stadgar.typ av

finnsDet dock begränsning beträffande förlagsinsatsema hindraren som
de används på effektivt finansieringsinstrument. Enligtsättatt ett som

5 kap. får förlagsinsatserl § 2 FL tillskjutasnämligen med högstst ett
så belopp gjorda förlagsinsatser efter tillskottetstort att summan av
uppgår till högst det belopp andra dåmotsom svarar summan av
inbetalda insatser förlagsinsatser.än

Begränsningen infördes i samband förlagsinsatsemamed infördesatt
finansieringsform i början l980-talet. huvudsakligaDet syftetsom av

med förlagsinsatsema möjlighet tillföra föreningenöppnaatt attvar en
riskkapital från andra dess medlemmar. Begränsningen i storleken påän
förlagsinsatskapitalet motiverades med medlemsinflytande de factoatt
skulle komma minska det kapitalet tilläts bli alltföratt externa stortom
i förhållande till medlemmarnas kapitalinsatser, förlagsinsatstrots att en
inte vid föreningsstämman prop 1983/84:84rösträttger om
kooperationens kapitalförsörjning ff.46m.m. s.

Vad inte förutsåg vid tidpunkten för lagstiftningen attman var
förlagsinsatsema i vissa fall bättre instrument vanligaär änett
medlemsinsatser i falletdet föreningen vänder sig till sina medlemmar
för erhålla riskkapital. Det kan gälla det falletatt nytt attex. en
skogsägarförening hamnar i den situationen föreningen behöveratt
vända sig till sina medlemmar och be riskkapital. Genomnytt attom
erbjuda förlagsandelar med marknadsmässig avkastning kombinerade
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industrikapacitetenmed förtur till leverans skogsråvara till denav nya
i omfattningförbättras möjligheten få denavsevärt att gensvar som

bedöms nödvändig. Därvid dock den nämnda begränsningen iär
storleken på förlagsinsatskapitalet i förhållande till
medlemsinsatskapitalet allvarligt hinder. Syftet med regelnett var som

skydda inflytande. skulle följaktligen intemedlemmarnas Detnämnts att
jämförelsenstrida motiven för regeln den ändras så vidmot attom

bortses från förlagsinsatskapital tillkommer medlemmarna.som

sådan begränsning i kombination möjligheten enligt kap.En med 5att -
§ FL föreskrifter i stadgarna inskränka för andra2 rätten ängenom-

medlemmar förvärva förlagsinsatser helt eller delvis skulle i rimligatt
omfattning tillgodose medlemmarnas krav på inflytande.

Enligt kap. minsta löptid för förlagsandelsbevis fem år.5 7 § FL är ett
viss osäkerhet råder huruvida möjligt binda andra deEn det är änatt

ursprungliga tid. Med tanke på storleken ochunder längreparterna en
långsiktigheten i investeringarna nödvändigtdetär att
förlagsinsatskapitalet bindas i väsentligtkan föreningen under längreen
tid fem år. förtydligande behövs punkt.Ett på dennaän

Utredningen föreslår möjligt registreradet skallatt attvara
förlagsandelar hos Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag enligt
bestämmelserna i aktiekontolagen bestämmelserna1989:827. De nya

ekonomiskkommenteras i kapitel innebär10närmare attsom en- -
förening antingen förlagsandelsbeviskan utfärda enligt gällande regler

låtaeller registrera i VPC:s kontobaserade, papperslösa, system.

Öppen/sluten4.4.3 förening

Utredningens förslag: ekonomiska föreningen får självDen
bestämma den skall eller sluten.öppenom vara

Skälen för utredningens förslag: ekonomisk förening får enligtEn 3
kap. intel § FL någon inträde medlem, det inte finnsvägra som om
särskilda skäl för med hänsyn till omfattningenellervägran arten av
föreningens verksamhet föreningenseller syfte eller orsak. Kravetannan
på öppenhet i relativtdet fonnulerat lagtextenär ärsom nu men- -
innebär ändå tvingande inskränkningar för i frågaföreningen om
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möjligheten någon medlemskap. förarbetenaI tillvägra 1951 årsatt
föreningslag uttalade departementschefen begränsningatt en av
medlemsantalet eller medlemskretsen stundom nödvändig ellervore
åtminstone berättigad, i fråga bostadsrättsföreningar,t.ex. om
mejeriföreningar, hingstföreningar eller betesföreningar. Exemplen visar
enligt Mallmén föreningarnas verksamhet i åtskilliga fall inte tillåteratt
något antal medlemmar och andra begränsningarstörre kan följaatt av
maskin- eller lokalanvändning eller dylikt i föreningen från
medlemmarnas sida. I praktiken kan öppenheten på så starktsätt
begränsas. Mallmén förarbetena inte fråganävenatt tarmenar om upp
finns det skäl förening inte behöver nyinvesteringar,att att göraanse en
i varje fall inte någon betydande omfattning, för att ta emotav nya
medlemmar. Vidare torde förening kunna ha sådan nivå påen en
grundinsatsen kombinerat med förvaltningsavgifter fåratt man
kostnadstäckning för medlemskapet för de medlemmaräven vars
deltagande litet eller obetydligt. Någonstans gårär dock I vissagränsen.

näringsverksamhet kan det också andratyper skäl finnasav av
ianledning begränsa medlemskretsen.att

Öppenhet inte de villkor måste föreliggautgör förett att ettav som
Öppenhetsprincipenföretag skall kunna fungera på kooperativ grund. får

i svensk ha sin förklaring i allmänna kooperativarätt principeranses
inte enbart har bäring på kooperativt företagande. Enligtsom

utredningen bör inte statsmakten allmänna ideologiska skäl ställaav upp
tvingande regler. I sådana frågor medlemmarna bäst skickadeär att
bestämma. Lagstiftningen bör dispositiv och i den enskildavara
föreningens stadgar kan bestämmas vilken målsättning föreningen skall
ha, den skall för den skall tillämpa likaöppen ellerom vara en var, om
differentierad behållna vinstmedel vid likvidation skall gårösträtt, om
till allmännyttiga ändamål Lantbruks- och konsumentkooperationenetc.
har i historiskt perspektiv vunnit styrka bl.a. i ochett öppnaatt vara
lagens tvingande regler har förmodligen varken gjort till eller från i det
hänseendet. frågaI konsumentkooperationen detär närmastom en
självklarhet den skall för i princip alla konsumenter.att öppenvara
Även öppenhetsrekvisitet skulle på redansättom samma som nu-
gäller i fråga dispositiv skulle förmodligen derösträttent.ex. görasom -
allra flesta föreningar behålla sin fonn. De inteöppna antassom som
medlemmar har dessutom möjligheten konkurrerandeatt starta ett nytt
kooperativ.

vissaI verksamheter arbetskooperativ kan det besvärligtt.ex.som vara
och kanske ekonomiskt förödande för verksamheten om en
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de traditionellafelrekrytering sker. problem torde inte gällaDetta
ianställningarbetskooperativen eftersom de oftast ställer upp

hägnetför medlemskap. Ikooperativet villkor avsom
förening sluta sigarbetsrättslagstiftningen kan alltså sådan attgenomen

möjligheten tordeefter prövoperiod inte förlänga anställningen. Denen
revisoreradvokater ellerinte konsultföretag ha. antalAntag att ettett

kontorsgemenskap ochpå bestämmer sig för haattort annanen
ekonomiskfirma iadministration under gemensam engemensam

i egenskap näringsidkare. Detförening i vilken och deltar sin avvar en
torde inteproducentkooperativ. sådant fall detalltså fråga Iär ett ettom

advokater/revisorermöjligt stadgar så eller flerautfonnaatt attvara en
därförfrån föreningenpå skulle kunna stängas attorten ute man

skulle ipersonliga skäl intebedömer hanatt passaav
heller någotarbetsgemenskapen. föreligger inteDet

föranställningsförhållande varför prövning inom ramenen
också finnas fallmöjlig. kanarbetsrättslagstiftningen inte heller Detär

inomvill tekniska och marknadsplanerdär hålla etc. enman processer
öppenhetsrekvisitet i kap.krets. utformning 3Med dagensträngre av

föreskriva styrelsendet inte tillåtet i stadgarnal § FL torde attattvara
varje sökande i dennahar diskretionär prövningrätt göra typatt aven

situationer.av

kapitalförsöijning effektiviseras. Islutna föreningar kanI öppenäven en
avgåendevadförening inte någon beredd betala änär att mer en

inbetald insats jämtemedlem har få föreningen, d.v.s.rätt att ut ur
räkenskapsåret.avslutadebeslutad överskottsutdelning för det närmast

i föreningen till andelama.Om föreningen sluts knyts övervärdena
marknadsvärde varvidkan värderas till sittAndelen därvid komma att

på föreningens samtligaskulle beaktas bl.a. avkastningsvärdetäven
hon ellermedlemtillgångar inklusive bundna fonder. En attsersom

föreningen med köp,han i fall på får betalt för sitt deltagande isiktvart
ekonomisk synvinkelkapitalinsatser harleveranser arbets- ochsamt ur

utveckling.incitament främja föreningensstörreett att

betydligt utsträckning vadekonomiska föreningen skulle iDen större än
i konkurrensutsattfallet i dag komma användasär attsom

fårföreningen själv i sina stadgar fritt bestämmanäringsverksamhet om
sammansättningenlämpadeden från kommersiella utgångspunkter mest

bestämmermedlemmar. bör alltså medlemmarnaDet omsomav vara
ordning förenligföreningen skall eller sluten. sådanEn äröppenvara
nyligen reviderademed de Internationella Kooperativa Alliansenav

bakomgrundsatsema för kooperativa företag. Tanken översynen av
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grundsatsema, finns redovisade i avsnitt bl.1.1, företagenattsom var a.
skulle kunna sina stadgar och organisation efter villkordeanpassa som
råder på den marknad det agerar.

4.4.4 Fusion

Utredningens förslag: fusionFör mellan ekonomiska föreningar
krävs beslutet biträtts nio tiondelar samtligaatt änav mer av
röstberättigade på föreningsstämma eller beslut med enkelen
majoritet på två på varandra följande föreningsstämmor.

Skälen för utredningens förslag: fusionFör mellan ekonomiska
föreningar krävs enligt gällande regler antingen enighet bland samtliga
röstberättigade på föreningsstämma i överlåtande förening elleren en
beslut på två på varandra följande föreningsstämmor i den överlåtande
föreningen, beslutet skall biträdas minst två tredjedelar devarav av av
röstande på den andra Stadgama kan innehållastämman. strängare men
inte lindrigare krav. Bestämmelsen finns i kap.12 4 § FL.

Aktiebolagslagen från 1975 innehöll från början krav på enkel majoritet
i överlåtande bolag på bolagsstämma för fusion. I bolagsordningenen
kunde uppställas högre majoritetskrav. Skälet till ändringenett var
främst näringslivets utveckling krävde möjligheter tillatt större
förändring vad möjligt medän kvalificerad majoritet, vilketsom var
gällt tidigare.

FL 1951 innehöll liksom FL regler kravmed på 2/3 majoritet på en
f andrastämma. Vid FLzs tillkomst diskuterades majoritetsfrågan, med

hänsyn bl. till ABL:s regler. konstateradesDet dock fusionatta. en var
ingripande händelse för medlemmarna i överlåtande ekonomisken en

förening. Saken måste grundligt och diskuteras mellanövervägas
medlemmarna. Detta ansågs motivera kravet på kvalificerad majoritet
på andra föreningsstämma.en

Genom Sveriges EES-avtal förband sig Sverige följa EG:satt
bolagsdirektiv. innebärDessa bl. återgång till krav på kvalificerada. en
majoritet vid fusion. Reglerna i ABL innebär för giltigtattnumera
beslut i överlåtande bolag krävs det biträtts aktieägare med tvåatt av
tredjedelar såväl de avgivna de vid företräddarösterna stämmanav som
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den svenskahar dessutom, på förslagaktierna. I ABL av
majoritet samtligainförts krav på högreaktiebolagskommittén, ännu

tiondelaraktieägare företrädande niovid närvarandestämman av
utgivna aktier rubbas. Somaktierna rättsförhållandet mellan tidigareom

minoritet med femytterligare krav i EG-rätten gällermed bas attett en
ha påkallaaktierna i Övertagande bolaget skalldet rätt attprocent av

fusionen. avvikelse frånför ställning till Detbolagsstämma äratt ta en
med styrelsebeslut i detgällande regel det vid fusion räckerattannars

Övertagande bolaget.

aktiebolag finnsNågot EG-direktiv motsvarande det fusion mellanom
föreligger därförekonomiska föreningar.inte fusion mellan Detom

majoritetskrav påkrav från EG på Sverige ändrainget FL:satt
fusionsdirektivfusion. EG:söverlåtande förening vid I sägs att

kooperativa företaginte behöver tillämpa direktivet påmedlemsstaterna
angivenaktiebolag eller i direktivetorganiseradeär annansom som

verksamhet inteNågra särskilda regler kooperativbolagsform. gesom
EG-direktivetsi Endast därför berörd för svensk del.ABL. FL är

kooperativa företaginnehåll innebär här det aldrig varit tanken attatt
principer.skall direktivets majoritets- eller övriga Enomfattas av

således internändring majoritetsregler vid föreningsfusionFL:s är enav
svensk fråga.

på 2/3-regeln vadFlera fusioner har inte kunnat genomföras beroende
problem harmajoritet på andrastämman. Motsvarandeavser

konsumentkooperationen. Sveriges EU-medlemskapaktualiserats inom
marknaden påreell internationalisering den svenskainnebär aven

framstår i mångamånga områden. snabb strukturomvandlingEn
ofrånkomlig. Nuvarandebranscher där föreningarna verksammaär som

majoritetskrav kan här hinder.utgöra ett

utsträckning i denPrincipen tillämpas i mycketmedlem röst storen en-
innebärvidhållande 2/3-kravetsvenska kooperationen. Ett attav

ekonomiska intressenminoriteten tvingar majoriteten fortsätta. Deatt
främjar kan inte förverkligas. Detmajoriteten fusionenattsom anser

minoritetmajoriteten skall "vänta ut"kan bli förseningarstora enom
majoritet ibland köpamed hjälp utvecklingen. aktiebolag kanI enav

majoritet.minoritetens aktier och därmed nå 2/3

samtyckt till fusionenförening inte harEn medlem i överlåtande som
därvidfusion ochhar enligt FL till s.k. särskilt utträde vid rätträtt att

skulle minoriteten haåterfå inbetalda medlem sinsatser. Dessa rättigheter



SOU Kapilalförsörjning1996:31 205

kvar enkel majoritet räckte för fusion. Synpunkten medlemmarnaattom
behöver diskutera fusionsfrågan ordentligt upprätthålls kravet pågenom
två enighet inte uppnås påstämmor om en.

En praktiskt inriktad aspekt på beslutsordningen i sambandannan mer
med fusion kravet på enhällighet vid första förär stämman att ett
definitivt fusionsbeslut redan då skall kunna fattas. alltsåDet är
tillräckligt enda de röstberättigade inte biträder förslaget foratt atten av

andra skall behöva Utredningen det rimligtstämmaen arrangeras. anser
något sänka majoritetskravet på första Kravet böratt stämman. av-

hänsyn till minoritetsintressena dock inte sänkas till den nivåänmer-
där det fortfarande framstår uteslutet andranärmast stämmaattsom en
skulle komma till beslut. rimligEn avvägning draett annat är att

vid den nivå där iFL andra sammanhang funnitgränsen
minoritetskravet så starkt det bör beaktas. till handsNärmastatt att
jämföra med bestämmelserna i kap.7 5 § FL enligt vilkenär en
minoritet minst tio samtliga röstberättigade kan tvingaprocentav av
fram föreningsstämma. Utredningens förslag innebär ändringextraen en
i kap.12 4 § FL.

4.5 skattefrågor

4.5.1 Allmänna utgångspunkter

målsättningEn vid utformningen skattesystemet är attav
skattebelastningen på näringsverksamheten och dess i princip skallägare

densamma i vilken associationsfonn verksamheten bedrivs.oavsettvara
Detta betyder inte reglerna måste exakt likadant utformade.att vara
Tvärtom bör reglerna utfonnas med utgångspunkt i varje
associationsforms speciella förutsättningar och syfte.

aktiebolagEtt kapitalassociation där intresse fåär ägamas är atten
avkastning på insatt kapital. En ekonomisk förening är en
personalassociation där ägarens/medlemmens intresse få godaär att
villkor i samhandeln med föreningen. Ett uttrycka detsätt ärannat att

föreningens verksamhet funktion medlemmensatt är en av egen
ekonomiska verksamhet konsument eller producent. I syfte attsom
framhäva detta karaktäristiska drag hos den ekonomiska föreningen -

skiljer den från aktiebolaget och andra associationsformer försom
näringsverksamhet används överskottsutdelningtermen som en-
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samlande beteckning för dispositionema verksamhetens resultat.av
överskottsutdelningBegreppet för påanvänds tydligare sättatt ett ange

positivt rörelseresultat i ekonomisk förening inte vidareatt ett utanen
skall betraktas vinst i vanlig bemärkelse, i första hand skallutansom

i anspråk för ersättning till medlemmarna för deltagande iderastas
föreningens verksamhet.

kap. finnsI 10 FL bestämmelserna överskottsutdelning ochom annan
användning föreningens egendom. Bestämmelsen har närmareav
redovisats i avsnitt och innebär i4.3 huvudsak följande. förening fårEn
besluta överskottsutdelning- från fritt kapital i formegetom av
gottgörelse eller kooperativ vinstutdelning fördelat mellan medlemmarna
i förhållande till deras samhandel med föreningen. förening kanEn även
inom för fritt kapital besluta insatsutdelning högstdockegetramen om
med belopp motsvarande för år på inbetalda medlemsinsatserräntaen

det riksbanken fastställda diskontot gällde vidmotsvararsom av som
räkenskapsårets utgång med tillägg procentenheter. Utredningentreav
föreslår ändringar i reglerna överskottsutdelning; bl. taket förattom a.
den s.k. insatsräntan skall slopas, förtydliganden av
fördelningsgrundema och anpassning terminologin till denen av som
tillämpas i praktiken i företagen. Vidare föreslår utredningenute att en
ekonomisk förening skall få använda fritt kapital föräven eget
insatsemission, d.v.s. tillgodoföra medlemmarna emissionsinsatser i
förhållande till deras samhandel med föreningen fleraunder eller årett
eller storleken på deras samlade insatskapital se avsnitt 4.4.2.

Vid tillämpningen FL:s regler överskottsutdelning saknar detav om
betydelse det vinsten den kooperativa eller den ickeärom av av
kooperativa verksamheten finansierar utdelningen. Vidsom
beskattningen det emellertid avgörande för föreningen skall fåär om
avdrag för överskottsutdelningen vilka vinstmedel finansierat den.som
Enligt 2 § 8 första stycket SlL medges ekonomisk förening,mom. en

kooperativa verksamhet lämnat rabatt ellervinsten sinsom av av
pristillägg i förhållande till gjorda köp eller försäljningar, avdrag för
sådan utdelning. Utredningen diskuterar i följandedet dennaom
avdragsbegränsning motiverad för upprätthålla neutralär att en
beskattning i förhållande till andra associationsfonner. Skälet till att
utredningen reglerna vägrad avdragsrätt leder tillprövar är att en en
kedjebeskattning och gränsdragningen mellan överskott från denatt
kooperativa respektive den icke-kooperativa verksamheten i många fall
kan svår dra. Slutligen behandlas frågan beskattningattvara om av
emissionsinsatser.
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4.5.2 Föreningens avdragsrätt

Utredningens förslag: En ekonomisk förening medges som
huvudregel avdrag för överskottsutdelning, det äroavsett om
fråga gottgörelse, kooperativ vinstutdelning, insatsutdelningom
eller utdelning på förlagsinsatser. föreningEn har änsom mer
enstaka medlemmar åtnjuter skattefrihet för utdelningsom -
därför den inbesparing i levnadskostnadema förutgöratt en
medlemmen medges dock avdrag för överskottsutdelning endast-

föreningen tillämpar lika och förrösträtt är öppenom
medlemskap för och söker inträde.var en som

Skälen för utredningens förslag: Vid tillämpningen FL:s reglerav om
överskottsutdelning saknar det betydelse vilken verksamhet i föreningen

finansierat utdelningen. Det har betydelse vilkenärsom som
fördelningsnyckel tillämpas. En ekonomisk förening kan bedrivasom
både kooperativ och icke-kooperativ verksamhet. Enligt förarbetena till
såväl års1951 föreningslag till den gällande kan förening,som nu en

verksamhet eller syfte endast till viss del denär naturvars av som
i kap.1 1 § FL, kooperativ ekonomisk förening.anges vara en

Departementschefen framhöll angående års1951 föreningslag föratt att
förening skulle kunna behandlas kooperativ ekonomisken som en

förening "bör krävas" föreningen huvudsak" framträdaskallatt som
förening i vilken medlemmarna deltar på så i lagensätten som anges

prop. 1951:34 och80 1954:206 Samma18. inställnings. prop. s.
ligger bakom den gällande lagen, jfr. 1986/87:7 78. Villkoretprop. s.

förening i huvudsak skall bedriva kooperativ verksamhet haratt en
också slagit igenom i länsstyrelsemas och Patent- ochnumera
Registreringsverkets registreringspraxis. Många gånger det iår
praktiken inte möjligt vikta verksamheterna varandra på dettaatt mot

det avgörande blir det väsentliga innehållet och motivet försätt utan om
verksamheten samhandel med medlemmarna. detDessutomär är
givetvis i samband med registrering föreningen svårt bedömaattav om
det villkoret uppfyllt. Däremot kan föreningen tvångslikviderasär om
det visar sig den inte i sin faktiska verksamhet "tillräckligt"att är
kooperativ se kap.ll 4 § FL. En fråga, också harannan som
betydelse för den skatterättsliga bedömningen, vad skallär som anses

kooperativ verksamhet. Frågan inte behandlad i förarbetena tillutgöra är
1951 eller 1987 års föreningslagar. Inte heller särskilträttspraxisär
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utvecklad. Utredningen dock verksamhetenden kooperativaattanser
kan omfatta följande.anses

Eftersom kooperativt företagande bedrivs för fördelaratt ge
medlemmarna i form bättre priser, högre service, trygghet kanav m.m.,
begreppet "kooperativ verksamhet" förstås sådanasom
verksamhetsgrenar, vilka påverkar de sarnhandelsbetingelser detsom
kooperativa företaget kan erbjuda tillmedlemmarna. innebärDet att
börja med själva basverksamheten, d.v.s. medlemmarnas leveranser av
produkter till Föreningen och dennas förädling/vidareförsäljning i
anslutning härtill, vilken kärnan i den kooperativa verksamheten.utgör
Detsamma gäller föreningens verksamhet tillhandahållandesom avser

Ävenförnödenheter och tjänster för medlemmarnas produktion.av
inköp från andra medlemmar produkter och tjänster,än ärav som
nödvändiga för eller ingår i utveckling, produktion och försäljning av
produkter baserade på medlemmarnas produkter, ingår rimligen i den
kooperativa verksamheten. dockDet bör krävas medlemmarnasatt
produkter väsentlig del produkter säljs.deutgör en av som
Strukturutvecklingsinsatser i kooperativ verksamhet ingår i den
kooperativa verksamheten.

En ekonomisk förening måste i likhet med affärsföretagvarje annat som
regel söka produkter.områden för användningen medlemmarnasnya av

innebärDet föreningarna sig i långsiktig utvecklings-att engagerar
verksamhet för nå marknader. medförDettaatt nya engagemang av
kapital, produkter produkter.och personal Resultatet kan blim.m. nya
Också denna verksamhet får kooperativ. Detsamma får gällaanses anses
verksamhet innebär logistiskt/produktionsm åssigt/samordning, t.ex.som
marknadsmässigt, basverksamheten sidoverk-och eller fleraav en
samheter. Sådant minskar kostnaderna, resursutnyttjande ochbättreger
ökat ekonomiskt utbyte för medlemmama. Verksamheter av nu
ifrågavarande slag får dock inte basverksamheten.överhanden överta
Det behövs för genomförandet i stycke ingårvad detta sägssom av
också i den kooperativa verksamheten.

Sådan verksamhet i påekonomisk förening inte baserasen som
samhandel med medlemmarna eller har sambandinte affärsmässigtett
på det beskrivits i de två föregående styckena fårsätt närmastsom

icke-kooperativ. finns enligt utredningen frånDetanses vara
föreningsrättsliga utgångspunkter inte restriktivanledning haatt en
tolkning omfattningen begreppet kooperativ verksamhet.av av
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Även i skattelagstiftningen har sedan länge beaktats skillnaderna i
förutsättningar och syfte mellan bedriva viss verksamhetatt typen av
i å sidan aktiebolag och å andra sidan i ekonomisk förening. Enena
ekonomisk förening kooperativa verksamhetvinsten sinsom av av
lämnat rabatt eller pristillägg i förhållande till gjorda köp eller
försäljningar, medges avdrag för sådan utdelning; 2 SIL.§ 8se mom.
Genom avdragsrätt för överskottsutdelning kan sålunda föreningens
resultat också med skattemässig verkan lyftas på medlemmarnaöver -
vilket framgått konsekvent eftersom föreningens verksamhetärsom -

huvudregel funktion medlemmens verksamhet. I denärsom en av egen
mån återbäring innebär inbesparing i levnadskostnadema hosetc. en
medlemmen den dessutom skattefri för medlemmen;är 3 § 7se mom.
SIL. Gällande innebär dock vissa begränsningar i avdragsrätten förrätt
överskottsutdelning. Om denna avdragsbegränsning motiverad och iär
så fall den har fått lämplig utformning diskuteras i det följande.om

I FL används inte begreppet "vinsten sin kooperativa verksamhet"av
det skatterättsligt begrepp endast finns iär 2 § 8utan ett som mom.

SIL. Bestämmelserna innebär alltså överskottsutdelning avdragsgillatt är
för föreningen endast till den del den finansieras överskott i denav
kooperativa verksamheten. Beträffande innebörden begreppetav
"vinsten sin kooperativa verksamhet" uttalade 1924 årsav
skatteberedning SOU 1926:18 24 f följande. "Om del den is. en av
fonn rabatt utdelade vinsten härrör från håll, inkomstannat t.ex.av av
kapital, realisationsvinst eller vinst på handel med utomstående, vilka
icke erhållit rabatt, denna del vinsten icke vinst å den kooperativaär av
verksamheten och rabatten får alltså icke avdragas till den del, densom

nämnda del vinsten." Från rättspraxis kanmotsvarar nämnas attav
avdrag för utdelning vinst uppkommit vid försäljningvägrats av som av
anläggningstillgångar inför förestående likvidation förening.av en
Avdrag har inte heller medgivits för utdelning hänförlig till vinstmedel

RÅbalanserats från tidigare beskattningsår 1977 ref. 29.som

Vid jämförelse med vad från allmänna kooperativa ochen som
föreningsrättsliga utgångspunkter får kooperativutgöraanses
verksamhet, den skattem ässiga tolkningen begreppet betydligtär av mer
begränsat. Det gäller i fall så begreppet "vinsten denvart som av
kooperativa verksamheten" komm uttolkas i rättspraxis. Balanseradeatt
vinstmedel exempel på överskott inte med avdragsrätt kanär ett som
finansiera återbäring/efterlikvid till medlemmarna detoavsett om

i den kooperativa verksamheten eller inte. inkomstEngenererats annan
i föreningen kan innehålla såväl överskott från föreningenssom
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från icke-kooperativ Verksamhetsgrenkooperativa verksamhet som en
intekoncembidrag. fråga denna inkomst finnsIär mottagna typom av

fråga balanserade vinstmedel.lika klar praxis ien som om

möjligt kunnamålsättning för utredningen har varit så långtEn att som
innebörd i förenings-använda begrepp och givetvis medsamma samma

föreningarna för alloch skattelagstiftningama. En generell avdragsrätt i
finansierats underlättaröverskottsutdelning hur denoavsett

föreningenstillämpningen föreningen och förståelsen förför
funktionssätt hos olika intressegrupper.

i vilkaproducentkooperativa ekonomiska föreningarnaNär det gäller de
generellmedlemmar i sin egenskap näringsidkare lederägarna är enav

finansierats, tillavdragsrätt för överskottsutdelning, hur den ettoavsett
förhållande till gäller mellanneutralt skatteuttag i vad ettsom

aktiebolag och dess förutsätter givetvis medlemmenDettaägare. att
näringsverksamhet. Så skerbeskattas för utdelningen intäktsom av

anvisningarnaregelmässigt redan enligt gällande jfr. punkten 2rätt; av
till 22

förbudet förSom framgår tabell nedan innebär det nuvarandelav
finansieratsavdrag för överskott från den kooperativa verksamheten som

jämställa medmed balanserade vinstmedel effekt äretc. atten som
kedjebeskattning i fall enskild näringsidkare ochdet medlemmen är

näringsverksamhet.beskattas för överskottsutdelningen inkomst avsom
kan aktiebolag medlem ochDet nämnas äratt ett varssom

andelsinnehav näringsbetingat redan enligt gällande regler undgårär
"kedjebeskattningseffekt" utdelning på sådandenna eftersom ären

förskattefri för bolaget SIL. generell avdragsrätt7 § 8 En enmom.
förening näringsidkare innebärmed medlemmar att ensom

producentkooperativadiskriminerande överbeskattning deav
föreningarna undanröjs. kan tilläggas i fråga dennaDet typatt avom
föreningar behövs inte heller från skatterättsliga utgångspunkter det nu

Om detgällande kravet på öppenhet och lika upprätthållas.rösträtt
näringsidkare ochdäremot fråga förening har bådeär om en som

frågamedlemmar åtnjuter skattefrihet för utdelningen därför ärattsom
inbesparade skattemässigalevnadskostnader, bör föreningens statusom

bedömmas efter utredningen föreslår gälla för dede regler som
dock gällakonsumentkooperativa föreningarna. enkelhetsskäl börAv att

fåtal helade "skattebefriade" medlemmarna endast är ettom av
skattemässigamedlemskåren bör det inte påverka föreningens status.
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nedanstående två tabellerjämförsI vad näringsidkare har kvar efteren
skatt för konsumtion utom kolumnen exp.medel i följande två fall

FÅAB,a verksamheten bedrivs imedlem ochärgenom som
innehavare näringsbetingad andel i ekonomisk föreningav

b verksamheten bedrivs i enskild näringsverksamhet i vilken andel i
den ekonomiska föreningen redovisas tillgång.som

tabellI behandlas det fall föreningenl inte medges avdragsrätt föratt
insatsräntan, d.v.s. det med dubbelbeskattning insatsutdelningsystem av

gällde under 1995. I tabell behandlas gällande regler med2som
avdragsrätt för föreningen.

Il Tabell En inkomst på 100 uppkommer i aktiebolag ellerettä en
ekonomisk förening. Den disponibla intäkt slutgiltiga tillden ägaren
denna inkomst uppbär beror på hur inkomsten kommer till den slutliga
ägaren.

Övemt- Normal- ExpansionsRänte- Inkomst
delning utdelning för- -medel av
AB deln.AB medel närings-

kvar i verksam-
verksam- het aktiv
heten

Under
bryt-
punkten

Mellan
bryt-
punkten
och 7,5
BB

Över 7,5
BB

Andelen finansierad med "fullbeskattat" kapital. Om andelenär eget
finansierats med expansionsmedel ingår andelen inte i
räntefördelningsunderlaget och beskattning sker enligt någon de tvåav
följande kolumnerna.
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Tabell inkomstEn uppkommer i ekonomisk förening och dennaen
erhåller till avdrag för insatsränta. Insatsränta betalas100rätt utom ur
den ekonomiska föreningen.

Överut- Inlåning i ExpansionsRänte- Inkomst
delning för- -medelAB av

närings-AB deln. medel
kvar i verksam-

het aktivverksam-
heten

Under
bryt-
punkten

Mellan
bryt-
punkten
och 7,5
BB

Över 7,5
BB

Andelen finansierad med "fullbeskattat" Omkapital. andelenär eget
finansierats med expansionsmedel ingår andelen inte i
räntefördelningsunderlaget och beskattning tvåsker enligt någon deav
följande kolumnerna.

När det gäller ekonomiska föreningar främst inom konsumentkoope--
rationen där medlemmar, inte i sin egenskapägarna är av-
näringsidkare privata konsumenter eller tjänster, ärutan som av varor
förhållandena något annorlunda. beror på återbäring/efterlikvidDet att

medlem erhåller och innebär inbesparing isom en som en
levnadskostnadema skattefri; § 7 första stycket SIL. denIär mom.
mån föreningen får avdragsrätt för överskottsutdelning uppkommer inte
någon skattebelastning på överskott i föreningen. För attgenererat
undvika den skattefrihet den ekonomiska föreningen och dessatt som
medlemmar åtnjuter i detta avseende inte missbrukas för ex.
fastighets- eller kapitalförvaltning, har sedan länge särskilda villkor
uppställts for föreningens avdragsrätt. Det krävs föreningen är öppenatt
för medlemskap för och söker inträde och den tillämparattvar en som
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lika omfattar avdragsrättenDessutom också i detta fall enbartrösträtt.
vinsten föreningens kooperativa verksamhet. Ytterst finns ocksåav
möjligheten tvångslikvidera föreningen därför huvudsakligadessatt att
verksamhet inte längre sådan kooperativ samhandel i lär som avses
kap l § FL.

En konsumentkooperativ förening bör medges för sinavdrag
överskottsutdelning hur finansieratsden hos föreningen. Till denoavsett
del överskottet avkastning på medlemmarnas insatser elleravser

på samhandeln med medlemmen börsättgenererats änannat genom
utdelningen beskattas i inkomstslaget kapital hos medlemmen.
Avdragsrätt hos föreningen innebär enkelbeskattning avkastningen påav
ägarkapitalet. Detta från inomvad gällerär ett avsteg som
bolagssektom. enkelbeskattningenNär infördes motiverades den med att
vissa lättnader medgavs på bolagssidan det generellagenom
utdelningsavdraget och det s.k. Annell-avdraget. Dessa lättnader
avskaffades i samband med års skattereform. Föreningens1990
avdragsrätt för utdelning pristillägg eller avskaffades irabattänannan
samband med 1993 års företagsskatterefonn då utdelningar från
aktiebolag och ekonomiska föreningar gjordes skattefria. När sedan
sådana utdelningar åter blev skattepliktiga uppkom den i föregående
avsnitt beskrivna kedjebeskattningseffekten för producentkooperativ.

Fr. beskattningsåret 1996 har s.k. riskkapitalavdrag införts företto. m.
nyemissioner i onoterade aktiebolag. Innehavaren iandelav en en
ekonomisk förening kan inte vid satsning medel i aktier nöjasom av- -
sig med låg direktavkastning i påavvaktan insatsens värde skallatten
stiga. kapitalInsatt i ekonomisk förening kommer nämligen ien
normalfallet återbetalas i nominellt belopp. Vid angivna förhållandenatt
finns starka skäl för enkelbeskattning kapitalavkastning påav
kapitalinsats i de konsumentkooperativa föreningarna. förutsättningEn
för enkelbeskattning dock föreningen för medlemskap,är är öppenatt

kommer föreningens avkastningsfönn åga och dolda övervärden,annars
kapitaliseras i den överlåtelsebara andelen. I sådant fall försvagasatt ett

skälen inte dubbelbeskatta kapitalavkastning på riskkapital på såatt sätt
sker inom bolagssektom.som
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4.5.3 Beskattning medlem för överskottsutdelningav

Utredningens förslag: medlemEn beskattas i inkomstslaget
näringsverksamhet för överskottsutdelning på sin andel om
innehavet betingas näringsverksamhet. gäller såledesDettaav

medlemmen enskild näringsidkare eller juridiskoavsett ärom
I övriga fall beskattas utdelningen i inkomstslaget kapital,person.

det inte fråga återbäring innebär inbesparingärom om som en
i medlemmens levnadskostnader i vilket fall utdelningen är
skattefri. Som inbesparing levnadskostnader mestav anses som

belopp motsvarande statslåneräntan vid utgången novemberett av
året före beskattningsåret minskad med två procentenheter
multiplicerad med medlemmens omsättning med föreningen.

Skälen till utredningens förslag: dagslägetI kan konsumentföreningen
endast lämna s.k. kooperativ återbåring eller vinstutdelning avseende
årets vinst den kooperativa verksamheten. Vinster hänförligaärav som
till konsumentföreningens kapitalförvaltning balanseradesamt
vinstmedel kan delas med avdragsrätt till belopp motsvarandeut ett
diskonto plus procentenheter multiplicerat inbetalademed grund- ochtre
överinsatser.

Nu föreslås den ekonomiska föreningen skall få generellatt en
avdragsrätt för överskottsutdelning. För producentföreningamas del är
det utredningens uppfattning förslaget inte bör ha någon effekt påatt
den offentliga sektorns finanser eftersom utdelningarna kommer att vara
föremål för likvärdig beskattning i mottagarledet.en

Vad konsumentkooperationengäller utgångsläget något annorlunda.är
iEtt förhållande till dagsläget neutralt ställer krav på den delsystem att

överskottsutdelningen skall kapitalbeskattas klart kan avskiljasav som
från den del hänföra till inbesparade levnadskostnader. Förstär attsom
måste då klarläggas vad skall överskott kooperativutgörasom anses av
verksamhet. I avsnitt diskuteras4.5.2 begreppet kooperativ verksamhet.
Som där framgår det många gånger grannlaga uppgiftär avgöraatten

Änvad kooperativ verksamhet. svårare givetvisdetär är avgöraattsom
vad resultatet den kooperativa verksamheten. Framföralltärsom av
gäller det föreningen redan enligt sina stadgar skall bedriva såvälnär
kooperativa icke-kooperativa verksamheter. När det gällersom
konsumentkooperationen har de sällan sådan flerfaldig uppgift utanen
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frågan blir likviditetsförvaltning och avyttringom ex. av
verksamhetslokaler skall led i den kooperativautgöraetc. ettanses
verksamheten eller inte. gällandeNu praxis på området bygger på en
schablonartad inställning till vad kooperativ verksamhet ochärsom ger
enligt utredningen helt felaktig materiell träftbild. Samtidigt ären
gällande praxis svår tillämpa eftersom den knyter tillatt ettan
skattesystem i grunden reformerats. Skattelagstiftningen ställersom
nämligen inte längre krav på uppdelning på inkomstslag utanen
verksamheten skall i sin helhet redovisas inkomstsom av
näringsverksamhet. Vidare kan pekas på Redovisningsrådet i sinaatt
rekommendationer fastslagit realisationsvinster inte böratt ex.
redovisas extraordinärt redovisas inom för rörelseresultatet.utan ramen
Numera föreligger alltså betydande praktiska problem göraatt en
åtskillnad mellan de olika slag inkomster leder till överskottet.av som
Det bör likaså underordnad betydelse verksamheten ärvara av om
organiserad i eller flera företag. Koncembidrag från helägdaett
dotterbolag skall således kunna räknas i det överskott densom
utdelande föreningen fördelar. Samtidigt det, från statsfinansiellaär
utgångspunkter, viktigt den del överskottet hänförs tillatt av som
inbesparade levnadskostnader inte utvidgas. I syfte säkerställa såatt att
inte sker bör någon form begränsningsregel införas.av

Den enklaste och rakaste begränsningsregeln bestämma hurär att stor
del överskottet tillåts hänförlig till inbesparadeav som vara
levnadskostnader. Någon allmängiltig handelsmarginal lätteller annat
konstaterbart faktum fasta på vid utformningen sådan regelatt ta av en
finns inte. Utgångspunkten måste därför bli den historik nuvarandeom
konsumentföreningar, finns tillgå. Här har, framgårattsom som av
tabellen nedan, under år de vanligaste återbäringsprocentsatsemasenare
funnits i intervallet Enligt2-4. vad frånuppgettssom
konsumentkooperationen finns inte anledning skatteregel ianta att en

eller andra riktningen skulle påverka de procenttal väljer förena man
återbäringen. Givetvis det själva samhandeln och det resultat denär ger

avgörande. Det kan alltså inte bli frågaär änannatsom om en grov
schablon den eftersökta sådanEn schablon bör täckanär gränsen sätts.
in hela skalan de procenttal under år varit tillämpliga närav som senare
återbäringen fastställts. Utredningen har den här bakgrunden funnitmot

till inbesparade levnadskostnader bör få hänföras högst beloppatt ett
motsvarande statslåneräntan vid utgången november året föreav
beskattningsåret minskad med två procentenheter multiplicerad med
medlemmens omsättning med föreningen. Det utredningensär
bedömning sådan regel inte bör medföra några statsfinansiellaatt en
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ändringkonsekvenser i negativ riktning. Förslaget föranleder 3 §en av
första stycket SIL.7 mom.

representativt för långverksamhetsåret 1994 enligt KFFör är ensom-
år tillbaka konsumentföreningarnas insatsutdelningföljd harav -

respektive återbäring varit följande.

Insatsutdelning 98 föreningar

0% 21
3% l
5% 46

6-8% 18
10% 12

Återbäring föreningar28

0,5% l
,5% 61-1

2-2,5% 6
3-3,5% 7

4-5% 7
7% l
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4.5.4 Beskattningen emissionsinsaterav

Utredningens förslag: Emissionsinsatser tillgodoförssom en
medlem finansieras med föreningens beskattade fria kapital.egna
Medlemmen har ingen anskaffningskostnad för emissionsinsatsen3i varför han beskattas för hela beloppet det utbetalas tillnär
honom i samband med han lämnar föreningen. Beskattningenatt
sker i inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital beroende på

andelen tillgång i näringsverksamhetutgör eller inte.om en

Skälen till utredningens förslag: I avsnitt föreslår4.4.2 utredningen i
syfte stimulera medlemmarnaatt bidra till föreningarnasatt
kapitalförsörjning föreningen får besluta insatsemissionatt om genom

utdelningsbara vinstmedelatt förs till medlemsinsatser.över Medlem
skall tillföras emissionsinsatser i förhållande till den omfattning i vilken
han deltagit i föreningens verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk
under det avslutade räkenskapsåretsenaste eller tidigare räkenskapsår
eller i förhållande till vid det räkenskapsårets utgång inbetaldasenaste
grund- och överinsatser tillgodoförda emissionsinsatser.samt
Emissionsinsats betalas först vid medlemmens avgång föreningen.ut ur

Insatsemission kan jämföras med fondemission i aktiebolag. En
fondemission finansieras med i bolaget kvarhållna beskattade
vinstmedel. Det föreligger inte skäl tillämpa princip i frågaatt en annan

insatsemission.om

Vad sedan gäller beskattningen hos medlemmarna så kommer
tillgodoförda emissionsinsatser regel ingå i underlaget förattsom

i insatsutdelning. lnsatsutdelning skattepliktig i inkomstslagetär
näringsverksamhet eller kapital beroende på andelen utgörom en
tillgång i näringsverksamhet eller inte. När medlemmen avgår från
föreningen kommer medlemmen efter principer, beskattas föratt, samma
skillnaden mellan den skattemässiga anskaffningskostnaden för andelen
och utskiftat belopp. Eftersom medlemmen inte haft någon
anskaffningskostnad för emissionsinsatsen blir hela insatsbeloppet
skattepliktig intäkt för medlemmen.

Det värde tillförs medlemmen insatsemission attjämförasom ärgenom
med aktieägare får värdeatt fondemission.ett Detta värdeten genom
realisationsvinstbeskattas i sin helhet, eftersom anskaffningsvärdet för
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tillförsvärdetdetaktiebolagetskattskyldige noll. Iden ärär som
desåbolagsbeskattat,fondemissionenmedlemmen somgenom

föreningenekonomiskai denvinstmedlen är närutdelningsbara
insatsemission görs.

andelennäringsverksamhetirealisationsvinsten beskattas är attNär
aktie.näringsbetingadaktiebolag ägdmedjämföra ettaven

Vidareskattepliktig i bolaget.aktieRealisationsvinst på sådan är
realisationsvinstenaktiebolagettillbeskattas tasnärägarna ur

beskattning". Docktvå-ledsi realiteten "fleraktiebolaget. Detta änär en
förening ochekonomiskandel ibeskattningneutralitet mellankräver av

till beskattningrealisationsvinstaktiebolag denaktie i tasatt som upp
beläggs medocksåinsatsemissionefternäringsverksamheti en

särskild löneskatt.egenavgifter eller

beskattning" utredstvå-ledslämpligt med "flerFrågan det änär avom
fördröjning.med vissDir 1993:54,företagsskatteutredningen änom

ställninginnanföreningarekonomiskasärlösning förföreslåAtt en
Framför alltinte önskvärt.generelltaktiebolagtagits till lösningar för är
ekonomiskaföricke-stabila lösningarförrisktorde det innebära en

behandlingenskattemässigaineutralitet deneftersomföreningar, av
föreningar önskvärt.ekonomiskaochaktiebolag är

I Ömsesidiga bolag4.6

ömsesidiga bolagDelägarinsats i4.6.1

situationen för denuvaranderedovisats denavsnitt har4.2.1I
ochkapitalstyrkagällerdetömsesidiga försäkringsbolagen när

grundensjålvfmansieringsammanfattning gäller ärkapitalbehov. I att
för sådanadetömsesidigt bolag,ikapitaluppbyggnadenför attett men

öka kapitalbasenockså kunnamöjliggörasföretag bör externtatt genom
förlagslån,främstlån,föreligger i dagmöjlighetertillskott. De ärsom

ömsesidigadotterbolag till detbilda aktiebolag ärsamt att som
kundedelägarinsatserocksånaturligtmoderbolaget. Det attvore

kapitalförstärkning.föranvändas

längre såinteBakgrund detkapitelframhållits iSom attär nog
påförsäkringsgivareömsesidigt bolagväljerförsäkringstagaren ett som

intressegemenskapfinns inte allsbolagsformen.grund Det sammaav
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mellan delägarna i ömsesidigt försäkringsbolagett mellansom
medlemmarna i producentkooperativ förening. Därför kan inteen man
räkna med delägarna villigaatt delägarinsatserär igöraatt ett
ömsesidigt försäkringsbolag, såvida inte sådana insatser har en
avkastning jämförbar med andra placeringar eller förknippad medär
andra tydliga fönnåner.

Det ligger till hands försökanära finna modell såatt näraen som som
möjligt följer FL:s regler frivilliga medlem sinsater överinsatser ochom

de utredningen föreslagna emissionsinsatsema se avsnitt 4.4.2.2.om av
De givna restriktionema är:

delägarinsats bara kanatt dengöras försäkringstagare iärav som
bolaget,

insatsen måste frivillig,att vara
den inte kan föremålatt för fri handel dels därförvara att

marknadsplats saknas, dels på grund villkoret baraattav
försäkringstagare i bolaget ska delägarbevis.äga

Frivilligheten grundläggande eftersomär obligatoriskaen
insatsskyldighet fullgörs via generellt premietillägg skulleettsom ex.
få negativa marknadsm ässiga effekter.

Utredningen har inte inom för den tiden haft möjlighetutsattaramen att
utarbeta fullständigt delägarinsatsförslag tillett i ömsesidiga
försäkringsbolag. Däremot utredningen följande nio punkterattanser
bör grunden förutgöra fortsatt utredningsarbete angåendeett
delägarinsatsen.

Försäkringstagaren erbjudes betala eller fleraatt en
delägarinsatser på exempelvis nominellt kr.100 Delägarbevis med
angivande antal insatser och nominellt belopp sänds till varjeav
inbetalare. Delägarbeviset destinerat till vissär fysisk eller juridisken

försäkringstagare iär bolaget och kan överlåtas tillperson som inte
Upphör försäkringen återbetalas insatsen enligtannan person.

Inbetalda insatser fonderas i Insatsfonden får inräknas isom
konsolideringskapitalet med halva värdet.
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resultat.på bolagetsberoendeminskarellerInsatsfonden ökar
svarandeandelfondentillförsförlust motrespektivevinstAv en

föregående31/12konsolideringskapitaletandelInsatsfondens perav
räkenskapsår.

InsatsfondenskapremieåterbäringbeslutarOm bolaget om
medräknas procentsats.sammaupp

värdeaktuelladelägarinsatsensenskildadenInformation om
Exempel påförsäkringsbrev.samtligapå bolagetsredovisas

1996-06-01--1997-06-03perioden ärUnderinfonnationstext:
fordatumdefinierasPeriodenkronor.värde 116delägarinsatsens av

bolagsstämma.ordinarie

återfåönskar begärahankandelägarenenskilde attDen när
vecka eftersenast lomedelbartutbetalasinsatsenHälftensin insats. av
utbetalas lhälftenandratill del. Denbolagetkommitdet begäranatt

år senare.

ledningmedberäknasvärdetotalainsatsbeloppetsaktuellaDet av
tillhanda. Denkommit bolagetden dag begäranvärdedelägarinsatsens

årsränta. Räntesatsenmedräknasårefterbetalashälft ettut enuppsom
resultaträkningspostenbestämningtillämpat förden bolagetska avvara

bokslut."Kalkylränta" senaste

innehavareallakontrollera31/12bolagetåvilarDet att omper
inteOm såi bolaget.försäkring ärgällandenågoninsatsbevis harav

iregelenligt denutbetalas insatsen angettsfallet som
åren.två följandefebruari deUtbetalningsdag lär

innehardenobestånd harpåbolaget kommerOm som
gäller förordningenligtdefinieraddelägarbevis sin rätt somsamma

försäkringsaktiebolag.iaktieägaren ett

bolaget.inflytande itill ökatberättigar inteDelägarinsats
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4.6.2 Utredningens kommentar

I Försäkringsutredningens slutbetänkande "Försäkringsrörelse i för-
ändring" SOU 1995:87 under remissbehandlingär konstaterassom nu

utredningen tillatt övervägande del kommit behandla frågor inomatt
livförsäkringens område. En del frågor dockär generell karaktärav mer
och berör både liv- och sakbolag. Det gäller bl. förslagetta. om
utvidgad möjlighet lån, vilketatt ta alltså såväl liv-upp ger som
skadeförsäkringsbolag möjlighet stärka sin kapitalbas.atten

För försäkringsaktiebolag finns den givna möjligheten att genom
nyemission få kapital, det diskuterasnytt inget motsvarandemen sätt
för ömsesidiga skadeförsäkringsbolag in kapital.att ta Ettnytt
försäkringsbolag kan behöva kapital två skäl,nytt dels därförav att
bolaget vill investera i utvecklingsprojekt, dels därför bolagetatt
behöver förstärka sin balansräkning för undvika kommaatt påatt
obestånd.

Försäkringsutskottet har tydligt uttalat önskar fördjupadatt man en
utredning skydd i händelse försäkringsgivaressom obestånd ochav

utgångspunkter för sådan. Ettanger undvikasätt obestånden att är
naturligtvis bolag har möjlighetatt ett förstärka sitt kapital innanatt
risken för obestånd uppkommer. Det skulle naturligt i detattvara
sammanhanget också utreda utvidgad möjlighet för ömsesidigaen
skadeförsäkringsbolag medlemsinsatseratt öka detgenom egna
kapitalet.

4.7 Lagen medlemsbankerom

4.7.1 Allmänt lagen medlemsbankerom om

Genom lagen 1995:1570 medlemsbanker trädde i kraft den 1om som
januari 1996, och föreningsbankslagenersatte 1987:620,som har
möjligheten bedriva bankverksamhetatt i ekonomisk förening
bibehållits. Den lagen bygger i delar på föreningsbankslagennya stora

i sin uppbyggdtur med föreningslagensom 1987:667var som
förebild.

De skillnader finns mellan lagen medlemsbankersom ochom
föreningslagen har i allt väsentligt med degöraatt särskilda
skyddsintressen måste beaktas beträffande bankverksamhet.som Som
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ochstartkapitalminstasärskilda reglerLMB:sexempel kan nämnas om
reservfondsavsättningar.om

ekonomiskavanligabeträffandeföreslåslagförslagDe nusom
i lageninföralämpliga ävenutredningenbedömer att omföreningar

föreningarekonomiskaformöjlighetenföreslagnamedlemsbanker. Den
eller ägaaktiebolag atthelägtverksamhet isinbedriva genomatt

för lagenrelevanssaknarföreningekonomiski omandelar annanen
bedrivafåroktrojharbara dendeteftersommedlemsbanker är somsom

1995:1559i lagengjortsharkonsekvensändringbankrörelse. En om
värdepappersbolag.ochkreditinstitutiårsredovisning

lagändringartill deförfattningskommentareni somVad sägssom
ändringarnaförfallmotsvarandeigäller ävenföreningslageniföreslås

medlemsbanker.i lagen om

medlemsbankeriReservfond4.7.2

Inledning

finnsLMBmedlemsbanker1995:1570lagenkap. 6 §8I om
vidReservfondenmedlemsbanker. utgörireservfondbestämmelser om

orealiseradeförfondochuppskrivningsfondochinsatskapitalsidan av
tillgängligt föralltså intekapital ärbundnabankensvinster somegna

tjugofemminst procentskallreservfonden avsättasTillvinstutdelning.
gårintedel deni denåretnettovinst förmedlemsbankensden del avav

reservfondentillavsättningVidbalanserad förlust.täckaför att en
slagsvilldetgottgörelser, säga etträknasnettovinstentill ävenskall

pågrundasliknandeelleråterbäringi fonnöverskottsutdelning somav
tiominsttillreservfonden procentUppgårresultat. avrörelsens

föregåendedetutgångenvid närmastutlåningmedlemsbankens av
reservfond intetillavsättning göras.någonbehöverräkenskapsåret,

tioendastmedskereservfondtillavsättningskallbankaktiebolagI
balanseradtäckagårintenettovinsten attden delprocent somavav

aktiekapitalet.tjugofonden procenttill dessförlust, motsvararatt av

i lagenreservfondsavsättningarpåkravenhävdasfogmedkanDet att
med denheltdeli denna överensstämmervilkamedlemsbankerom -

1987:620 ärföreningsbankslagengällandejanuari 1996före den l -
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alltför både istränga förhållande till vad gäller för bankaktiebolagsom
och till vad krävs enligt EU-direktivensom kapitaltäckning ochom
minimikapital. Det förhållandet det ställs mycketatt krav isträngare
dessa hänseenden på kooperativa medlemsbanker bankaktiebolagän
innebär klart snedvridande konkurrenseffekter. Reglerna medför
dessutom inlåsningseffekter. Reservfonden måste nämligen byggas upp
med medel skulle tillgängliga försom annars överskottsutdelningvara
till medlemmarna. Först fondensnär storlek uppnått erforderliga tio

bankens utlåningprocent upphörav avsättningsskyldigheten. Denna
ordning ägnad skapaär orättvisoratt mellan å sidan de medlemmarena

fått avkallgöra på återbäring isom syfte bygga reservfondenatt upp
å andra sidansamt de medlemmar kommit i bankensom när

reservfonden uppnått sådan storlek avsättningsskyldighetenatt fallit bort.

Insatskapitalet i medlemsbank inte bundetär påen sättsamma som
aktiekapitalet i aktiebolag. Lagstiftarenett har inte ålagt sig vanligavare
ekonomiska föreningar eller medlemsbanker hålla det obligatoriskaatt
insatsbeloppet helt skyddat från avgående medlemmar på sättsamma

falletär med aktiekapital. Ensom medlem i medlemssbank har rätten
inte stadgarnaatt föreskriverom få sina insatserannat- ut senast- sex

månader efter begäran utträde. Medlemmenen får dockom aldrig ut
vadän hansmer motsvaras andel bankenssom kapitalav medegetav

avdrag bl. för reservfond och förlagsinsatser.a. En medlem vill hasom
endast frivilligut insats lämna föreningenen utan att har tillrätt

återbetalning, bara det kan skemen med hänsyn tillom
kapitaltäckningsreglema i lagen 1994:2004 kapitaltäckning ochom

exponeringarstora för kreditinstitut och värdepappersbolag, KapL. Ett
bättre alternativ tvingaän framatt snabb tillväxt reservfonden ien av
medlemsbanker hade enligt utredningen varit låta bestämmelsernaatt- -i kap.4 3 § begränsningar i återbetalning insatskapitalom ocksåav
omfatta medlemmarnas grundinsatser. Med sådan ordning skulle även
EU-direktivens krav på kapitaltäckning och minimikapital kunna
uppfyllas.

Till skillnad från medlem insatskapital kan bankaktiebolagens
aktiekapital inte betalas till bankens aktieägareut inte bankensom
beslut nedsättning aktiekapitalet harom godkäntsav Etträtten.av
sådant godkännande kräver de borgenäreratt sigmotsättersom
nedsättningen får full betalning eller betryggande säkerhet för sina
fordringar. Att insättare i bankaktiebolag bestrideretten ansökanen om
nedsättning aktiekapitalet dock inteutgörav något hinder om
Finansinspektionens yttrande i ärendet grund för meddelaattger
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motiverarordningbankaktiebolagslagen. Denna atttillstånd 6 kap. 6 §
likabehöverintebankaktiebolagireservfondsavsättningama vara

föreningsbankema.iomfattande som

Ökad regeringenkonstateradebankkonkurrens attl995/96:74I prop.
beroende påeffekterolikafårreservfondsavsättningarreglerna om

Översynen bördärför börreglerna över.ochassociationsform att ses
finnsdetanalyssamband mediregeringenenligtdock göras omaven

primäradetsäkerställatillsyftarreglerställa attanledning att somupp
kapitaltäckningssituationen ärriskkapitalfunktionkapitalets omsom

bankeralla slagsinbegripaanalysenbörregeringenEnligtansträngd.
Näringsutskottet116.1995/96:74seassociationsformoavsett s.prop.

regeringendentilll995/96:NU9betänkandesittihänvisade av
erfarit,hadeutskottetenligt vadnoteradeaviserade att,samtöversynen

l995/96:NU9utredning se bet.dennabehandlasockså skullefrågan av
14.s.

harkommitté,tillsättajuni 1995beslutade den lRegeringen att somen
vissaförbanklagskommittén, översyngöraantagit att avnamnet en

Enligt1995:86.dir.bankområdetpåtillsynsreglerochrörelse- m.m.
förreglersärskildabehovetutredabl.utredningenskalldirektiven ava.

svårigheter,finansiellainstitut har samtenskiltdåsituationer ett
ochingripandeFinansinspektionensförreglerändradeöverväga

sanktioner.

primäradetanalysenregeringen anförttill vadhänsynMed avom
gälla allabörriskkapitalfunktion översynenkapitalets samt attsom

fråganlämpligastmåste detassociationsform attbanker oavsett anses
tillöverlåtsmedlemsbankeristorlekreservfondensom

detunderstykadock ärvillUtredningen attbanklagskommittén.
uppnåskonkurrensneutralitetsåändraslagstiftningenangeläget attatt

påtankeMedreservfond.tillavsättningbestämmelsernagällervad om
inte framemellertidutredningenläggerarbetebanklagskommitténs

påankommabörDetreglerna.ändringartillförslagnågra av
banklagskommittén.
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4.7.3 primäraDet kapitalets funktion riskkapitalsom
i kreditinstitut

Enligt vad beskrivits frågan reserfondens storlek iärsom ovan om
medlem sbankema starkt kopplad till det primära kapitalets funktion som
riskkapital. Härnedan följer därför först jämförande redogörelse fören
de bestämmelser det primära kapitalets funktion juströrsom som
riskkapital i respektive associationsform.

4.7.3.1 Nuvarande reglering

Kreditinstituten i Sverige åläggs upprätthålla kapitalbas primärtatt en
och supplementärt kapital dels fastställs absolut belopp,ettsom som
normalt 5 miljoner dels ställs i relation till värdetsamtecu, av
institutets tillgångar eller tillgångsgrupp. Det primära kapitalet i
kapitalbasen i huvudsak det kapitalet det egentligautgöregna- -
riskkapitalet i institutet och bör därför inte vidare kunna återbetalasutan
till investerarna. De civilrättsliga reglerna kreditinstitutens kapitalbasom
varierar beroende på vilken associationsfonn kreditinstitutet har valt for
sin verksamhet.

Bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag

Hur beräknas kapitalbasen m.m.

Bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag måste de påbörjar sinnär
rörelse och därefter ha kapital minst miljoner5ett eget motsvararsom

För kreditmarknadsbolagen får startkapitalet bestämmas tillecu. ett
lägre belopp under vissa förhållanden, dock minst l miljon Dettaecu.
startkapital måste bestå bundet kapital, d.v.s. aktiekapital, reservfondav

vissaoch andra bundna fonder, kap.l 2 § andra stycketse ex.
bankaktiebolagslagen BAL 1992/93:89 sid. 107. Bundetsamt prop.
kapital kan inte delas till aktieägarna; aktiekapital kan dock delasut ut
efter särskilt beslut i sin bedömningett harrätten, tillvarataattav som
fordringsägamas intressen.

Utöver startkapitalet skall bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag ha
kapitalbas minst skall uppgå till viss dividend institutetsen som en av

tillgångar kapitaltäckning. Vid beräkningen kapitaltäckningenav
kapitalbasenutgörs primärt och supplementärt kapitalav summan av
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efter vissa avdrag behandlas här. primäraDet kapitalet består isom
sin såvitt särskilt intresse det kapitalet 2 kap.ärtur nu av av egna- -

lagen kapitaltäckning6 § KapL. Enligt kap. första5 4 §om m.m.
stycket tredje punkten lagen årsredovisning i kreditinstitut ochom
värdepappersbolag bankaktiebolags ochutgörs ett ett
kreditmarknadsbolags kapital bundet kapital se ovan och fritteget av
kapital. Under fritt kapital eller ansamlad förlust fria fonder,eget upptas
balanserad vinst eller förlust nettovinst eller förlust församt
räkenskapsåret. Till skillnad från bestämmelsen minimikapital kanom
alltså kapitalbasen vid beräkning kapitaltäckningen bestå fritt egetav av
kapital. Sådant kapital kan delas till aktieägarna enligtut
bestämmelserna i ABL och BAL.

Ytterligare krav bankaktiebolags kapital inte fårärett att ett egna
understiga nio tiondelar registreradedet aktiekapitalet 10 kap. 2 §av
BAL och 7 kap. bankrörelselagen.4 § kreditmarknadsbolagenFör
gäller i stället det kapitalet inte får gå under hälften detatt egna av
registrerade aktiekapitalet 13 kap. ABL.2 §

Vad händer lever till kapitalkravetinstitutet inteom upp

Kapitalbasen i bankaktiebolag får aldrig understiga det beloppett som
krävs enligt kap.1 2 § BAL, d 5 miljoner Om så skulle skesv ecu.
skall Finansinspektionen återkalla oktrojen bristen harinte täcktsom
inom månader från det den blev känd för banken kap.7 16 §tre att
första stycket sjätte punkten bankrörelselagen. Det skall anmärkas att
det här inte krävs det bundna kapitalet vid varje tillfälle måste uppgåatt
till minst miljoner5 Motsvarande bestämmelser gäller förecu.
kreditmarknadsbolag se 5 kap. första stycket fjärde punkten17 § lagen
1992:1610 kreditmarknadsbolag KBL; också femte punktenom se
i paragraf.samma

Om däremot kapitaltäckningen faller stipulerade nivånunder den utan-
startkapitalet underskrids finns i princip ingen skyldighet föratt ett-

bankaktiebolag eller kreditmarknadsbolag underrätta 3att genast
iFinansinspektionen missförhållandet. Institutet skall dock fyraom

gånger årligen kapitaltäckningsrapport till inspektionen 2 FFFS§avge
1994:43. Inspektionen har möjlighet vitesförelägga institutetatt att
vidta lämpliga åtgärder för till förhållandet 7 kap. och12 15rättaatt

KapL. Om kapitaltäckningen inte återställs inom rimlig tid fåren
institutet olämpligt bedriva vilketverksamheten göratt attanses
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Finansinspektionen skall återkalla oktrojen/tillståndet enligt 7 kap. 16
första§ stycket femte punkten BRL respektive kap.5 första17 §

stycket fjärde punkten KBL.

bankaktiebolagsEtt styrelse skyldig låtaär att upprättagenast en
särskild balansräkning det finns anledning bankensatt anta att egetom
kapital understiger nio tiondelar det registrerade aktiekapitalet 7 kap.av

bankrörelselagen.4 § Om balansräkningen visar det kapitaletatt egna
l förbrukats i angiven omfattning måste banken försättas inyss

likvidation vid styrelseledamötemaäventyr ådrar sig personligtattav
betalningsansvar för de förpliktelser uppkommer för banken 10som
kap. 3 § BAL. Motsvarande regler gäller för kreditm arknadsbolag, dock

styrelsens skyldigheter inträder först dåatt hälften aktiekapitalet harv av
förbrukats.

Medlemsbanker

Hur beräknas kapitalbasen m.m.

Reglerna i lagen medlemsbanker LMB startkapital, kapitalbasom om
och kapitaltäckning i alltöverensstämmer väsentligt med
bolagsinstituten. I medlemsbanken bolagens aktiekapitalmotsvaras av
insatskapital. En medlem har avgått medlemsbank harsom ur en om-

inte föreskrivet i stadgarnaannat är månader efterrätt att sex-
avgången få sina medlemsinsatser, dock högst hansut andel ii
förhållande till övriga medlemmar bankens kapital, bortsett frånav egna
vissa fonder och förlagsinsatsema 4 kap. 1 LMB.§ Denna rätt
tillkommer medlemmen kapitalbasen skulleäven underskridas påom
grund återbetalningen. återbetalningFör medlemsinsatserav av som
medlemmen bidragit med vad han skyldig till gäller dockutöver är att
insatsen får betalas endast det kan ske med hänsyn till reglernaut om

kapitaltäckning.om

En medlemsbank har också möjlighet ned medlemsinsatsemassättaatt
belopp. Ett sådant beslut kan få verkan inte bara för framtida
inbetalningar, kan omfatta utbetalning redanutan även erlagdaav
insatser. Av hänsyn till borgenärsintresset får sådant beslut inteett
verkställas tidigare år efter registreringenän 7 kap. 16 § andraett
stycket LMB; NJA 1951 173.s
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händerVad lever till kapitalkravetinstitutet inteom upp

Kapitalbasen i medlemsbank får på motsvarande gäller försätten som
bolagsinstituten Omaldrig understiga det föreskrivna startkapitalet. så
skulle ske skall Finansinspektionen återkalla oktrojen bristen inteom
har täckts inom månader från känd banken.det den blev förtre att

Till skillnad vad fallet i bolagsinstitut måsteärmot ettsom en
medlemsbanks balansräkningstyrelse särskild redanupprätta nären
banken inte kan uppfylla kravet på kapitaltäckning enligt kap.KapL 7

BRL.4 § Om antagandet bankens ställning bekräftas skall styrelsenom
underrätta Finansinspektionen skall förelägga bankengenast attsom

vidta rättelse 7 kap. 12 § KapL. Någon särskild sanktion tycks inte
finnas den underlåterstyrelse detgöramot att sagts.som som nu

Sparbanker

Sparbanker i princip självägande. Kapitalbasen består reservfonderär av
Finansinspektionen tillåter grundfond och garantifond 2samt om- -

kap. fjärde6 § stycket KapL och FFFS 1994:43. startkapitalet får3 § I
inräknas vissa fonder. Sparbanksreglementet kan innehållaäven
bestämmelser återbäring grundfond räntebetalningochom av en om

insatser i grundfond. På motsvarande försättm.a.a en som
medlemsbanker skall sparbanker särskild balansräkning ochupprätta en
underrätta Finansinspektionen underskridits.kapitaltäckningen harom
Återbäring eller återbetalning garantifondmedel ellerav ur en
utbetalning på belopp i sådan fond får bara ske-ränta sattsav som en

kapitaltäckningskravenbl. upprätthålls.a. om

slutsatserNågra

Av redogörelsen framgår primärkapitalets koppling till institutetatt
varierar i styrka mellan associationsfonnema. På grund reglernaav om
återbetalning och nedsättning påståmedlemsinsatsema kan attav man
medlemsbankema har mindre cementerad kapitalbas änen
bolagsinstituten. omständighet föranledde lagstiftaren åläggaDenna att
föreningsbankema avsättningar till reservfondengöra större änatt
bolagsinstituten se 1986/87:12 92. Bestämmelsernaprop. s om
reservfond har, såsom påpekats inledningsvis, förts till LMBöver
8 kap. Genom införda6 §. de reglernanu gemensamma om
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minimikapital och kapitaltäckning faller behovet särskild regleringav en
reservfondsavsättning i medlemsbanker.av

Kapitalbasen i medlemsbanker kan alltså minska orsakutan änannan
medlemmarna lämnar banken.att Medlemsavgångama kan i sin berotur

på banken inne i periodatt är med resultat, det vill dåsägaen svaga en
stabil kapitalbas viktigare Liteär tillspetsat skulleän kunnaannars. man

det primärasäga kapitalet i medlemsbankatt kan bli föremål foren
uttagsanstonnningar, något naturligtvis strider denmotsom
grundläggande principen banken skall ha stabil kapitalbasatt tillen
skydd för insättama. I den nuvarande lagen motverkas detta genom
konkurrenssnedvridande regler med krav på snabb reservfonds-en
uppbyggnad till nackdel För medlemmarnas möjlighet förfoga överatt
vinstmedel uppkommit i verksamheten. En bättre metod enligtsom är
utredningen ändra återbetalningsreglema såatt återbetalning inte kanatt
ske inte kapitaltäekningsbestämmelsema uppfyllda.ärom

friaDet kapitalet kan på fallet i bolagsinstitutensätt äregna samma som
se nedan ingå i kapitalbasen delas till medlemmarna eftersamt ut
beslut föreningsstämman.av

Även i bolagsinstituten kan det primära kapitalet, alltså kan beståsom
fritt kapital,även komma återbetalas till investerarna.eget I denattav

mån det fråga bundet kapitalär återbetalas kräver det dockom som
godkännande;rättens för bankaktiebolag gäller dessutom att

Finansinspektionen skall höras se 6 kap. 6 § BALnärmare och kap.6
6 § ABL. Ansökan nedsättningen godkänns borgenärema inteom om
bestrider den eller får betryggande säkerhet för sina anspråk. Att en
insättare i bankaktiebolag bestrider ansökningenett dock inteutgör
något hinder, Finansinspektionens yttrande grund förom attger
godkännande.

Detfria kapitalet alltså får ingå i det primära kapitalet kanegna som- -
däremot i princip delas till aktieägarna, dock med beaktandeut denav
allmänna försiktighetsregeln i kap.12 2 § andra stycket ABL 9resp.
kap. 2 § andra stycket BAL. Enligt dessa bestämmelser får utdelning
inte ske med så belopp utdelningen med hänsynstort till bolagetsatt
eller koncernens konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt
står i strid med god affärssed. I 1986/87:12 med förslag till BALprop.
uttalade departementschefen konsolideringsbehovet särskiltatt är
påtagligt i banker med hänsyn till kapitaltäckningseglema.
Finansinspektionen har dessutom möjlighet enligt kap.7 15 § BRL och
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striderbeslutverkställighetförbjuda motKBLkap 16 § ett5 att somav
bestämmelserverksamhet. Dessabankensreglerarförfattningnågon som

medförvinstudelningförhindraför atttillämpaskunnatorde att somen
Tyskland,EU-statema,underskrids. I flerakapitalkraven t.exav

vinstutdelningsförbuduttalatföreliggerFinlandPortugal och ett om
kapitaltäckningskraven.underskriderkreditinstituten

får demedlemsbankerinsatskapital ifrån vadBortsett sagts omsom
primärkapital sådelaförutsättningarna attlagliga utatt

finnsringa. Däremotbedömasunderskridskapitaltäckningskraven som
kapitalbaseninträderrättsföljderfråga de närbrister ivissadet somom

sanktioner försärskildaExempelvis saknasföreskrivna.understiger den
kontrollbalansräkninglåter blisbanksstyrelsemedlem upprättaattsomen

kapitaltäekningenFinansinspektionenmeddelaunderlåter näreller att
plikt förnågonfinns intebolagsinstitutenunderskridits. Förhar ens

bortsettsituation,motsvarandeiinspektioneninformerastyrelsen att
bankaktiebolagetmåsteDockrapporteringstillfällena.ordinariefrån de

iaktiekapitaletFinansinspektionen etttillbl. attrapporteraa.
riskerardetGörs intetill 10förbrukatsbankaktiebolag än procent.mer
därefterförbetalningsansvarpersonligtledamöterstyrelsens

förpliktelser.uppkommande

beskrivits kankapitalbasreglerkreditinstitutensisvagheterDe som nu
Även deni banksystemet.stabilitetenpotentiellt hot mot omutgöra ett

EG:sstridatordesig inteoch föriordningen motnuvarande
rekommendationer, börBaselgruppensellerkapitalbasdirektiv

utgår frånUtredningenöverväganden.föremål förregleringen bli nya
utgångspunkt förbehandla detta. Enkommerbanklagskommittén attatt

behandlasmedlemsbankemanaturligtvismåstearbetedetta attvara
träds förderasassociationsformer särartmed andralikvärdigt utan att

kanmodelltänkbarutredningenavsnitt diskuterarI nästa somnär. en
medarbetei dessbanklagskommitténförutgångspunkttjäna som

ireservfondsproblematiken.
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4.7.4 Utredningens kommentar

Av det sagda följer det mycket viktigt för konkurrensneutralitetenäratt
reservfondsbestämmelsema för medlemsbankeratt ändras. I syfte att

stabilisera kapitalbasen bör medlems återfå sina insatser relaterasrätt att
Ändringentill bankens konsolideringsgrad. reservfonsbestämmelsemaav

mycket väsentlig bådeär för medlemmarna och för tredje man.
Eftersom kooperativa företag inte drivs i vinstsyfte harutan
målsättningen maximera medlemmens ekonomiskaatt nytta av
samhandeln finns uppenbar risk hårdaatt extraen
reservfondsbestämmelser i ekonomiska föreningar medlemsbanker får
direkt effekt den avsedda, d.v.s. minskar kapitalbasenmotsatt än istället
för öka den.att

lägeI där 25% den synligaett medlemskapet går tillnyttanav av
kollektiva fondavsättningar medlemmen inte kan förfoga över ärsom
risken efter företagetstor strävar resultat såatt styraom mot ettman

noll möjligtnära anpassning priset på tjänsterna ellersom genom av
produkterna medlemmarna. Och då dessutomgentemot delstoren av

det individuella insatskapitaletäven byggs amorteringar frånupp genom
återbäring/efterlikvider kan också insatskapitalets uppbyggnad påverkasi
negativt alltför reservfondsavsättningar. I sitt remissvar tillstoraav
Betaltjänstutredningens delbetänkande SOU 1994:66 förslagmed till bl.

lag andelsbanker förordade Kooperativa Institutet medlemmensa. om att
låna i bankenrätt skulle relaterasi till insatsbeloppetsatt storlek.pengar

Låntagaren skulle därmed ha visstvungen attvara en summa av
lånebeloppet placerad insatskapital i banken under hela lånetiden.som
Betaltjänstutredningen hade avvisat sådan ordning med hänvisningen
till det måste stå varje bank frittatt på vilketavgöraatt sätt
kapitaltäckningen skulle upprätthållas. Utredningen delar
betaltjänstutredningens uppfattning i denna fråga. I stället bör enligt
utredningens uppfattning återfå medlemsinsats kopplasrätten tillatt
reglerna kapitaltäckning på gäller för medlemssätt rättom samma som

få överinsatser medlemmen väljeratt kvarut när i föreningen.att vara
Utbetalning medlemsinsatser i de fall medlemmen harävenav sagt-

sig till utträde föreningen bör alltså kunna komma i frågaupp ur -
endast det kan ske med hänsyn till kapitaltäckningsreglema. Enom
sådan bestämmelse blir effektivare i de fall banken har valt riktaatt
delar sin utlåningsverksamhet till andra de medlemmarna.änav egna

En skärpning reglerna återbetalning medlemsinsatser iav om av
förhållande till vad gäller enligt lagen medlemsbanker öppnarsom om
möjligheterna för reglerna reservfondsavsättningargöraatt om
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utredningenhartidigare anmärktsEnligt vadassociationsneutrala. som
eftersomi denna deltill lagändringnågot förslaginte lägga framvalt att

bredaredenuppgiftbanklagskommitténsdet översyngöraattär av
vadenlighet medprimärkapital ikreditinstitutensreglerna om

kan tillaviserat. Dennanäringsutskottet harregeringen och översyn
i bankernasförändringargrundläggandetill sådanavisso ledayttermera
inte längretappningreservfonder i nuvarandekapitalskyddsregler att

behövas.kommer att

övergångs-Ikraftträdande och4.8

bestämmelser

i mittentill regeringenöverlämnasUtredningens betänkande av mars
Iagrådsremissarbetet påremissbehandling kansedvanligEfter1996. en

Därmedjuni/julimånadsskiftet 1996.regeringskansliet vidpåbörjas i
möjligtenklare karaktärinteförslagentorde det äräven varaavom --

sådan tidriksdagen iproposition tillregeringen lämnaför attatt en
Vid angivnaärendet hösten 1996.beslut iriksdagen kan fatta

förslagengenomförandetilloch med hänsyn ärförhållanden ettatt av
utredningenförslårkooperativa företagenför demycket angeläget att

frågajanuari Iförsta 1997.blir redan denikraftträdandetidpunkten om
reglerna kandeinnebär deti skattelagstiftningenändringar att nya

inkomsttaxering.vid årstillämpas första gången 1998
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Konkurrenslagstiftningen

Sammanfattning5.1

kapitel särskilda kandetta behandlas frågan det finns problemI soml om
kooperativuppkomma vid tillämpningen konkurrenslagstiftningen påav

redovisats i kapitelsamverkan. Utredningen har dock skäl 2av som --13 begränsat sig till kooperativ samverkan i ekonomiska föreningar. Det
redovisats i till ledning för dendetta kapitel torde dock kunna tjänasom

konkurrensrättsliga bedömningen kooperativ samverkan i andraav
associationsfonner.

tillUtredningen redovisar genomgång de svenska förarbetena KLen av
på aktuella området genomgång några typfall fråndet samt aven

avsnittkonkurrentverkets praxis beträffande ekonomiska föreningar,
Vidare Institutet undersöka5.2.3. har utredningen låtit Kooperativa

förhållandet kooperativa konkurrenspolitik,mellan företag och EU:s se
bilagedel.betänkandets

Nils WahlUtredningen har också inhämtat rättsutlåtande från docentett
kooperativs konkurrensrätt,rörande rättsliga ställning inom EU:s se

avsnitt och betänkandets bilagedel. Utredningen redovisar också5.2.4 -
i avsnitt företagsekonomisk vilka effekter kan5.3 analysen av som-

effekter föruppstå affärsverksamhet i kooperativa företag. Såvälgenom
avslutandeföretagen för marknadens funktion belyses. detIsom
slutsatser.avsnittet redovisar utredningen sina sammanfattade5.4

Utredningen framhåller sin med likvärdigadär bl. slutsats atta. som
marknadsförutsättningar finns inte några skäl för behandlabärande att

kooperativa EG:s rättstillämpningde svenska företagen vadsträngare än
uttryck rättslägetför. Utredningen tvingas dock konstatera attger

påalltjämt oklart och framhåller angelägna i praxisdetär att en
området skyndsamt fram, eftersom osäkerheten rättslägetväxer omnu

förlusteri uteblivnamed sannolikhet leder till ekonomiska formstor av
affärsmöjligheter.
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Utredningen uttalar också sin mening skulle rättsutvecklingenattsom
hos de rättsvårdande myndigheterna i Sverige visa sig slå på en

den EG-domstolen stakat finns starka skälväg än ut, attannan som nu
den svenska konkurrenslagen.överse

5.2 Bakgrund

5.2.1 Inledning

Den nuvarande konkurrenslagen l993:20 trädde i kraftKL, den l juli
1993 och den tidigare konkurrenslagen 1982:729 lagenersatte samt
1991:921 förbud konkurrensbegränsning i frågamotom om
jordbruksprodukter. Utgångspunkten för konkurrenslagen är att en
allmän, likformig och strikt tillämpad konkurrenspolitik med så få
undantag möjligt bra och önskvärt från samhällets synpunkt.ärsom

tidigareDen konkurrenslagen hade till ändamål främja frånatt en
allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet åtgärdergenom

konkurrensbegränsningar.skadliga liksomLagen byggde dessmot
föregångare, Konkurrensbegränsningslagen 1953:603, i huvudsak på
den s.k. missbruksprincipen i förening med straffbelagda förbud mot
bruttopriser och anbudskarteller.

Missbruksprincipen innebar konkurrensmyndighetema ingrep detatt när
konstaterats företag konkurrensbegränsande påatt ett sättagerat ett som
hade skadlig verkan i enskilt fall. skadligaDenna verkan skulleett

ingripandet undanröjas för framtiden. konkurrens-Medgenom
begränsning avsågs varje förfarande innebar inskränkningsom en av

friaden och ohämmade konkurrensen. Med skadlig verkan avsågs att
konkurrensbegränsningen uppfyllde vissa kriterier. enligtIngreppen
lagen bestod i förbud i fortsättningen tillämpa visstmot att ett
konkurrensbegränsande förfarande eller åläggande för framtiden vidtaatt

viss åtgärd. Förbud eller åläggande kunde förenas med vite.en

Konkurrenslagen tillämplig på all näringsverksamhetvar men
begränsades i realiteten samhälleliga särregleringar. Påav
livsmedelsområdet undantogs, den interna pris- ochgenom
marknadsregleringen, regleringsberoende verksamhet i prim ärledet samt
viss insamling och förädling. Efter avregleringen den l juni 1991
bedömdes det då nödvändigt, för konsumenternaatt garantera attsom
skulle kunna dra avregleringen, införa speciallagstiftningnytta attav en
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på jordbrukets område. Den juli infördesl 1991 lagen 1991:921 om
förbud konkurrensbegränsning i fråga jordbruksprodukter.mot om
Lagen infördes i samband med den successiva avvecklingen denatt av
interna marknadsregleringen påbörjades i syfte förhindra denatt att
offentliga regleringen med reglering i privat regi.ersattes en

5.2.2 Gällande rätt

Den nuvarande konkurrenslagen har utformats efter förebild från EG:s
konkurrensregler. har tillLagen ändamål undanröja och motverkaatt
hinder för effektiv konkurrens i fråga produktion och handelen om av
med tjänster och andra nyttigheter. I lagen med företagvaror, avses en
fysisk eller juridisk driver verksamhet ekonomisk ellerperson som av
kommersiell Till den del sådan verksamhet består inatur.
myndighetsutövning omfattas den dock inte begreppet företag.av

innehållerLagen två principiella förbud. gäller förbudDet motena
konkurrensbegränsande samarbete mellan företag 6 § och det andrai
gäller förbud missbruk dominerande ställning 19 §.mot av
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Konkurrensbegränsande samarbete

ellerOm inte följer beslut enligt 8 15 §§något6 § annat av
förbjudna deeller avtal mellan företag13 eller 17 §§, är omav

påkonkurrensenhar till syfte hindra, begränsa eller snedvridaatt
svenska marknaden på märkbart eller deden sätt ettett om ger

sådant resultat.

avtal innebärDetta gäller särskilt sådana attsom
affärsvillkorförsäljningspriser eller andrainköps- eller

direkt eller indirekt fastställs,
ellermarknader, teknisk utvecklingproduktion,

investeringar begränsas eller kontrolleras,
marknader eller inköpskällor delas upp,

transaktioner,tillämpas för likvärdigaolika villkor
konkurrensnackdel, ellervarigenom vissa handelspartners får en

den andradet ställs villkor för ingå avtalatt ett attsom
förpliktelser varken till sinåtar sig ytterligare naturparten som

föremålet förenligt något samband medeller handelsbruk har
avtalet.

förbud avtalSom framgår bestämmelsen gäller huvudregeln motav som
snedvridamellan företag har till syfte hindra, begränsa ellerattsom

märkbart ellerkonkurrensen på den svenska marknaden på sättett som
beslutfår sådant avtal skall också gällaresultat. Vad sägsett som om

och förfaranden.sammanslutning företag samordnadeav en av

hämma konkurrensen detOm avtal hämmar eller syftar till ärett etc. att
avtaletförbjudet. behöver alltså inte utredas i det enskilda falletDet om

från allmän synpunkt skadligt eller inte.äretc.

dock inte avtalFörbudet konkurrensbegränsande avtal omfattarmot som
markerasinte ekonomiska verkningar någon betydelse vilkethar av

"märkbart sätt" i KL. Detanvändningen 6 §termengenom av
för påverka konkurrensen påavgörande avtal skall ettett etc.om anses

företagen ochmärkbart i princip storleken på de samarbetandesätt är
marknadsandelen mellan mindre ellerför avtalsproduktema. Samarbete
medelstora företag där avtalsproduktema, eller produkter som av

säljskonsumenterna uppfattas likvärdiga och tillverkas ellersom som
marknadenavtalspartema, omfattar mindre del den relevantaav en av
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omkring torde normalt sakna betydelse för konkurrensen.10 procent- -
Är det enbart fråga mycket små företag företag medom en-
årsomsättning under tio miljoner kronor samarbetar tordesom-
marknadsandelen kunna något högre tioän procent utan attvara

faller Enligt Konkurrensverkets rådsamarbetet under förbudet. allmänna
KKVFS 1993:2 avtal mindre betydelse bagatellavtal inteom av som
omfattas förbudet i kan mycket små företag företag med6 § KLav en-
årsomsättning inte överstiger miljoner kronor tillsammans hal0som -

märkbarhetskriterietmarknadsandel på högst femton procent utan atten
uppfyllt. Ingår däremot företag i samarbetet torde detstörreanses

i inte påverkasdäremot allmänhet inte kunna hävdas konkurrensenatt
delpå märkbart avtalsproduktema omfattar mindresätt, ävenett om en

den relevanta marknaden.av

Enligt avtal förbjudna enligt ogiltiga.7 § 6 §är ärsom

iEtt avtal, beslut eller samordnat förfarande omfattas förbudetsom av
kan från6 § beslut Konkurrensverket undantas förbudet.genom av

Konkurrensverket8 § får i det särskilda fallet besluta om
undantag från förbudet i för avtal6 § ett som

bidrar till förbättra produktionen eller distributionenatt
eller till främja tekniskt framåtskridande,eller ekonomisktatt

tillförsäkrar konsumenterna vinstskälig andel denen av
därigenom uppnås,som

bara ålägger de berörda företagen begränsningar ärsom
nödvändiga för uppnå målet i och,latt

inte möjlighetde berörda företagen sättaattger
konkurrensen för nyttighetema i fråga.spel väsentlig delur en av

samtligaFör avtal skall kunna undantas från förbudet måsteatt ett etc.
de i paragrafen punkterna medangivna för handen. Fördelarnavara
avtalet måste objektivt de nackdelar för konkurrensenövervägasett som

kan innebära.avtalet

Bestämmelsen i i huvudsak inriktad på sådan8 § undantag ärom
samverkan mellan mindre och stärker derasmedelstora företag som
position på marknaden företag.störregentemot
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Undantag från förbudet i 6 kan regeringen enligt§ 17 § förav ges
avtal uppfyller förutsättningarna i § gruppundantag.8grupper av som

Begreppet företag

Företag definieras i 3 § KL fysisk eller juridisksom en person som
driver verksamhet ekonomisk eller kommersiell Med företagnatur.av

också sammanslutning företag. företag harBegreppet alltsåavses en av
särskild innebörd och inte knutet till regler kvalificerarären som

juridiska kanDessutom konstatera iattpersoner. man personer som en
relation skulle betraktas flera företag, kan betraktas företagettsom som
i relation.en annan

Avsikten med den valda terminologin begreppet företag skallär att
ha innebörd begreppet "undertaking" i EG-rätten. För att artsamma som

eller85 86 Romfördraget skall tillämpliga krävs företagatt ettvara
ingått konkurrensbegränsande avtal eller samordnat,ett agerar
respektive företag missbrukat dominerande ställning. Härvidatt ett en

märka det inte finns några krav på företaget skallär att att att vara en
person,juridisk det räcker med subjektet i fråga bedriverutan att

någon form ekonomisk verksamhet. Verksamheten behöver dock inteav
vinstsyfte,bedrivas i eller i någon särskild associationsfonn. Sålunda

Höfner,uttalade EG-domstolen i "in the of competition lawatt context
the of undertaking entity engaged inconcept an encompasses every
economic activity, regardless of the legal of the entity". Påstatusan

motsvarande uttalade förstainstansrätten i Dansksätt
Pelsdyravlerforening det förhållandet kooperativ bildat iatt att ett var
enlighet med nationell dansk saknade betydelse för fråganrätt

verksamhet.huruvida det fråga ekonomisk Kooperativetvar om var
således företag i mening.85.l:s I detta sammanhang bör dockett art

det måste fråga viss aktivitet för det skallnoteras att attvara om en
fråga ekonomisk verksamhet. passiva investeringarRent tordevara om

därför inte räknas ekonomisk verksamhet, försåvitt intesom
investeringarna i sig innebär ekonomisk verksamhet.en

3° Mål 170/83 Hydrothenn Gerätebau GmbH Compact 1984 ECR 2999,v
grund ll.
3 Mål c-244/94 CNAVMA 1995 ECR I-äer, dom 16/11 1995.
3’ Mål C-41/90 Höfner 1991 ECR I-1979, grund 21.

Mål T-6l/89 Dansk Pelsdyravlerforening 1992 ECR grund11-1931, 50.
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Vid bedömning företagskriteriet uppfyllt skall beaktasär atten av om
flera företag, eller juridiska kan räknas företag. Dettaettpersoner, som
innebär flera juridiska står underatt personer som en gemensam
kontroll, bedöms ekonomisk enhet. Avtal mellan moder- ochsom en
osjälvständiga dotterbolag, eller mellan företag och dessett
osjälvständiga agenter inte bedriver någon verksamhet,som egen

85.strider därför inte Det avgörande således huruvidaärmot art
kontroll företag i förhållande till företag. Om såutövas ett ett annatav

fallet kan konkurrensen inte begränsas, eftersom det inte föreliggerär
några faktiska möjligheter till konkurrens. detta följerAv även att en
juridisk kan tillräknas konkurrensbegränsande förfarandeettperson

person Ävenvidtaget juridisk företag ochupplöstsettav en annan om.
tillgångardess och rättigheter övertagits företag, kan denett annatav

juridiska befinnas skyldig till den förras överträdelsersenare personen
konkurrensreglema.av

Företagskriteriet i 86 har innebörd motsvarandeart samma som
kriterium i 85.1. Särskilt här märka företagärart ävenatt att grupper av
kan företag i mening. Förvisso framgår86:5 dettautgöra ett artanses

praxis",explicit fördragstexten, och det tydligt i detär ävenav men
skall artikeln torde tillämplig inte endast i de fall denoteras att vara
olika företagen tillhör företagsgrupp, i de fall detäven ärutansamma
fråga helt fristående företag, s.k. kollektiv dominans.om

34Mål 15/74 Centrafarrn Sterling Drug 1974 ECR 1147, grund 41, samtv
mål T-102/92 Viho 1995 ECRII-17.
3’ Mål 48/69 ICI Commission 1972 ECR 619, grund 135.v
° Mål 40-48, 50, 54-56, 111, 113, 114/73 Suiker Unie Commissionv
1975 ECR grund1663, 87.
5 Mål 66/86 Ahmed Saeed 1989 ECR grund803, 35.
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inteförstainstansrätten några principiella hinderI Flat Glass uttalade att
påföretag kollektivt dominantafanns för två eller fleraatt enanse
påmarknad. Enligt förstainstansrätten kunde två eller flera företag en

virtue of thatmarknad förenade "economic links that, byvara genom
position.they dominant avgörandefact, together hold Det vara

de fristående företagen,således de ekonomiska band fanns mellansom
beslut, involveradei sitt deinte kommissionen gjort gällande attsom

Förvisso hadedominerande ställning.Företagen sammanlagt hade en
thekommissionen påstått företagen "present themselvesäven att on

individuals" dettasingle economic entity andmarket not menas a as
fdrstainstansréitten. Enligthade kommissionen inte styrkt inför

vid huruvida två eller fleraförstainstansrätten avgörande analysenär av
dominerande ställning,fristående företag tillsammans innehar atten

situationen skall skiljas från förfaranden omfattas 85.1.artsom av

egentligenEG-domstolen har varit med uttalanden vadom somsparsam
dominans. fall från Gemeenteligger i begreppet kollektiv I 1994,ett

Almelo, such thatmåste "linked inuttalas företagenatt vara a way
skall föreliggathey adopt the conduct the market" för detattsame on

kollektiv dominans. refererar EG-domstolen till sittI sammanhangeten
Bodson",tidigare vilket företag hade koncessionavgörande i i fall flera

på varvid uttalade dessautförandet begravningstjänster domstolen attav
kollektivt ställning. Bodsonföretag kunde inneha dominerande I varen

fristående,det emellertid förhållandevis klart företagen inte utanatt var
koncemförhållande.i kopplade till i heller istället varandra Inteett

i fristående eftersom deGemeente Almelo företagen fråga heltvar
tvåsamverkade i joint Några egentliga uttalanden närett venture. om

flera i övrigt fristående företag kan inneha dominanteller gemensamt en
ställning, innehåller varken Bodson Gemeente Almelo.därför eller

regelmässigt betraktasMedlemmarna i producentkooperation tordeen
följaktligen betecknasföretag och föreningen kan som en-som

Konkurrensrättenssammanslutning företag. I betänkandetav.

3 Italian grundMål T-66 och 77-78/89 Flat Glass 1992 ECR 11-1403, 358.
39 Kbesl 89/93/EEG 33/44, särskilt grundernaFlat Glass 1989 EGT L se
78ff.
‘° Mâl och 77-78/89 Italian grundT-66 Flat Glass 1992 11-1403, 365.
4 Mål C-393/92 Almelo grundGemeente 1994 ECR I-l477, 42.
4 30/87Mål Bodson 1988 ECR 2479.
3 Mal 30/87 Bodson grund1988 ECR 2479,



Konkufrenslagstifiningen 241SOU 1996:31

tillämpning på ekonomiska föreningar några principiella-
frågeställningar DS 1994:42 anförs följande: fysiska"Att personer
såväl juridiska kan företag följer redan 3 § KL.som personer vara av

EG-rättslig praxis harI fysiska företag i sinansettspersoner vara
egenskap innehavare kontrollerande aktiepost i aktiebolag.ettav av en

innehavetEndast aktier sådant borde emellertid inteav som vara
tillräcklig kommersiell verksamhet för innehavaren skallatt anses som
företag. Då inom EG utgångspunkt tillämparman som en
likabehandlingsprincip avseende olika associationsformer, torde man
komma till motsvarande slutsats beträffande medlemmar i kooperativ
verksamhet. betyderDet medlemskapet i sig självt inte innebäratt att
medlemmen företag. omständigheten föreningensDenär ett att
verksamhet skall bedrivas under medlemmarnas medverkan, intetorde
självständigt tillräckligt. Egenskapen arbetstagare i EG-vara av anses

inte medföra företag. Om däremot arbetstagarenrätten äratt ettman
bedriver kommersiell verksamhet vid sidan sin anställning ellerom

potentiell konkurrent kan den fysiskaär utgörat.o.m. en personen anses
företag i relation till arbetsgivaren.ett
Sammantaget finns det knappast något pekar på skulleattsom man

behandla till föreningar annorlunda till bolag. Detägare än ägare
innebär medlemmar i privatkooperation, till skillnad frånatt
producentkooperation, knappast företag i sin egenskap medlem.är av
Kooperativ samverkan mellan arbetstagare och konsumenter kan således
inte avtal mellan företag."utgöra ettanses

Begreppet "avtal "

samverkanFör skall kunna förbjudas skall den ha sinenligt 6 § KLatt
grund i avtal. Ett avtal kan i konkurrenslagens mening ha formenett av
inte bara formellt bindande muntliga eller skriftliga överenskommelser
mellan två eller flera företag, också förfaranden där företagutan ett

frivilligt åtar sig begränsa sin frihet pågentemot ett annat att att agera
marknaden. Med avtal jämställs beslut sammanslutning företagenav av
och s.k. samordnade förfaranden. En tillämpning §6av
konkurrenslagen förutsätter således konkurrensbegränsande syfteatt ett
eller konkurrensbegränsande effekt går härleda till avtal mellanatt etten
företag, till samordnat förfarande företag eller till beslutett ettav av en
sammanslutning företag. tillämpningen avtalskriteriet saknarFörav av
det betydelse vilken form samverkan föreligger.av som

Otillåtet isamarbete form samordnade förfaranden dock inteärav
alltid lätt fastställa. Enligt förarbetena till KL samordnatäratt ett
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förfarande handlande i samförstånd, vilket resultat detett är ett attav
förekommit direkta eller indirekta kontakter mellan företagen. Utanför
detta område faller därför vad endast s.k. parallelltär ettsom
uppträdande, vilket i förarbetena prop 1992/93256 71 beskrivs soms.
"en situation då antal företag på grund produktens beskaffenhetett av
eller uppträder på företagens marknadspolicysättannat trots attsamma
bestäms helt individuellt". I betänkandet Ds anförs följande1994:42
angående avtalskriteriets kooperativbetydelse för samverkan:

"Med utgångspunkt i kooperativ samverkan möjliggörssom genom
föreningslagen kan övergripande indelning i samverkangöraman en
mellan medlemmarna föreningen, mellan moderförening ochinom en
dennes dotterbolag koncern, mellan föreningarinom inomsamten en
federation. avtalskriteriet skallFör uppfyllt måste såledesatt vara man
konstatera det konkurrensbegränsande syftet eller baserasresultatetatt
på beslut inom enhet i den kooperativa organisationenett utgören som

sammanslutning företag, eller på avtal eller samordnatetten av
förfarande subjekt i organisationen företag.betraktaär attav som som

I den utsträckning flera företag ingår associationsavtalett som
innefattar konkurrensbegränsande stadgebestämmelser torde detta vara

betrakta avtal både mellan företagen och mellan associa-att ettsom
Ändringartionen och olikade medlem sföretagen. i föreningsstadgan kan

då uppfyllas både beslut sammanslutning företag, ettsom av en av som
avtal mellan de enskilda medlemsföretagen och föreningen, samt som

avtal eller förfarandesamordnat mellan medlemsföretagen."ett

ederationerF

producentkooperativI förening bedriver medlemmarna regelen som
ekonomisk verksamhet. Liksom joint-venture det frågaärettegen om

företag kontrollerat andra företag. I denett är gemensamtsom av
utsträckning producentkooperativ förening innehar dotterbolag tordeen

den verksamheten omfattas samverkan mellan medlems-även av
företagen. Ett avtal enbart reglerar förhållandet mellan moder-som
föreningen och dotterbolaget torde dock omfattas principenav om
ekonomisk enhet; Ds 1994:42 41.s.

Samverkan mellan ekonomiska föreningar i fallerfederationen
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enhet.utanför principen ekonomisk skillnadenBeträffande mellanom
koncern och strukturen i kooperativ federation iuttaladesen en

förarbetena prop. 1986/87:7 63 till lagen ekonomiska föreningars. om
följande:

"Om jämför bildningdenna med koncern finner emellertidman en man
olikheter. Den grundläggande olikheten i koncern liggerstora är att en

hela makten i pyramidens hos moderföretaget, imedantopp, en grupp
huvud- och underföreningar makten principiellt ligger hosav

underföreningama."

4 illämpningenT konkurrensbegränsningskriterietav

För avtal skall förbjudet skall det ha till syfte hindra,att ett etc. attvara
begränsa eller snedvrida konkurrensen eller det sådantatt ettger
resultat. förarbetena tillAv konkurrenslagen prop. 721992/93:56 s.
framgår intedet krävs något uppsåt från deltagandede företagensatt
sida hämma konkurrensen. Det tillräckligt det frågaatt är äratt ettom
potentiellt hämmande konkurrensen. Ett avtal kan hämmasägasetc.av
konkurrensen, på någotdet inskränker eller flera företagssätt ettom
möjligheter oberoende företag. kan frågaandra Detatt agera av vara om
företag faktiska eller potentiella konkurrenter med varandraärsom vare
sig det fråga i avtalsförhållandet eller företag stårär parternaom som
utanför avtalsförhållandet. Kan konstatera konkurrenshämmandeettman
syfte med samarbete behöver inte undersöka effekterdess påett man
konkurrensen på den relevanta marknaden. Man kommer dock inte ifrån

analys avtalets effekter påverkar konkurrensen pågöraatt etten av om
märkbart Sätt.

För konstatera resultatet avtal konkurrensbegränsandeatt ärettom av
måste s.k. konkurrenstest, dvs. bedömninggöra ettman en av
förfarandets negativa påverkan på konkurrensen. därvidMan utgår från
någon form nonnaltillstånd effektiv konkurrens där "antalet säljareav av
inte begränsat, de utbjudna produkterna inte differentierade,är är
företagen inte ihandlar samförstånd och väsentligamed varandra inga
hinder finns för nyetablering". konkurrenstest enligtDet 6 §görssom
konkurrenslagen liksomtorde i EG-rätten schablonmässigvara av mer

Bladini, Filip. Konkurrensrättsliga aspekter federativa kooperationer. Ipå
SOU 1991:59. Bilagedelen 271 och 275 Carlsson, m.fl.samts. s.
Konkurrenslagen. Stockholm 1993. 71s.
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karaktär. Det först vid tillämpning undantagsreglemaär av som
bedömningen skall djupare och bredare.göras

En ytterligare förutsättning för konkurrensbegränsande avtal skallatt
omfattas förbudet i konkurrenslagen konkurrensen hämmas påär attav

märkbart avgörande förDet konkurrensen påverkas påsätt.ett ettom
märkbart storleken på de samarbetande företagen ochsätt är
marknadsandelen för avtalsproduktema. I propositionen 1992/93:56 s.
73 samarbete mellan mindre eller medelstora företag därattanges
avtalsproduktema, eller produkter konsumenterna uppfattassom av som
likvärdiga och tillverkas eller säljs avtalspartema, omfattarsom av en
mindre del den relevanta marknaden omkring tio normaltprocentav - -

Ärtorde sakna betydelse för konkurrensen. det enbart fråga mycketom
små företag med årsomsättning under tio miljoner kronor tordeen
marknadsandelen kunna något högre tioän procent utan attvara
samarbetet faller under förbudet.

Konkurrensverket har i sitt allmänna råd KKVFS 1993:2 avtalom
mindre betydelse bagatellavtal inte omfattas 6 §av som av

konkurrenslagen 1993:20 utvecklat hur begreppet märkbartnärmare
bör tolkas.sätt

Enligt det allmänna rådet påverkas konkurrensen på märkbartinte ett
avtalspartemas marknadsandel inte överstiger tio ochsätt procentom

årsomsättningen för och dessa inte överstiger miljoner kr.200var en av
När det gäller samarbete i vilket endast företag årsomsättningmed en

inte överstiger miljoner kr10 deltar kan marknadsandelen uppgåsom
till 15 konkurrensen påverkas på märkbartprocent utan att sätt.ettanses

betänkandetI Ds 1994:42 44 efter genomgånggörs. man en av
förarbetena till lagen följande analys konkurrensbegränsningskriteriet:av

"Mot denna bakgrund skulle i princip kunna avsluta analysenman av
konkurrensbegränsningskriteriet konstateramed inköps- ochatt att
försäljningssamverkan i kooperativa föreningar, vilka inte anses som
bagatellavtal, förbjudna. All form kooperativ samverkan torde iär av

fall i något inskränkaavseende oberoende till varandravart parternas
och till utomstående företag. Den omständigheten kan visaatt attman
samverkan i det särskilda fallet har samhällsekonomisk positiven
verkan något kan framföras då ansökerär undantag.som man om

Man bör dock fråga sig det huvud möjligtöver ärtaget attom
överenskommelser i det särskilda fallet samhällsekonomisktärsom
positiva, skulle kunna konkurrensbegränsande. förefallerDet intevara
rimligt avtal har positiv inverkan på konkurrensen skulleatt som en

ogiltiga enligt lag har till syfte främja konkurrensen.attvara en som



KonkurrenslagstiftningenSOU 2451996:31

Konkurrenslagens räckvidd skulle härigenom få betydelsestörre änen
36 § avtalslagen vad gäller möjligheten för missnöjda avtalsparter att
åberopa avtalet saknar bindande verkan.att

Emellertid finns inga hinder för de rättsvårdande myndigheterna att
frångå den utstakats i propositionen. stället kan väljaIväg ettsom man

bygger på helhetssyn och avtaletsutvärderaangreppssätt som en
samhällsekonomiska inverkan och utifrån denna bedömning ställningta
till och i så fall i vilka avseenden överenskommelsen kanom anses
omfattas konkurrensbegränsningskriteriet.avi Redan bokstavstolkning stadgandet "avtal mellan företag äratten av
förbjudna de har till syfte hindra, begränsa eller snedvridaattom
konkurrensen på den svenska marknaden på märkbart ellersättett om
de sådant resultat" intryck det i princip alltid skulleett attger ger av

nödvändigt faktiskt undersöka hur förhållandena på den aktuellaattvara
marknaden påverkas överenskommelsen. En rimlig tolkningav av
begreppet "syfte" sådant föreligger i förvägär att ett ärpanamaom
införstådda med överenskommelsen faktiskt kommer påverkaatt att
konkurrensen på den svenska marknaden negativt. Innebörden av en
sådan tolkning får undersöka överenskommelsen får, ellerär att man om
skulle ha fått, negativ inverkan på konkurrensen på marknaden,en
såvida inte detta framstår uppenbart.som

Skillnaderna mellan dessa två ligger i vadsynsätt utgörsom en
fallet.konkurrensbegränsning i det enskilda Distinktionen består att

den konkurrensfrämjande sidan samarbete enligt denettav ena
bedömningen skall i konkurrensbegränsningskriteriet medanvägas
den andra bygger på först i samband med undantagsprövningenatt man
bedömer avtalets positiva effekter. två huvudinriktningarMotsvarande

EG-rätten.går spåra inom Inom EG framstår Kommissionensatt
tillämpning fonnalistisk medan EG-domstolen i störresom mer

fallet."utsträckning har ekonomiska aspekter i det enskildavägt

‘5 doktrinen jämförsI ofta det helhetsinriktade med densynsättetmer
amerikanska antitrustprincipen "rule of Westin,däromreason". Se närmare
Jacob. Linder, Mikael. Om kvalitativa aspekter vid bedömningen av
konkurrensbegränsning. SvJT 1993 892-904.s.s.
46Jfr Bellamy Child. Common Market Law of Competition 68 samts.
Westin och Linder a.a.
"7 EG-domstolen har utvecklat olika konkurrensbe-två påangreppssätt
gränsningskriteriet. första bestårDet i analyserar hur det aktuellaatt man
samarbetet inverkar den ekonomiska situationen inom den relevantapå
marknaden, utifrån vilken sedan ställning till i vilka avseendentarman
samarbetet innefattar konkurrensbegränsande Det andramoment.

består i domstolen fokuserar sin bedömning till föravtaletangreppssättet att
vl
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doktrinen.‘3"kritiserats iKommissionens inställning har även

tidpunkt promemorianvid denpromemoria konstaterasI nämnda att
svenskavilket håll denomöjligtdetskrevs avgöraattvar

skulle komma gå.konkurrensbegränsningskriteriettillämpningen attav
KonkurrensverketssammanställninggjortUtredningen har avnu en

avsnitt.redovisas isammanställningpraxis på området. Denna nästa
tillämpningundersökning EU:sredovisasDärefter avaven

Redovisningenekonomisk förening.på samverkan ikonkurrensreglema
påundersökningpåavsnitt byggerfinns i 5.2.4 somensom

Nils Wahl.gjorts docentutredningens uppdrag av

beträffandepraxisKonkurrensverkets5.2.3

föreningarekonomiska

beträffandepraxisKonkurrensverketsUtredningen har granskavalt att
ärenden harexempel påföreningar. lämnasekonomiska Nedan som

behandlats verket.av

adverksamhetEntrep ren

undantag avseendeicke-ingripandebesked/anmälan förAnsökan om
ekonomiskanläggningsmaskinyänstersamarbete förmedling i enavom

förening
Samarbetetföretag.sammanslutning 297NTG ek. för. somvar en av

mellanaffärsvillkorförsäljning, priser och andraomfattade gemensam
Föreningenkonkurrensbegränsande.företag ansågskonkurrerande var

deleni Norrbottens länhuvudsakligen verksam samt norra av
uppgick till 15områdemarknadsandel i dettaVästerbottens län. Dess ca

ochmärkbartpåverkades påkonkurrensen%. Verket fann sättettatt
fråganicke-ingripandebesked. Beträffandedärför ansökanavslog omom

iförbättringarmedfördesamarbetetundantag ansåg verket att
förleda till fördelarSamarbetet tordeproduktion och distribution.

förnödvändigarestriktiva klausulerställning till vilkasedan attärtaatt som
ochdettafullföljas och vilkaskall kunna gårsyftet med avtalet utöversom

MarketChild. LawBellamy Commondärmed konkurrensbegränsande.är
of Competition. och 88.69s. s.
"8 CompetitionGuide LawEECKorah, Valentine. IntroductorySe An to
and Practice. 222-236.s.s.
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konsumenterna i form bättre service och lägre priser. Beställamaav
ansågs tillförsäkrade skälig andel den vinst samarbeteten av som
medförde. Det samarbete bestod i Föreningen ingick avtalattsom om
pris- och andra affärsvillkor ansågs nödvändigt för kunna lämnaatt
samlade anbud på projekt för det möjligt uppnåstörre görasamt att att
andra produktions- och distributionsförbättringar. Stadgekrav som
möjliggjorde för Föreningen hindra anslutet medlemsföretag frånatt att
bedriva konkurrerande verksamhet vid sidan samarbetet i Föreningenav
kunde inte nödvändigt för uppnå fördelarna med samarbetet.attanses
Detsamma gällde stadgekravet innebar anslutet medlemsföretagattsom
skall inhämta samtycke Föreningens ledning vid investeringar iav
anläggningsmaskiner. Föreningen hadeden upphörtatt attuppgav
tillämpa dessa krav och avsåg bort dessa. Konkurrensverket beslu-att ta
tade undantag för samarbetet. Undantaget förenades med villkor ochom
gällde under förutsättning medlemsföretagen inte hindradesatt att
bedriva konkurrerande verksamhet vid sidan Föreningen och attav
Föreningen inte möjlighet hindra anslutet medlemsföretagsattgavs
investeringar. Beslut 1994-12-16, dnr 602/93

Taxi- och åkerinäring

Anmälan fär undantag avseende samordnad taxiverksamhet genom
beställningscentralgemensam

Taxi Trafikförening TTF sammanslutning små ochäru.p.a. en av
medelstora taxiåkerier driver beställningscentral. Verksamhetensom
innefattade i huvudsak taxitransporter. anslutnaDe transportörema
förband sig transportöravtal bl.a. endast utföra uppdrag förattgenom
TTF:s räkning och inte TTF:s samtycke på något medverka tillutan sätt
verksamhet konkurrerar med TTF. fick inte hellerTransportörensom
under år från avtalets upphörande etablera med TTFett en
konkurrerande beställningscentral. Vidare hade avtalet lång giltighetstid
och uppsägningstid. Konkurrensverket konstaterade konkurrensen påatt
taximarknaden mycket hård och det fanns flertalatt ettvar
konkurrerande beställningscentraler agerade på delarstorasom av
marknaden. Bl.a. denna bakgrund ansåg Konkurrensverketmot att
förutsättningarna för villkorat undantag uppfyllda. Villkoretett var
innebar bl.a. uppsägningstiden tilländrades maximalt månaderatt sex
och konkurrensklausulen, innebar förband sigatt transportörenattsom

inte bedriva verksamhet konkurrerade med Föreningen,att som
begränsades. Beslut 1994-06-27, dnr 1300/93
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Småtill Stockholms tingsrättKonkurrensverkets beslut överklagades av
tingsrättenOrganisation STIO med yrkandeTaxiägares Intresse att

undanröjdeTingsrättenför undantag.måtte avslå anmälan
SÄ 168Slutligt beslut 1995-03-21,Konkurrensverkets beslut.

yrkadeMarknadsdomstolen ochbeslut tillöverklagade tingsrättensTTF
måtte fastställas.Konkurrensverkets beslutatt

fastställdebeslut ochupphävde tingsrättensMarknadsdomstolen
samarbetetDomstolen fann detKonkurrensverkets beslut. att som

förbudet iåkarna i omfattas 6 §de enskilda TTFförekommer mellan av
KonkurrensverketsdeladeMarknadsdomstolenkonkurrenslagen.

ochundantag i luppfyller villkoren för 8 §bedömning samarbetetatt
Även konkurrenslagen ansågsvillkoret ikonkurrenslagen. 8 § 32

domstolen dekonstateradeBeträffande villkoret i 4uppfyllt. 8 § att
faktorer förfleramarknadsandelsamverkande företagens totala är en av
någon visspå marknaden.styrkeposition Attbedöma företagensatt
samverkantillåtenmarknadsandel skulle gälla förhögsta godtagbar

viktomständigheterfastställa. Också andramellan företag går inte att av
bedömningen.beaktas vidkonkurrenssituationen måsteför

hårddet råderansåg det hade klarlagtsMarknadsdomstolen attatt en
förhållande har intemarknaden.på aktuella Dettakonkurrens den

dennai målet. Motsamverkan inom TTFhindrats den prövassomav
villkoret i 4Marknadsdomstolen 8 §bakgrund fann ävenatt var

1996:4i ärende A 3/95, MDuppfyllt. Beslut 1996-02-22,

avseendefor undantagicke-ingripandebesked/ anmälanAnsökan om
åkeriforetagsamverkan mellan

verksamhethuvudsakligaekonomisk föreningSundfrakt varsvar en
SundfraktSamverkan inomoch maskintjänster.utgjordes transport-av

affärsvillkoroch övrigasåväl samarbete priserinnebar somom
medlemsföretagen.uppdrag mellanfördelning avgemensam

konkurrensbe-Sundfraktsamverkan inomKonkurrensverket fann att var
marknaden påkonkurrensen på den relevantagränsande och påverkade

Undantagicke-ingripandebesked avslogs.märkbart Ansökansätt.ett om
hindradesåkeri intevillkoren anslutetbeviljades dock med attatt

inteSundfrakt sådana fordonverksamhet vid sidan medbedriva somav
möjlighetSundfrakt inteomfattades samverkan och attatt gavsav
dnr 8/94Beslut 1995-12-13,hindra anslutet åkeris investeringar.
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Handel

icke-ingripandebesked/anmälan fär undantag avseendeAnsökan om
samarbete Stockholm ek. avseende kalkylhjälpVivo för.inom
Konkurrensverket anförde: "Av visstKonkurrensverkets allmänna råd om

företag kalkylunderlagetsamarbete mellan KKVFS 1993:7 framgår att om
iinnehåller specifika värden, pålägg för visst delmomentettt.ex.

kalkyleringen, enskilda kostnad,för det företaget inte opåverkbarärsom en
specifika värdenverket detta konkurrensbegränsande. Angivandetanser vara av

bidrar, liksom övriga former horisontella prisrekommendationer, till prisstel-av
inteoch försvagad priskonkurrens. Konkurrensverket det däremothet anser

i vilkakonkurrensbegränsande tillhandahålla kalkyleringsmodeller, denattvara
enskilde företagaren in specifika för kostnads-de värden hanssätter ärsom
situation motiverade konkurrensförhållandena. inteoch de lokala För attav

prisetstrida får sådan modell dock inte innehålla det slutliga ellerKLmot en
anvisning för bruttovinstpålägg oförutsedda kost-val eller pålägg förnågon av

nader eller vinst. Vivos kalkylsystem i olika prislistordock tvåutmynnar som
föreslår färdiga försäljningspriser. Konkurrensverket betraktar bakgrundmot av;i inte enligtdetta Vivozs kalkylsystem sådan kalkylhjälp tillåtenärsom som
verkets allmänna råd KKVFS 1993:7.
Enligt mening riskerarKonkurrensverkets förfarandet den dettyp att attär av
hindra, begränsa snedvrida resultat."eller konkurrensen eller sådantett; ger
Verket fann konkurrensen begränsades på märkbart sätt.att ett
Beträffande frågan Konkurrensverket "detundantag konstaterade attomi
inte Vivo:s positiva kostnadseffekter föruteslutet prissystem kan ha vissaär att

i mindre Vivo-butikema. inserde Konkurrensverket positivt och behovetpåser
bistånd till främst mindre för frambutiker med kalkylhjälp räknaattav

försäljningspriser och för fram korrekta hyllkantsetiketter.att ta
beskrivits Vivo:s i olika prislistorSom kalkylsystem tvåutmynnarovan som

innehåller föreslagna konsumentpriser. likhet med övriga formerI av
p tillhorisontella prisrekommendationer bidrar denna kalkylsystemtyp av
‘ prisstelhet marknaden. Vidare Konkurrensverket uppenbar risk attser en

listorna till minst därigenom medförde effektiva butikerna ochanpassats en
prisnivå aktiv Enligthögre vad skulle fallet vid priskonkurrens.än som vara

Konkurrensverkets mening härigenom fast prissamarbetetkan det redan slås att
inom Vivo inte ikan ha sådana positiva effekter punkten 1anses som anges
och i2 8 § KL."
Undantag från förbudet i beviljades inte. Beslut6 § KL 1994-03-21,
dnr 250/94

Ansökan icke-ingripandebesked/anmälan för undantag avseendeom
samarbete Stockholm ochVivo ek. för. avseendeinom sortiment

samband med kampanjerprissättning i
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Konkurrensverket fann Vivo-det anmälda samarbetet mellanatt
butikema inom inskränkteVivo de enskilda företagens frihet att agera
självständigt sortimentvad gällde och prissättning. Vidare torde ett
samarbete aktuellt slag kunna till prisstelhet och bristandeledaav
priskonkunens. Enligt Konkurrensverkets mening förfarandena ob-var
jektivt ägnade hindra, begränsa snedvrida konkurrensen.ellersett att
Beträffande frågan undantag anförde Konkurrensverket bl.a. följandeom
"Vid bedömningen enligt fäster Konkurrensverket betydelse vid8 § KL att
ifrågavarande möjligheter Vivo-butikemasamarbete skapar för de enskilda att

fördelaktiga inköp. Konkurrensverket fäster därvid vikt vid flertaletgöra att av
de i samarbetet ingående tillföretagen Vidare bidrar samarbetenasmå.är en
rationell drift butikerna kostnadsbesparande för den enskildeärav som
köpmannen.

Konkurrensverket kan förbättraSammantaget samarbetenaattanser anses
distributionen dagligvaror och öka priskonkurrensen mellanav
dagligvarubutiker. Konkurrenssituationen positiva effektersådan dessaär att

priser.kan komma konsumenterna till godo bl.a. lägreäven anses genom
Villkoren enligt uppfyllda.punkterna och 2 såledesl är

villkoret enligt Vivo Vivo-Vad gäller punkten avtalet bara får ålägga och3 att
butikema följandebegränsningar nödvändiga Konkurrensverketär görsom
bedömning. Vivo rekommenderar Vivo-butikema sortiment i enlighetAtt ett

Vivozsmed affärsidé Konkurrensverket befogat för säkerställaattanser vara
identiteten. såvälden Vivo marknadsförAtt gemensamtgemensamma

produkter priser innebär begränsning för det enskilda företaget. Desom en
fördelar, inköp i kvantiteter stordriftsfördelar ibl.a. består ochstorasom av
distributionen, kan dock utnyttjas bättre efterfrågan från bu-produkternapåom
tikernas sida tidsmässigt samordning främjas intekan samordnas. En sådan
bara butikerna marknadsför sig vissaockså i fallatt gemensamt utan attav av
denna marknadsföring innefattar priser. särskildKonkurrensverket lägger dock
vikt vid Vivo inte ålägger Vivo-köpmännen förpliktelser delta inägraatt att
kampanjen och följa prissättningen konsument, följsamhetenmot även upp-om

hög. Sammantaget därför Konkurrensverket de aktuellaattges vara anser
samarbetena inte företagenålägger de berörda begränsningar inte ärsom
nödvändiga för kostnadsbesparingarde kommer samarbetetuppnåatt som av
varför villkoret enligt får uppfyllt."punkten 3 anses

beviljades.Undantag Beslut dnr 289/941994-03-21,
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Verksamhet inom jordbruk och skogsbruk

Anmälan undantag avseende inköpssamverkan mellan mejeriernaom
MILKO ek för, Nedre Norrlands Producentförening ek för och
Norrmejerier rörande film, emballage och ostförnödenheter.
Konkurrensverket fann samverkan mellan föreningarna innebaratt en
samordning vad avsåg priser och andra inköpsvillkor. Vidare kunde
inköpssamarbetet försvåra för leverantörer sälja sina produkter tillatt
endast Milko, NNP eller Norrmejerier. Samarbetetett ansågs ocksåav
till viss del begränsa möjligheterna för mejerierna väljaatt annan
leverantör den utvalde eftersom förutsättningän för samarbeteten var

Milko, NNP och Norrmejerier valdeatt den leverantör som en
inköpsgrupp inom samarbetet förordade. Samarbetet befanns sålundai

konkurrensbegränsande.‘ Verket ansåg inköpssamarbetetattvara genom
kunde ekonomiska fördelar uppstå för de deltagande företagen i form

administrativa rationaliseringar och bättre inköpsvillkor. Det fannsav
starka potentiella och faktiska konkurrenter på företagens marknader.
Det fanns inga begränsningar inte nödvändiga för uppnå detattsom var
positiva effekterna samarbetet. Inköpssamarbetet svarade for högstav

fjärdedel den totala försäljningen de olika produkterna.en av av
Undantag beviljades därför. Beslut 1994-06-14, dnr 1277/93

Ansökan icke-ingripandebesked/anmälan för undantag avseendeom
samarbete cirkapriser lantbruksmaskinområdetpåom m.m.
Två lantmännenföreningari södra Sverige samarbetade inköpom av nya
maskiner, produktion cirkaprislistor, tillgång tillav gemensamma
varandras lager och framtagande kampanjmaterial. Konkurrensverketav
ansåg cirkaprissam arbetet konkurrensbegränsandeatt och påverkadevar
konkurrensen på märkbart Beträffande inköpssamarbetet fannett sätt.
verket detta kunde medföra sådan styrningatt priserna atten av
konkurrensen hämmades bakgrund föreningarnasmot attmen av
maskininköp svarade för relativt liten del det totalaen av
maskininköpen i landet begränsades inte konkurrensen på märkbartett

Inte hellersätt. samarbetet avseende tillgång till varandras lager och
framtagande kampanjmaterial ansågs ha ekonomiska verkningarav av
någon betydelse. På grund de negativa effekternaav av
cirkaprissam arbetet ansåg dock verket det inte förelåg förutsättningaratt
för bevilja undantag för samarbetet.att Beslut 1995-06-15, dnr
1367/93
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icke-ingripandebesked/anmälan för undantag avseendeAnsökan om
för mejeribranschenstatistikgemensam

utarbetad Svenska MejeriemasSamarbete branschstatistikom av
dotterbolag till SvenskaRiksförening Ekonomi-AB SMREAB, ett

sammanställning,Mejeriemas Riksförening omfattade insamling,u.p.a.
produktions- och försäljningsstatistik tillbearbetning och distribution av

medverkande företagende företag ingick i samarbetet. deFörsom
respektiveredovisades månadsvis uppgifter derasom

uppgifterproduktionsförhållanden. Vidare förekom om
företagförsäljningsutveckling vilka tidigare hade redovisats per men

i form varvid Sverige indelatsstället redovisades i aggregeradsom nu
tilli region Syd och Konkurrensverket ansåg med hänsyn bl.a.Norr. att

företagsförhållandenadet delvis rörde sig statistik de enskildaom varur
ochkunde härledas, statistiksamarbetet begränsade konkurrensen attatt

det alltför omfattande för uppfylla villkoren för undantag varförattvar
något sådant inte beviljades.
Beslut 1994-06-09, dnr 1613/93

Stadgar i ekonomisk föreningen

Riksförbund ek. för.Ansökan icke-ingripandebesked avseende HSB:som
ochförslag till normalstadgar för HSB:s bostadsrättsföreningarnya

HSB-föreningar.
Konkurrensverket anförde i "Föreningamabeslutet bl.a. ekonomiskaatt är
föreningar huvudsakligen Bostadsrättsföreningama.medlemmar ärvars
Bostadsrättsföreningama företag i konkurrenslagens mening. Genomär
medlemskapet i Föreningen föreligger i mening dels mellanavtal KL:sett

Föreningenmedlemmarna inbördes dels mellan respektive medlem och som
Föreningarjuridisk till i stadgarna förDetta avtal kommer uttryck såvälperson.

vidareVerket konstateradeför Bostadsrättsföreningar." attsom
Bostadsrättsföreningama ekonomiska föreningar. medlemmarDessvar

bostadsrättshavare och sådana i nonnala fall inte att se somvar som
företag i konkurrenslagens varför förhållandet mellanmening

ochbostadsrättshavare inbördes och mellan bostadsrättshavare Bostads-
HSB irättsforeningen inte prövades i ärendet. Samarbetet inom bestod

tillhandahålla de olika tjänster ingår i förvaltningen bo-att avsom
stadsrättsföreningar. Konkurrenter på denna marknad bl.a.var
bokföringsbyråer. Konkurrensverket konstaterade bo-att

sigstadsrättsföreningar, särskilt i det enskilda fallet, kunde uppfatta som
hindrade verka utanför inom Föreningen. Kon-samarbetetatt

bedömning "attkurrensverket fann emellertid vid samlad samarbeteten
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kommer till uttryck i de stadgarna tillsammans övrigamedsom nya
omständigheter inte innebär exklusivt samarbete eller kopplingsförbehållett ett
och Bostadsrättsföreningama haratt möjlighet köpa administrativaatt även
förvaltningstjänster från andra företag. Konkurrensverket finner slutligen deatt
samarbetande Bostadsrättsföreningama inte påverkar konkurrensen denpå
totala marknaden för de i förvaltning ingående delarna märkbartpå sätt"...ett
Verket beviljade därför icke-ingripandebesked. Beslut 1994-05-24, dnr
1016/93

Ansökan icke-ingripandebesked/ anmälan för undantag avseendeom
stadgar för ekonomisk förening Svenska Lantmännens Riksförbund-
förening u.p.a. .
Konkurrensverket konstaterade i beslutet i föreliggande ärendeatt
omfattade Konkurrensverkets prövning endast stadgamas ordalydelse i
sig och utsträckte sig inte till den samverkan utövades eller kundesom
komma inom de förutövas verksamhetenatt ramar som angavs av
stadgarna. Verket fann de samverkansfonner kanatt inomsom rymmas

för stadgarna får och för sig ochprövas i sitt sammanhangramen var en
för det fall det finnes påkallat enligt konkurrenslagen.
Konkurrensverkets fann ordalydelsen SLR:s stadgebestämmelseratt av
inte i sig omfattades förbudet i 6 § KL. Det hade heller inteav
framkommit något tydde på stadgamas ordalydelse i någotattsom
avseende omfattades förbudet i 19 konkurrenslagen§ varför ansökanav

icke-ingripandebesked bifölls. Beslut 1994-06-21, dnr 496/94om

Ifrågasatt konkurrensbegränsning insatsåterbetalning vid utträde ur-
ekonomisk förening
Stadgama för ekonomisk förening på transportområdet innehöll bl.a.en

regel innebar utträdande medlems insats återbetalades underatten som
treårsperiod. En medlem önskade återfå hela insatsen i samband meden

utträdandet. Konkurrensverket fann inte föreningensatt
stadgebestämmelser försvårade klagandens ekonomiska rörlighet eller

konkurrensen begränsadesatt på sådant överträdelseett sätt att en av
konkurrenslagen för handen. Konkurrensverket vidtog därför ingenvar
åtgärd med stöd konkurrenslagen. Beslut 1995-12-19, dnr 706/95av

Fcdcrativ samverkan

Ansökan icke-ingripandebesked/ anmälan för undantag avseendeom
samarbete försäkringsverksamhet Länsförsäkringsgruppeninomom
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länsbolagsjälvständigalokalabestod 24Länsförsäkringsgruppen somav
dotterbolag. ImedABLänsförsäkringsbolagensägdegemensamt

samarbetadeGruppenoch häradsbolag.socken-ingick llävengruppen
administration,statistik,livförsäkring,återförsäkring,bl.a.om

innebarSamarbetetförsäkringsekonomi.ochmarknadsföringutbildning,
för-bolagenbegränsningar förmarknadsdelning attlångtgående samten

därförKonkurrensverket fannutanförförsäkringar attmedla gruppen.
icke-ansökanoch avslogkonkurrensbegränsandesamarbetet omvar

medfördesamarbetetbl.a.Verket fanningripandebesked. att
konkurrensförhållandenrådandemedi föreningstordriftsfördelar som

konstateradeVerketför konsumenterna.priser attmedföra lägretorde
lokaltmellansamverkanfederativ"Inom bedrivsLänsförsäkringsgruppen en

konkurrentermedan flertaletförsäkringsbolaginriktade större agerar som
framgårfinns det,konkurrenssynpunkt nämntriksbolag. Från ovanavsom

anmärkningutredningens25 ett1992/93:56förarbetsuttalande, s.prop.
blir alltför olika.inteverksamhetsformerolikaförvillkorenintresse attav

anfört,sökandeninombolagenSamband mellan varasynes, somgruppen
varjekoncemförhällande därigällervadavsedda ettatt motsvara som

sinföri dotterbolagen påutnyttjarmoderbolag och attlänsbolag är resurserna
effektivtkonkurrera såkoncessionsomräde, kunnasittmarknad, inom som

finneranfördaoch detmarknadentill strukturenmöjligt. hänsyn påMed ovan
berördadeåläggerkonsortialavtalet barai fallKonkurrensverket detta att

i punktenmåletnödvändiga för uppnåbegränsningar attäröretagen som
förelåg. Beslutbevilja undantagförutsättningar förVerket fann attatt

1868/93dnr1994-12-13,
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5.2.4 EU och ekonomiska föreningar

Detta avsnitt sammandragär rättsutlåtandeett avgivet docentettav av
Nils Wahl den 12 februari 1996; "Rättsutlåtande rörande kooperativs
rättsliga ställning inom EG:s konkurrensrätt".

Definitioner

Kooperativ

Företagsforrnen kooperativ förutsätter inte någon särskild
associationsfonn. Likväl ekonomisk förening kansom en vara
kooperativ till sin karaktär kan aktiebolagäven kooperativ.ett utgöra ett
Det utmärkande för kooperativ istället samverkanett är mellan aktörer
i association med ekonomisk verksamhet till främjandeten av
aktörernas ekonomiska intressen.gemensamma

Vad betydelseär vilkenär gradtvärtom samordningen, ochsom av av
denna samordnings effekter på viss marknad, samarbeteetten som ger
upphov till. Huruvida samordningen sker formaliseratmer genom

arbete i ekonomisk förening eller aktiebolag, eller åsam den andraen ett
sidan oförbindande kontakter företagen emellan, saknar i alltgenom
väsentligt betydelse.

Särbehandling

Definitionen särbehandling kan utgå från formell eller materiellav en
utgångspunkt. I båda fallen det dock frågaär i och för sigom
värdeneutrala begrepp, dvs särbehandlingen kan såväl positivvara som
negativ från kooperativets utgångspunkt. Om formell utgångspunkten
väljs innebär detta särbehandling föreligger iatt de fall kooperativett -
vid i övrigt lika omständigheter behandlas annorlunda andraän-

företagsfomier vid tillämpningen EGs konkurrensregler. Om ettav
materiellt särbehandlingskriterium väljs innebär detta inte varje formatt

annorlunda behandling medför det föreligger särbehandling,av att utan
denna särbehandling måste samtidigt innebära olikheter i behandling

inte hänförbara tillär det specifika kooperationssyftet.som En formell
särbehandling kan således syfta till materiell likabehandling.en

Nedan har valts utgå från materiellt likabehandlingskriterium.att ett
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Analys

och 8685.1féretagskriterietTolkningen i artav

eng.företagtillämpliga krävsskalleller 86 ett85 attFör att art vara
avtal ellerkonkurrensbegränsandeenterprise ingåttundertaking, fr. ett

dominerandemissbrukatföretagrespektivesamordnat, att ett enagerar
påkravnågrafinnsdet intemärka attHärvidställning. attär att

person, medräckerdetjuridisk attskallföretaget utanenvara
verksamhet.ekonomiskformbedriver någonfrågaisubjektet av

vinstsyfte, i någonellerbedrivas idock intebehöverVerksamheten
HöfnerfEG-domstolen iuttaladeSålunda attassociationsform.särskild
undertakingofthecompetition lawof"in the conceptcontext an

regardlessactivitv.economicengagedentity anencompasses everv
uttalademotsvarandePåentitv". sättof thethe legalof status

förhållandetdetPelsdvravlerforening atti Danskförstainstansrätten att
saknadedansknationellenlighet med rättbildat ikooperativett var

verksamhet.ekonomiskfrågahuruvida detfråganförbetydelse omvar
mening. dettaIi 85.l:sföretagsåledesKooperativet artettvar

vissfrågamåstedetdocksammanhang bör attnoteras enomvara
verksamhet. Rentekonomiskfrågaskallaktivitet för detatt omvara

ekonomiskinte räknasdärförtordeinvesteringarpassiva som
ekonomiskinnebärsiginvesteringarna iförsåvitt inteverksamhet, en

verksamhet.

motsvarandeinnebördharFöretagskriteriet i 86art somsamma
företagmärkahärSärskilt ävenkriterium i 85.1. attär att grupper avart

mening.i 86:sföretagkan utgöra artettanses

2999,1984 ECR49 GmbH CompactGerätebauHvdrotherm170/83Mål v
grund 11.

1995.5° 16/11domECR l-äer,1995CNAVMAMål C-244/94
S grund 21.ECR I-l979,1991HöfnerMål C-4l/9O

ECR II-l93l,199252 PelsdvravlerforeningDanskT-61/89Mål
grund 50.
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Utvärdering företagskriterietav

Den tolkning företagsbegreppet i erhållit EG-85.1artsom genom
domstolens praxis innebär i allt väsentligt kooperativ självaatt genom
den kooperativa utformningen samverkan mellan flera självständiga-
företag omfattas företagskriteriet, dvs det sker samverkan mellanav en-
flera olika företag. Medlemsföretagen och kooperativet således inteär

ekonomisk enhet kooperativet sådant kanäven utgöra etten om som
företag i 85.1:s mening.art

Formellt skulle detta kunna betraktas särbehandlingsom en av
kooperativ i förhållande till andra företagsformer där ägarna gör renten

Åpassiv investering. andra sidan inte denna formellasäger
särbehandling något just företagskriteriet uppfyllt, vilketänannat äratt
i sig endast idel den totala bedömningen huruvida förfarandetär en av
eller avtalet förbjudet enligt 85.1. Kooperativetär således inteärart
förbjudet enbart på den grunden de ingående företagen uppfylleratt
företagskriteriet. följaktligenDet inte fråga någon materiellär om
särbehandling.

Även företagsformen kooperativ på anfört vis särbehandlasom ovan
sker ingen särbehandling mellan olika associationsfonner. Huruvida
kooperativet bedrivs i föreningsfomi eller aktiebolagsfonn saknar
relevans, det avgörande istället den samverkan mellan i övrigtärutan
fristående företag sker inom för kooperativ.ettsom ramen

Vad relevansen företagskriteriet vid tillämpningen 86artavser av av
kan det knappast spelar någon roll huruvida villnoteras att större man

kooperativet dominerande naturligtvis underensamtse som
förutsättning det har sådan marknadsställningen, elleratt en om man
istället väljer betrakta de ingående företagen kollektivtatt som
dominerande. Oavsett vilket träffas medlemsföretagen och
kooperativet direkt eller indirekt eventuellt förbud.ettav
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Konkurrensbegrdnsningskriteriet 85.1i art

i tvåavtal i kan uppdelasFörbudet konkurrensbegränsande 85.1artmot
sådana syfte begränsaolika kategorier, nämligen dels avtal är attvars

syfte kansådana inte har sådantkonkurrensen, dels ett men somsom
klart uttalat syftefå konkurrensbegränsande effekt. Föreligger attetten

begränsningeninte undersökas huruvidabegränsa konkurrensen behöver
vidarei fråga förbjudetockså har den effekten, avtalet är utanutan

påverkas märkbart seförutsättning konkurrensenprövning under att
nedan. syfte kan framgå avtaletvidare konkurrensbegränsandeEtt av

slutet. intesådant eller i det sammanhang avtalet Detär ärsomsom
med avtalet iställetfråga subjektiva syfteavgöra utanatt parternasom

innehåll.avtalets eller förfarandets objektiva

begränsasaknar det klart uttalade syftetI fråga avtal attom som
effekten.ha denmåste undersökas huruvida de kankonkurrensen

faktisk potentiell varförEffekten kan här antingen eller ävenvara
på förhand, behöver avvakta densådana avtal kan bedömas utan att man

effekten.konkreta

avtal syfteförefaller onödigtDet ärnärmareatt penetrera vars
kooperativ kan haFörvisso det väl såkonkurrensbegränsande. är att ett

konkurrensen,syftet begränsadet uttalade eller implicita att men
nämligenistället det omvändaväsentligt vanligare torde attvara

främja konkurrensen balanserakooperativet syftar till attatt genom
EG-domstolenförstainstansrâtten ocksåharmarknaden. Såväl som

varvidkonkurrensen,uttalat kooperativ inte har till syfte begränsaattatt
effektenistället måste huruvida de kan få denundersökas genom en

sådant marknad på vilket detanalys kooperativet och densomav
undersökaVäsentligt intressant därför iställettorde attvaraagerar. mer

effekt påverkainnebörden avtal kan ha till resultat eller attatt ettav
konkurrensen.

53 påconsteng Grundig ECR 299, 342.Mål 56 and 58/64 1966 s.
5‘ ECR grundMål C-234/89 Delimitis 1991 1-935, 13.

55 ECRMål Dansk Pelsdvravlerforening 1992 II-l93l,T-6l/89
grund 51.

56 C-ECR grund 31,Mål C-250/92 Gottrup-Klim 1994 l-564l, samt
Coberco, december 1995, grund 12.313/93 dom 12



SOU Konkurrenslagstiftningen1996:31 259

målet Gøttrup-KlimI uttalade EG-domstolen förbud iatt ett ett
kooperativs stadgar, medlemskap i kooperativ,mot ett annat var
nödvändigt för säkerställa kooperativets funktion varför förbudet inteatt

85.1.stred Uttalandet begränsningen nödvändigtmot art attom var
relaterades därvid till vilken ställning på marknaden kooperativetsom
hade, huvud vilka andra restriktioner fanns.över I alltsamt taget som
väsentligt innebar domstolens uttalande helhetsbedömning vissaen av
särskilda klausuler i förhållande till såväl marknaden kooperativetssom
stadgar. Att helhetsbedömning alltid måste ske vad gäller bindningaren
mellan kooperativet och dess medlemmar, bekräftades i nyligendet

Coberco.avgjorde målet

Utfallet i Gøttrup-Klim bör dock i relation till det tidigaresättas
avgjorda målet Stremsel Commission, där exklusivv en
inköpsförpliktelse för medlemmarna i kooperativ till förmån förjustett
kooperativet, ansågs innebära överträdelseen av

85.1.konkurrensbegränsningskriteriet i Enligt EG-domstolen hadeart
kooperativets stadgar rörande inköpsförpliktelsema inte endast till
resultat begränsa konkurrensen, detta stadgamasatt ävenutan var
uttalade syfte. Skillnaden mellan detta fall och Gøttrup-Klim torde
därvid kunna förklaras dels kooperativens olika marknadsandelar,av
dels skillnader självaavseende förpliktelsen. Medan kooperativet i
Gøttrup-Klim endast hade 30-35% marknadsandel, kooperativetsen var
marknadsandel i Stremsel Commission 100%. Vidare det iv var
Stremsel Commission fråga total inköpsförpliktelse, dvsv om en
medlemmarna köpa hela sitt behov från kooperativet,tvugna attvar
medan så inte fallet i Gøttrup-Klim där stadgarna tillät vissa inköpvar
vid sidan kooperativet.av

5’ Mål C-250/92 Gottrup-Klim ECR1994 I-564l, grund 40.
58 Mål C-3l3/93 Coberco, dom 12 december 1995.
59 Mål 61/80 Stremsel Commission ECR1981 851.v
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Utvärdering konkurrensbegränsningskriterietav

står vidareDet klart själva etablerandet kooperativ inte i sigatt ettav
konkurrensbegränsningskriteriet.°°innebär överträdelse Avgörandeen av

för huruvida kooperativ påverkar konkurrensen istället självaett är
utformningen stadgarna eller i förekommande fall avtalet samtav

marknaden.kooperativets ställning på Som EG-domstolen anmärkte i
Coberco innebär nämligen inte det faktum etablerandetatt ettav
kooperativ inte strider 85, kooperativets stadgar avseendemot art att
förhållandet mellan kooperativet och dess medlemmar automatiskt faller

85.1.62utanför förbudet i art

Utvärdering undantagsmöiligheterna 85.3z artav

likhetI med konkurrensbegränsningskriteriet i kravet85.1 torde påart
respektive begränsning nödvändig, det kriterium innebäratt är vara som

verksamhet.problem vad gäller undantagstörst för kooperativ
Problemet i och för sig inte unikt for just kooperativär verksamhet utan
det gäller for alla fonner undantag, det intressanta torde attav men vara
eftersom nödvändigheten relateras till den relevanta marknaden och
vilken ställning kooperativet har på denna marknad, samtidigtsom som
kooperativet syftar till just balansering andra marknadskrafter,en av
kommer "nödvändigheten" olika begränsningar skifta tiden.överattav

°° Mål T-6l/89 Dansk Pelsdvravlerforening ECR1992 11-1931,
grund mål50-51, C-3l3/93 Coberco, dom december12 1995, grund
12.
° Jfr diskussionen 13 rörande EG-domstolens uttalanden iovan
Stremsel Commission respektive Gøttrup-Klim.v
‘Z Mål C-313/93 Coberco, dom 12 december 1995, grund 13.
3 Se härom mål 61/80 Stremsel Commission 1981 ECR 851,tex v
grund 18.
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specifikt kooperationsrättsliga frågeställningar

Inledning

föreligga någon egentligAnalysen påvisar inte det skulleattovan
särbehandling formell kooperativ sådana. Ieller materiell somav- -

huruvidalikhet med andra företagsfonner det avgörandeär
avsaknad kokurrensbegränsandekonkurrensen påverkas, vilket i ettav

restriktionemasyfte endast kan efter analys aktuelladeavgöras en av
strukturen på marknaden.samt

nämligenFramställningen har indelats i fyra huvudavdelningar,nedan
del ägarmässiga kontrollen kooperativ behandlas,där den över ett enen

bindningar mellandel fokuserar på vanligt förekommandeannan som
kooperativ tredje del där federativoch dess medlemmar,ett en

rörandesamverkan behandlas, avslutningsvis delsamt en
undantagsmöjligheter.

A kontrollgarmässig

principielltVem eller vilka visst företag saknaräger ettsom
utgångspunkt kankonkurrensrättslig relevans. principiellaDenna

inomsjälvfallet förändras beroende på vad faktiskt försiggårsom
passivt ägandeföretaget. Sålunda innebär inte ettett rent av

konkurrensbegränsningskriteriet i uppfylls,investmentföretag 85.1att art
medan så kan bli fallet för den händelse till företag ärägarna ett

agerandekonkurrenter samtidigt företaget i sig samordnar ägamassom
i förhållande till tredje eller till företaget.man

Förvisso kan till kooperativ regelmässigtväl utgörssägas ägarnaatt ett
konkurrenter, själva ägarbilden innebäravarvid skulle enav

särbehandling, vid sådan förbigås det samordningenäransats attmen en
mellan eller i förhållande till kooperativet relevantägarna ärsom -
inte vilka faktiskt bedömning huruvida 85.1Förär ägare. artsom en av

materiellhar saknar således ägarsammansättningen relevans.överträtts

tillPå motsvarande förhåller det sig vid bedömning i förhållandesätt en
företag skall kunna överträda krävs det86. För 86art attatt att ett

innehar dominerande på marknaden och dennaföretaget ställning atten
samhandelnställning missbrukas på sådant konkurrensen ochsättett att
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påverkas. Själva det förhållandet eventuellt kan innehaägarnaatt anses
kollektivt dominerande ställning påverkar därför inte frågan huruvidaen

denna ställning missbrukats.

Bindningar mellan kooperativ och medlem

Allmänt

Bindningar mellan kooperativ och medlem kan två slag,ett en vara av
avtals- och/eller stadgemässiga. Båda behandlas påtyperna sättsamma
från konkurrensrättsligt perspektiv. Inom för bindningarett ramen
mellan kooperativet och medlemmen faller frågor ekonomiskaäven om
ansvarsåtaganden mellan medlem och kooperativet, in- och utträden ur
kooperativet, medlems inflytande kooperativet, medlemsöver samt
finansiering kooperativet.av

Å sidan finns det bindningar trohets- eller lojalitetskaraktär, tena av ex
leverans- eller inköpsförpliktelser in-regler rörande och utträdesamt ur

kooperativ. Sådana förpliktelser innebär till sin karaktär inte baraett en
bindning i förhållande till kooperativet sådan, de kan samtidigtutansom
innebära påverkan konkurrenters marknadsmöjligheter atten genom

Åknyterde medlemmen till kooperativet. den andra sidan finns det
också bindningar betydelse för kooperativetsärtypen av som mer av

skötsel och medlemmensrätta ägaransvar.

Från konkurrensrättslig utgångspunkt ligger skillnaden mellan deen
olika kategorierna förpliktelser på två plan. För det första tordeav
endast de förpliktelser direkt kopplade till företagsfomienärsom
kooperativ betrakta i fall potentiellt nödvändiga föratt vartvara som
kooperativet, medan de förpliktelser direkt kopplade tillärsom
associationsformen ekonomisk förening inte på kansättsamma anses

nödvändiga för kooperativet. Detta har betydelse för bedömningenvara
huruvida begränsningen kan falla utanför förbudet i 85.1artav anses

Åeller inte. andra sidan bör de förpliktelser primärtnoteras att rörsom
etablerandet och skötseln den ekonomiska föreningen, möjligen inteav

konkurrensbegränsande, eftersom de knappast medför någraens anses
inlåsningseffekter sig medlemmarna sinsemellan eller iav vare
förhållande till tredje Sålunda innebär exempelvis knappast olikaman.
rösträttsregler inom förening några konkurrensrättsliga implikationer.en
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Praxis

konkurrensenkooperativs stadgar påverkarHuruvida avtal ellerett ett
sådanefter analys såväl begränsningenkan endast avgöras somen av

sina effekter. Vad underpå vilken marknad begränsningen får somsom
andraförutsättningar förefaller helt acceptabelt kan vidvissa

konkurrensen.marknadsbetingelser framstå total eliminering avsom en

Commission frågan huruvidaberörda målet StremselI det varovan v
produktionskooperativ köpaförpliktelse för medlemmarna attetten av

den händelsehela sitt behov insatsvaror stred 85.1. Förmot art enav
åläggas bötermedlem bröt inköpsforpliktelsen kunde medlemmenmot

frivilligtuteslutas kooperativet. Vid uteslutning ellerävensamt ur
tillutträde kooperativet föreskrev stadgarna medlemmenattur

betala viss baserad på medlemmenskooperativet skulle en summa
uttalar EG-genomsnittliga inköp under de fem åren. domslutetIsenaste

till syftedomstolen de nämnda begränsningarna hade begränsaattatt nu
kombination med kooperativets höga marknadsandelkonkurrensen. I

svarade för 90% alll0O% kooperativets medlemmarsamt att av
tvekanproduktion, förelåg enligt EG-domstolen därför ingendet attom

enligt Enligt EG-domstolen hadeförfarandet förbjudet 85.1.artvar
konkurrensen.begränsareglerna till syftet att0 m

Pelsdvravlerforening ansåg exklusivDansk förstainstansrättenI att en
ileveransplikt oförenlig med Leveransplikten uttryckts85.1.artvar

eller så medlemmar ikooperativets stadgar Standardavtal på sätt att
understödja intekooperativet inte fick kooperativets konkurrenter, samt

händelseheller kunde beviljas från kooperativet för den"nödstöd"
år.medlemmen hade till konkurrenter undersålt produkter samma

fanns detdessa implicita leveransförpliktelserFörutom även enmer
händelse medlemmenuttrycklig exklusiv leveransförpliktelse för den

på kooperativetsmottagit "ungdjursförskott", alternativt ville upptasett
Med beaktandesk "hitlista", dvs lista kvalitetsproducenter.över aven

samtligamycket marknadsställning ansågskooperativets dominerande
dessa villkor förbjudna enligt 85.1.art

6‘ Mål ECR61/80 Stremsel Commission 1981 851.v
6’ ECR grundernaMål 61/80 Stremsel Commission 1981 851, 12-v
13.

6° Mål T-6l/89 Dansk Pelsdvravlerforening ECR II-l931.1992
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de refereradeI målen har det varit fråga begränsningar mellanovan om
medlem och kooperativ. Från konkurrensrättslig synvinkel förefaller
dock inte detta ha inneburit någon helst skillnad i förhållande tillsom
andra företagsfonner. Exklusivitetsklausuler omfattas nämligen
regelmässigt förbudet i Sålunda85.1. kan här anföras EG-art tav ex

Frubo Aalsmeer,domstolens dom i och kommissionens avgörande i
där exklusiva inköpsförpliktelser inte godkändes.

Emellertid det så i förhållande till kooperativ vissa formerär att av
exklusivitetsklausuler under vissa omständigheter kan inteänvara om
nödvändiga, så i fall värde. målet Gøttrup-KlimIvart stortav
behandlades just olika begränsningar i föreningsmedlemmars fria
rörlighet. Målet rörde dansk inköpsförening i stadgaren vars
medlemmar förbjöds tillhöra inköpsförening. Däremotatt en annan var
det inte förbjudet eller tillsammans med andra enskiltgöraatt ettensam
inköp detta skedde på organiseratsätt änannat ettom genom
konsortium. Om medlem förbudet medlem itrotsen var en annan
inköpsförening, kunde han uteslutas varvid han tioårsperiodunder en
erhöll återbetalning dels det insatta kapitalet, dels hans andelav av
eventuella överskott. Däremot erhölls ingen andel föreningensav
odeklarerade nettofönnögenhet, dvs substansvärdet. Villkoren vid
uteslutning därvid likadana vid frivilligt utträde föreningen.var som ur
Försåvitt gällde medlemskapsperioden den begränsad femtill år.var

Uppenbarligen begränsade ovanstående stadgar medlemmarnas fria
rörlighet på marknaden. Enligt EG-domstolen skulle dock villkorens
förenlighet med efter85.1 analys de ekonomiskaavgörasart en av
villkoren på den berörda marknaden. Efter sådan fann EG-analysen
domstolen med hänsyn till förbudet dubbelt medlemskapatt att mot var
begränsat till produkter där det råder direkt koppling mellan kvantiteten
och pris, det fanns möjligheter till icke-organiserat inköp vidsamt att
sidan föreningen, restriktionema inte omfattande vadänav var mer som

nödvändigt för kooperativet skulle kunna fungera påatt sätt.avsettvar
hellerInte fann domstolen villkoren vid utträde eller femårigadenatt

medlemskapstiden, omfattades 85.1. I detta sammanhangartav
anmärktes särskilt de företag faktiskt uteslutits föreningenatt som ur

67 Mål 71/74 Frubo 1975 ECR 563.
63 Kbesl 88/49l/EEG Aalsmeer EGT1988 L 262/27.

1-5641.5° Mål C-259/92 Gøttrup-Klim 1994 ECR
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lyckats skaffa sig marknadsställning jämförbar meden egen
föreningens.

EG-domstolens i Gøttrup-Klim komfirmerades nyligenavgörande i det
Coberco."avgjorda målet detta målI tillfrågades EG-domstolen om

vilka kriterier nationell domstol skulle i beaktande vidtasom en
bedömningen kooperativs stadgar i förhållande till 85.1. Efterett artav

inledningsvis ha konstaterat själva etablerandet kooperativatt att ettav
vanligtvis medför positiva effekter för konkurrensen på marknad,en
uttalade EG-domstolen detta dock i sig inte innebaratt att
stadgemässiga bindningar mellan kooperativet och dess medlemmar
automatiskt föll utanför förbudet i Huruvida så fallet skulle85.1.art var
istället efter analys marknaden i fråga avtaletsavgöras samten av
stadgamas effekter på denna marknad. Det centrala såledesär att
försöka i vilken utsträckning bindningama mellanavgöra som
kooperativet och medlemmarna nödvändiga för kooperativetsär rätta
funktion. Endast så fallet undgår de förbudet i 85.1.är artom

Diskussion

Av redovisad praxis framgår bindningar kooperativetmellanattovan
och medlemmen inte kan bedömas abstrakt de i varje fall kräverutan att

analys bindningens syfte och dess effekt. Vid bedömningenen av av
effekten måste relevanta marknadenden alltid beaktas. Oavsett varjeatt
bindning måste bedömas för sig kan i fall vissa indikationer påvart ges
vilka bindningar normalt acceptabla sådanatyper ärsett samtav som

inte det.ärsom

Under förutsättning kooperativet inte har till syfte begränsaatt att
konkurrensen skärpa konkurrensen, kommerutan tvärtom att
bindningama mellan kooperativet och medlemmen avgörasatt mot
bakgrund vad huruvida bindningama nödvändiga förärav
säkerställandet kooperativets funktion. Bindningen blir såledesav
assessorisk till kooperativet tillåtet. Genom kopplaattsom var
bindningen medlem/kooperativ självatill funktionen kooperativetav
kommer bindningen isoleradsedd möjligen skulle variten som annars
förbjuden istället relateras till tillåtnadet kooperativet. Omatt

7° Mål C-250/92, grunderna 34-43.
7 Mål C-3l3/93 Coberco, dom december12 1995.
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bindningen då bedöms såsom nödvändig den inte strida mot artanses
Omvänt85.1. bindning i och för sigär nödvändig för visstär etten som

kooperativ alltid förbjuden för den händelse syftet med kooperativet är
konkurrensbegränsande.

Om vi då först betraktar olika former lojalitetsförpliktelser förav
medlemmen i förhållande till kooperativet måste huruvida dessaavgöras

nödvändiga för kooperativets funktion.är Förpliktelser de factosom
innebär absolut trohetsplikt i förhållande till kooperativet kan inteen

nödvändiga, varför de omfattas förbudet i 85.1. Sålundaartanses av
skulle absolut Försäljnings- eller inköpsförpliktelse i kombinationt ex en
med begränsade utträdesmöjligheter alldeles klartytterst anses vara
förbjudna.

För återgå till förpliktelser kan nödvändigaatt försom anses vara
kooperativets funktion det klart inköps- och/ellerär att
försäljningsförpliktelser i viss utsträckning nödvändiga förär
kooperativets funktion. Utan dessa skulle kooperativet inte fungera.
Definitionsmässigt därför begränsade sådana skyldigheterär betraktaatt

tillåtna. Problemet blir nödvändighetsstadiet haravgöra närattsom
och förpliktelsen blir excessiv. Från EG-domstolens praxispasserats kan

då exklusiv inköpsförpliktelse i Stremsel Commissionnoteras att en v
ansågs förbjuden, medan modererad förpliktelse i Gøttrup-Klimen mer
ansågs nödvändig för kooperativets funktion. Förvisso behandlades i
Gøttrup-Klim företrädesvis kooperativets utträdesregler, motmen
bakgrund det fråga själva lojalitetsförpliktelsen detatt minärav var om
uppfattning inköpsförpliktelseräven nödvändiga. Nödvändighetenatt är
skall därvid relateras till på vilket förpliktelsen utformas, dvssätt som
huruvida den exklusiv eller alternativa inköpskällorär accepteras.om
Vidare, i enlighet med Gøttrup-Klim, torde det sannolikt föreligga ett
krav på vilken produkt omfattas inköpsförpliktelsen. EG-typ av som av
domstolens favorabla attityd till restriktionema i Gøttrup-Klim torde
nämligen i fall delvis kunna förklaras det frågavart attav var om
produkter där det förelåg direkt koppling mellan kvantitet och pris.en
Förpliktelser primärt handla kooperativet stärkte därföratt genom
kooperativets ställning i förhållande till dess avtalsparter. Under
förutsättning så fallet torde förhållandevis kraftigaäratt
inköpsförpliktelser kunna kooperativet har mindrenäraccepteras en
stark ställning på marknaden, medan endast mindre långtgående
förpliktelser kan kooperativet istället har starkaccepteras om en
ställning på marknaden. Med stark ställning inte nödvändigtvis attavses
det har dominerande ställning, det de ledandeärutan atten mer en av
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bedömningaktörerna. Vid kooperativets ställning på marknadenen av
Ommåste vidare beaktas olika former inträdesbaniärer. nyetableringav

på marknaden begränsad legala eller kraftiga praktiska hinderär p g a
kooperativets ställning starkare vad omedelbart framgår,är än som

eftersom möjligheterna till potentiell konkurrens reduceras.

Även det inte möjligt någon säkerhet uttala vadmedär störreattom
i konkret fall tillåtet kan kommissionens avgörandeärett noterassom

Ass.i National Sulphuric Acid detta avgörande, rördeI som en
inköpsförening, undantog kommissionen inköpsförpliktelse somen
uppgick till 25% respektive kommandemedlems behov under deav sex
månaderna. Avgörandet särskilt intressant eftersom inköpsföreningenär
organiserade alla företag på marknaden och således klartstörre var
dominerande på marknaden.

På motsvarande torde det förhålla sig med olika utträdesregler.sätt
regelmässigtDessa betrakta utflöde medlemmensär att ettsom av

lojalitetsförpliktelse kooperativet alternativt skydd förgentemot ettsom
kooperativets kapitalbas. Samtidigt bör sådana mycketreglernoteras att

kan ha den effekten de innebär så stark koppling tillväl väl ettatt en
kooperativ exklusiv inköps- eller försäljningsförpliktelse för densom en
händelse endast kan ske lång tid tillutträde efter eller storaen
kostnader. Vad "lång tid" kan inte generellt, detutgörsom anges men

kommissionenkan i Campina ansåg förpliktelsenoteras att att en som
innebar kostnadsfritt utträde beviljades vid två-årigendastatt en
uppsägningstid, utträde efter endast månader kostade 4%attsamt tre av

851från kooperativet,genomsnittlig inkomst stred förbudet imot art
Det kan i kooperativet inte hadesammanhanget attnoteras en
dominerande ställning marknaden. Vidare bör produkternapå attnoteras
i Campina omfattades varför kommissionen inte ingrepRfo 26/62av
formellt, och frågan huruvida förpliktelseväl motsvarandeär närmast
i kooperativ skulle undantag enligt 85.3.ett annat artgetts

Gøttrup-Klim inte hadeI det också fråga kooperativettvar som enom
dominerande ställning. explicitfallet diskuterades inte utträdesreglemaI

de viss behandling domstolen uttalade detäven attattom gavs genom
inte stred återbetalades sitt insatta85.1 uteslutna medlemmarmot art att

72 Kbesl 80/917/EEG Sulphuric Acid EGT CNational Ass. 1980
260/24.

73 XXIst Report Competition Policv 1991, 83.on p.



268 Konkurrenslagstiftningen 1996:3 lSOU

kapital under tioårsperiod minsta tillåtna stidmedlemsamt att satten var
till fem år. EG-domstolens uttalanden i Gøttrup-Klim ocksåär
intressanta såtillvida de visar vissa uteslutningsreglerävenatt att om
således själva lojalitetsförpliktelsen tillåtna, får inte straffet vidäven är
uteslutning, eller vid frivillig avgång alltför kraftiga eftersomvara
kopplingen till kooperativet då blir för hård.

Av ovanstående följer enligt min uppfattning kooperativ i vissatt
utsträckning behandlas förmånligt motsvarande begränsningar iänmer
sedvanliga avtalsförhållanden. Med hänsyn till den koppling som
kontinuerligt sker till i vilket sammanhang, dvs på vilken marknad som
kooperativet eller vilken marknadsställning det innehar, skeragerar som
dock ingen särbehandling möjligen formell sådan. Restriktionenutom en
bedöms hela tiden till kooperativets objektiva behov. När
kooperativet bedömts positivt för konkurrensen, bedöms ävensom
restriktionen assessorisk i den utsträckning den nödvändigärsom som
Gottrup-Klim. När så inte fallet inte förpliktelsenär accepteras
Stremsel Commission.v

Vad så gäller restriktioner inte direkt kopplade till kooperativetärsom
sådant, medlems finansiering och inflytandet översom ex av

kooperativet, det min uppfattning sådana bindningarär att ärmer
kopplade till skötseln ekonomisk förening tillänav en
kooperationsrättsliga principer. Förvisso innebär inte detta deatt
betraktas på något principiellt annorlunda vad gäller huruvida desätt
kan konkurrensbegränsande, frågan huruvida deär närmastvara men
faktiskt kan ha den effekten. Att bindningar dylikt skulle haslag ettav
konkurrensbegränsande syfte förefaller uteslutet. I varje fallnärmast är
det fråga begränsningar har till syfte säkerställaattom som en
medlems kontroll företag han medlemöver ärett som av.

Även då syftet med dylika klausuler inte konkurrensbegränsandeärom
måste kontrolleras huruvida de kan få till resultat konkurrensenatt
påverkas. linjeI med diskussionen måste då först kontrolleras påovan

Ärvilken marknad kooperativet det högeligensom agerar. en
koncentrerad marknad naturligtvis för starka kopplingarär utrymmet
mindre, medan situationen omvänd på diversifrerad marknad därär en
kooperativet har ställning. Vad sedan självagäller bindningamaen svag
kan regler rörande inflytande kooperativet sannoliktnoteras att över
endast i verkligt särpräglade fall kan konkurrensbegränsande.anses
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federativSärskilt s.k. samverkanom

kooperativ,samverkan mellanSå kallad federativ samverkan, dvs
inte i artikelnsFörvissoomfattas den 85.1.även art angesav

så falletsamverkan omfattas,ordalydelse sådan äräven attatt men
skiljer sigkonkurrensrättslig utgångspunktnotoriskt. Fråntorde vara en

endastkooperation därförfederativ samverkan från samverkan inom en
samverkari sig bestårsamverkan. destorleken på Att ettavsomgenom

för olika slagkonkurrenter innebär därvidflertal utrymmetatt av
samverkan ivid kooperativlojalitetsförpliktelser blir mindreän än

federationer ofta kanallmänhet. sammanhanget kanI även noteras att
missbrukas iställning, ställning kanha dominerande en somen

olikaföreskrivandetförhållande till medlemmarna avgenom
förpliktelser.

koncernfederationer inte betraktaVidare bör äratt attnoteras som en
till medlemskooperativen, varför principengäller förhållandetvad om

ekonomisk enhet inte heller tillämplig.är

undantagsmöjlighetemaSärskilt om

förintresset undantagsmöjlighetemaSom anmärkts knyts rörandeovan
nödvändighetskriteriet i 85.3.kooperativ verksamhet till art

kooperativet ochBegränsningar direkt kopplade till själva ävenärsom
månbehöver särskilt undantag i dennödvändiga för detta då inget

konkurrensbegränsande, eftersomkooperativet inte anses
å andranödvändiga för kooperativet. Om,begränsningarna då anses

deundantag behöversidan, kooperativet sådant behöver ävenettsom
självahändelsesärskilda begränsningarna undantag. För denett

iförbudet 85.1kooperativet inte innebär överträdelse art menaven
nödvändig, kanbegränsningen den intedet att ansesanses p g avara

enligtförmodas till undantag 85.3det möjligheterna ärartatt
nödvändig förförhållandevis begränsade. Om begränsningen inte var

osannolikt denkooperativet i bedömningen förefaller detden första att
skulle det vid tillämpningen 85.3.artvara av

jordbruksområdet behandlaskooperativ samverkan inomAtt mer
sker iinte på samverkanförmånligt inom andra områden, berorän att

till de särskildaformen istället hänförakooperativ är attett utanav
Rfo 26/62.för jordbruksnäringenundantagsregler gäller genomsom
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Sammanfattning

Ovan har behandlats tolkningen vissa kriterier i och85 86 medartav
syftet undersöka huruvida kooperativ samverkan särbehandlasatt
jämfört med andra iöretagsformer inom EGs konkurrensrätt.
Undersökningen har inte påvisat någon särbehandling innebärsom
materiella skillnader mellan kooperativ och andra Företagsformer. Vad

dock kan själva lojalitetsförpliktelsen mellanärnoteras att ettsom
kooperativ och medlemmarna i sig ofta kan komma i konflikt med art
85.1. Detta innebär dock inte någon materiell särbehandling denav
kooperativa företagsfonnen eller associationsfonnen ekonomisk
förening, principer gäller för all samverkan mellan företag.utan samma
Bindningar mellan avtalsparter påverkar konkurrensen inbördessom
eller i förhållande till tredje förbjudna.ärman

Det vidare så det knappast föreligger någonär automatiskt förbudatt
olika lojalitetsförpliktelser huruvida viss förpliktelsemot utan ären

förbjuden måste i förhållande till rådande marknadsbetingelser.avgöras
Även detta i överensstämmelse med allmänna bedömningskriterier.är

attDet bör dock särskilt förpliktelser nödvändiga ochnoteras ärsom
endast syftar till säkerställa funktionen i övrigt legitimatt av en
kooperativ samverkan inte omfattas förbudet i så85.1 länge ochartav
i den utsträckning kooperativet inte besitter alltför kraftigsom en
marknadsposition.

företagsamhet"5.3 Kooperativ

dettaI avsnitt företagsekonomisk analys vilka effektergörs en av som
kan uppstå affärsverksamhet i kooperativa företag. Såväl effektergenom
för företagens för marknadens funktion belyses. En fokusering görssom

förutsättningarna för bedriva kooperativt företagande inommot att
associationsformen ekonomisk förening.

Inställningen till skilda former samarbete vid tillämpningenav av
konkurrenslagen utgår från bedömning å sidan fördelarna meden ena av
det samarbete bedrivs och å andra sidan de negativa effektersom som
kan uppstå minskad konkurrens till följd samarbetet.genom en av

7‘ Avsnittet har utformats ekonomie doktor NormarkPeter iav
egenskap i utredningen.expertav
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Under vissa påverkanförutsättningar har kooperativa företag positiven
på konkurrenssituationen, motverka redan befintligattgenom en
marknadsmakt, innebär marknadsmisslyckande. Kooperativaettsom
företag kan dock själva få ställning med marknadsmakt, vilken kanen

negativa effekter konkurrensen och effektiviteten marknaden.på påge

I de fall samarbete har både positiv och negativ påverkan påett en
konkurrensen gäller det särskilja dessa effekter. effektivEnatt
konkurrens också nödvändig vinster uppstårför deär att som genom
den ökade effektiviteten skall föras vidare till konsumenterna i rimlig
utsträckning.

Bakgrund5.3.1

De kooperativa företagen bildas med utgångspunkt i den grundläggande
idén förbättra villkoren för Utmärkande föraktörer. detattom en grupp
kooperativa företaget antal aktörer på frivillig basis sökerär att ett

funktionssätt.förbättra marknadens Medlemmarna omfattar därutöver
vissa idéer foreller ideal ligger till grundgemensamma som
verksamheten. idéer eller ideal ofta väsentligtDessa utgör ett
fundamentalt vidinslag bildandet kooperativa företag. krävsDet ettav
betydande mått idéer eller ideal för medlemmarnaattgemensammaav
överhuvudtaget skall kunna sig i utvecklandet företagettengagera av
i avsikt söka skapa ändamålsenlig marknad. Inte sällan äratt en mer

koppladedessa idéer eller ideal till ambition villkorenförbättraatten
för medlemmarna inte endast i kortsiktiga långsiktigaävenutan
ekonomiska får deDärmed kooperativa företagen väsentligtermer. en
roll i medlemmarna trygghet. idéerDessastörreatt ge en gemensamma

idealoch bidrar kanalisera medlemmarnas kompetens ochtilläven att
insatsvilja i konstruktivt Principielltutveckla marknaden. spelaratt
därför de kooperativa företagen proaktiv roll där marknader utvecklasen
för bättre villkor för de aktörerna. Deatt ge resurssvagamer
kooperativa företagens marknadensansträngningar förbättraatt
funktionssätt bidrar samhandelsvillkor fördärför till skapa bättreatt
medlemmarna. indirekta förbättra marknadensDenna attnytta av
funktionssätt kan potentiellakunna komma andra aktöreräven svaga

75 Sjöstrand, S-E. 1990. "Kooperativa och federativa organisationer
"Samverkangrundläggande teori". I Nilsson, J red. och-

konkurrens i kooperationen", Stockholm, Kooperativa Institutet.
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medlemmar till del. Således spelar de kooperativa företagen här en
viktig roll i utveckla samhällsekonomin.att

Även samverkan mellan företag inom för associationsformenen ramen
ekonomisk förening kan verktyg för förbättra marknadensutgöra ett att
funktionssätt. En sådan samverkan kan i vissa fall innebära deatt
berörda företagen etablerar tydlig integration mellan anslutna företagen
medlemmar och kooperativt företag. sådanagemensamägt I fall
handlar det vanligen medlemsforetagen och det gemensamägdaattom
kooperativa företaget utvecklat vertikal specialisering, vilken bidraren
till reducera kostnader, vanligen i form tillvaratagandeatt av av
stordriftsfordelar. En sådan samverkan kan inte i sig betraktas som
skadlig, måste bedömas med hänsyn till effekternautan på marknaden
i det enskilda fallet. Konkurrensen bidrar till skapa nödvändigatt en

på företagen tillvarata stordriftsfördelar. Vidare kan företagenattpress
få marknadsmakt negativa effekter för samhällsekonominen som ger
och konsumenterna.

Kooperativ samverkan mellan företagare kan således verktyg förettvara
förbättra marknaders funktionssätt i olikaatt situationer. Dettyper av

kan handla motverka andra aktörers marknadsmakt; ellerattom att
utveckla konkurrenskraftiga nätverk reducerarsom
transaktionskostnader; eller främja andra överordnadeatt
nyttjarmålsättningar. Främst de två förstnämnda faktorerna behandlas
här. Sammantaget kan flertal ekonomiska fördelar vinnas på deett
kooperativa företagens samverkan.

Kooperativ företagande motverkar andra aktörers marknadsmakt

Samverkan naturlig för aktörerär på marknaden. Genom attsvaga
samverka kan de aktörerna stärka sin ställninggemensamtsvagare

sådangentemot stark ställning påmotparter erövrat marknadensom en
den kommit fungera dåligt. Kooperativatt företagsamhet kanatt därför

bl.a. på marknadsmisslyckanden. situationerIett detses som närsvar
finns endast säljare kan denne i kraft sin ensamställning underlåtaen av

sig till köparna och iatt stället försöka dessa.anpassa styra
Monopolisten kan på detta utnyttja sin särställning till skaffasätt sigatt

7° Swartz, E. 1994,"Ledning och organisering federationer",av
Stockholm, Nerenius Santérus.
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då detkan uppståeffekterLiknandepå bekostnad köparna.fördelar av
ellerråder s.k. duopolsäljare, detnågra få d.v.s.finns eller närett par

särskilt betydelseförhållandet fårasymmetriskaoligopol. Det närstor
transaktionsspecifika tillgångar,investeringar ihar betydandeköparen

förändringtillkapacitetensåvälnågot begränsar somsom
valmöjlighetema." kännetecknastillgångtransaktionsspecifikEn attav

sigd.v.s. den lämparanvändning litet,alternativvärde idess ären
tillsvår omvandlaproduktion ochvissendast för är atttyp annanaven

generell form.eller

"småskalefördelar" samtidigtutmärksbranscherDe somsom av
såledestidigare led riskerarförekommer istordriftsfördelar utsättasatt

föreliggerspeciellt detgällermarknadsmisslyckanden. Dettaför om
sådanabranschen. Iin- respektive utträdengenomförasvårigheter att ur

försmåföretagaremarknadssituationer kan utsättasen
bliraffärsmotpart. Dettaberoendeförhållanden störregentemot en

investeringarsinaspeciellt tydligt i de fall affärspartema motanpassat
svagare/marknadsorganisationer. För denochproduktions-varandras

då köparensprekärsituationen särskiltblirmindre aktören
säljare.bestämdförproduktionsanläggning byggts att passaupp

medväl samordnadeinvesteringarhar då gjortKöparen är ensom
situation kansådaninte andra. Isåledes medspecifik säljare men en

tilluppbundenutnyttja det faktum köparensjälvfalletsäljaren äratt
skullegivetvis undvika. Motpartenvill köparenberoendehonom. Detta

serviceundermåligoskäliga priser,situation viautnyttja dennakunna
i sinsäljarenkan påverkafördel köparenhärDet ävenär omeno.s.v.

kooperativadeninom förmöjliggörsfunktion Dettaägare. ramensom
företagsformen.

investeringar såbetydande fastabland finns växerOm det motpartema
problemet. etablera sigsvårigheterharinnebär aktörerDet attatt nya

såväl högautmärksBranschengamla blir kvar länge.och att av
resurströghet"barriers of exit". Dennaof entry" höga"barriers som

beroendenaoch tilloch stelamarknaderna blir slutnaleder till attatt av
investeringar begränsarutbytesspecifikaenskilda aktörer ökar. Dessa

marknadssignaler.sig tillaktörernas möjligheter att anpassa

77 Stockholm,företagsfonner",Sjöstrand, S-E. 1993, "Om
Forskningsinstitutet.Ekonomiska

78 Sjöstrand, S-E. 1993.
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Historiskt har dåligt fungerande marknader utgjort viktig förklaringen
till bildandet kooperativa företag. Konsumentkooperativa företag harav

bildats för stärka konsumenterst.ex. ställningatt på relevantasvagare
marknader. Därigenom har dessa konsumenter kunnat stärka sin
ställning ekonomiskt väsentligt starkaremot säljare, vilka i vissa fall
kunnat utifrån monopolistiska eller oligopolistiska positioner.agera

På kan småföretagaressätt inköpssamverkanävensamma ses som
positiv för såväl de berörda mindre företagen deras kunder. Genomsom

skapa slagkraft i sitt inköpsagerandeatt större kan dessa företag stärka
sina förhandlingspositioner starkare Därmedgentemot motparten
motverkas sådana relativt starka säljarföretagatt tillgodogör sig vinster
på bekostnad mindre köparföretag och i förlängningen dessaav även av
företags Sextonslutkunder. småföretagaresnoterar att
inköpssamverkan entydigt kan positivt för samhällsekonomin.ses som
Med tonvikt på analysen lantbrukares inköpssamverkanen noterasav
följande:

"There little chanse that anticompetitive behaviour will emerge
through purchasing cooperatives. Farm purchasing cooperatives deal
with input manufacturers and suppliers located further fromupstream
the farm. These businesses include petroleum companies, fertilizer
manufacturers, and farm implement companies. In these thecontexts

arole of the purchasing cooperative countervailer markettoas power
relevant. unrealistic consider that the purchasingvery to

cooperatives positioned exercise againstto largeare monopsony power
and powerful input manufacturers."

Sexton analogt med diskussionenatt kan samverkanmenar ävenovan
mellan flera inköpskooperativa företag entydigt positivt förses som
småföretagaren Ävenoch därmed dennes slutkunder. i de fall där det
kooperativa företaget bedriver begränsad industri-, handels- eller
tjänsteverksarnhet och i stället koncentrerar ansträngningama på att
framförhandla för medlemmarna förmånliga priser bör positiva
samhällsekonomiska effekter uppstå. Således finns det fog hävdaatt att

s.k. "förhandlingskooperation"även under dessa förutsättningar har
positiva samhällsekonomiska effekter.

79 Sexton, R.J., 1995, "Analysis and Evaluation of Competition
Policies Affecting Agricultural Cooperatives. With Special Reference

the Swedish Economy",to University of California.
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användasföretagsformen kankooperativadenmotsvarandePå sätt som
oligopolistiskellermonopolistiskmotverkaförköparen attav

på marknadensäljaremöjligt förmarknadsmakt det attävenär svaga
ellermonopsonistiskmotverkaföretagsfonnen föranvända att

tjänsterprodukter ochsäljakanköparmakt. Småföretagoligopsonistisk
mindreantalfallköpare. demindre Itillsåväl ett stortstörre som

föreliggertillgängliga köparefåtalberoendesäljare är ettav
Bolin, analyseratpå marknaden.förhållandenasymmetriska som

enligtförhållandetuttryckerlivsmedelsbranschen,inomförhållanden
följande:

motverkalämpliga föremellertid"Kooperativ kan attvara
svenska därsituation denspeciellt imarknadsmakt, somen

grossisterstarkaochfå,råvaruproducentema möter stora en-
karaktärenförstärksaktAsymmetrin i marknadsmoligopsonisituation. av
inslag"bulkig" medvilkenproduktion,böndernaspå är stora av

färskvaror."

Även producentkooperativthuringående diskuteratharSexton ett
asymmetriskmotverkaförinstrumentkan användasföretagande attsom

köparmaktMonopsonistiskköpare.monopsonistiskaakt frånmarknadsm
ochslakteri-mejeriverksamhet,områden såsomuppstår ofta inom

småföretagareoch grönsaker. Förfruktköttförädling förädlingsamt av
föreliggadärförkan detområden,på andrapå dessa, ävenmen

skapadärigenomframåt förintegreratillincitament attatt mer
värdefull eftersomsamverkanmarknader.symmetriska Denna ärtyp av

reduceraochinsatsvarorsamtidigt höja priset påmöjligheterdet attger
harsamverkankooperativDennapå konsumentvaror.priset typ av

effekter.samhällsekonomiskapositivaentydigtenligt Sextondärför
Även inriktad påfrämstföretagsamhet, vilkenproducentkooperativ är

effekterpositivasamhällsekonomisktförsäljning, börsamordning geav
kooperativadiskuteradedetledfall kunderna ii de större änärnästa

samverkandedegivetvisförutsätterResonemangetföretaget. att
påkonkurrensfungerandeväli kooperativenföretagen möts enav

medställningfåttharinte självaoch demarknaden att en
makt hos andra.sådanmotverkai sinmarknadsmakt strävan att

kooperativ",8° spelteorin lära"Vad kanBolin, O. 1995, oss om
Lantbruksuniversitet.SverigesUppsala,
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kooperativaDen företagsamheten bland aktörer söker således attsvaga
motverka asymmetriska marknader. I vissa fall kan detta organiseras i

branscherform vertikal integration inom där marknadsmekanismenav
fungerar mindre effektivt. föreligger inteDäremot motsvarande
incitament till vertikal integration i branscher med välfungerandemer
marknader. Svårighetema frambringa riskkapital vanligenär störreatt

kooperativaför företag för investerarägda föreliggerföretag. Därmedän
starkt incitament för och företagsledning hushålla medägareett att

riskvilligt kapital. Detta de kooperativa företagen hargör att mer
begränsade Förutsättningar investerarägda Företag genomföraän att en
omfattande vertikal integration på flera områden. Empiriskt kan
konstateras de kooperativa företagens vertikala integration främst haratt
fokuserats mindre väl fungerande marknader. vertikalaDenmot
integration genomförs inom kooperativa företag därför vanligenärsom
begränsad till de sektorer dels speciellt betydelsefulla förärsom
medlemmarna och dels skulle ha uppvisat starka asymmetrier isom
avsaknad kooperativ företagsamhet. Sammantaget föreligger ingenav
grund för hävda kooperativ företagsamhet generellt inbegriperatt att en

vertikal integration. I stället utmärks det kooperativasträvan mot
företaget vertikal integration söka skapaatt t.ex.av genom mer
symmetriska relationer på marknader där potentiell dominans
åstadkoms andra parter.av

Sammanfattningsvis kan därför kooperativ samverkan mellannoteras att
små och medelstora företag kan fungera värdefull metod attsom en
motverka marknadsmakten hos såväl monopolistiska/ oligopolistiska

Ävensäljare monopsonistiska/ oligopsonistiska köpare. kooperativasom
företag främst motverka monopolistisk/attsom agerar genom
oligopolistisk eller monopsonistisk/ oligopsonistisk marknadsmakt kan
därför spela positiv roll på marknaden. Således kan ävenen
"förhandlingskooperativa" företag spela positiv roll i motverkaatten
dominansen hos starkare på marknaden.motparter

Nätverk för utveckla marknaders funktionssättatt

Kooperativ företagsamhet kan inte endast positiv denattvara genom
motverkar aktörer marknadsmakthar inom vissa sektorer. Desom
kooperativa företagen kan spela väsentlig rolläven atten genom
utveckla konkurrenskraftiga och effektiva relationer mellan köpare och
säljare. småföretagareFör inom vissa branscher samverkankan ien
marknadsarbetet förutsättning för överhuvudtaget nåt.o.m. attvara en
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till kunderna. kooperativaDet företagandet kan betraktasut ettsom
nätverk småföretagare vilka tillsammans söker effektivisera utbytetav

produkter och tjänster. Genom närliggandede kontakterna mellanav
köpare och säljare föreligger möjligheter genomföra anpassningaratt

minskar transaktionskostnadema. Det kooperativa företaget kansom
harmonisera transaktioner mellan medlem och förening.sägas

Informations-, förhandlings-, kontrakts- kvalitetssäkringskostnadersamt
exempel på kostnader kan reduceras i kooperativtär ettsom

företagande. Detta möjligt medlemmarna i kooperativadetär attgenom
företaget förutom med "exit"-beteende kan påverkaävenatt agera

Sextonföretaget "voice"-beteende i ägarfunktionen. hävdarettgenom
i sin integration exploaterar transaktionskostnaderrapport att som
generellt leder till sänker priser till konsumenter ochstörre output som
därmed bidrar till samhällsekonomisk effektivitet. Det såledesär
väsentligt inom vissadet marknader saknar kooperativatt notera att som
företagsamhet i stället kan tendera utvecklas investerarägda företagatt
vilka dominerande marknadsmakt såväl konsumenterutövar mot som
mindre insatsvaruleverantörer. för kooperativtInom företagettramen
föreligger bättre möjligheter hantera avigsidoma med "naturliga"att
monopsonistiska marknadsförhållanden. kooperativa företaget harDet
ofta möjligheter nytillkommandesämre utestängaatt
insatsvaruleverantörer. Denna omständighet tryck påstörreett attger
finna ökad avsättning på marknaden, vilket på marknad med välen
fungerande konkurrens konsumenterna i fonn fördelaktigagynnar av
priser, service och övriga marknadsvillkor.

Effektiviteten i affärsrelationer mellan köpare och säljare attgynnas av
det klaraetableras och tydliga spelregler på marknaden. förInom ramen
det kooperativa företaget föreligger, den ökade kunskapen,genom
möjligheter till effektivt kravställande mellan medlem och förening.ett
Stein beskriver hur sådan kooperativ samverkan kan bidra till atten
förbättra effektiviteten. För kooperativt företagande skallatt ett vara
framgångsrikt krävs såväl medlemmar förening aktivtatt ärsom
involverade, uthålliga och långsiktiga; det finns organisatorisktatt ett

s Sexton R.J., 1995, "Analysis and Evaluation of Competition
Policies Affecting Agricultural Cooperatives. With Special Reference

the Swedish Economy", University of California.to
82 Stein, 1994, "Utbytesrelationer mellan köpare och säljare" i
Aléx, P. Kooperation Välfärd, Stockholm, Kooperativaet
Studier.
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involverar operativaden personalen; denattengagemang som
kooperativa samverkan hänsyn både till intern och effektivitet;tar extern

det kooperativa företaget lyhört för krävande slutkunderäratt samt att
aktörerna informerar alternativenvarandra på marknaden.om

Sammantaget finns därför skäl hävda effektivt kooperativtatt att ett
företagande i vissa fall ställer krav på relativt relationer mellantäta
medlemmar och förening. Endast sådanaetablera tätaattgenom
relationer möjligt informations-,det reducera kontrakts- ochär att
kvalitetssäkringskostnader. Genom etablera och långsiktigatätaatt
relationer det möjligt för medlemmarna sig i riskfylldär att engagera
affärsverksamhet med hög utvecklingspotential. alltför restriktivEnen

på stabiliteten i relationen medlem-förening kan försvårasyn
affärsutvecklingen inom branschen. Från företagsekonomiska
utgångspunkter kan det därför finnas relativtskäl att acceptera
långtgående bindningar mellan medlem och förening. Sådana bindningar
kan föreligga i form avtalade leverans- och mottagningsavtal, reglerav
för utträden för återbetalningstider insatser vid utträden.reglersamt av

fall kan intressetI hos småföretagare minska eller saknas förannat att
sig i riskutsatt och kapitalkrävande affärsverksamhet med högengagera

affärsutvecklingspotential,exempelvis ekono-associationsformengenom
misk förening. Vissa sådana bindningar kan intresse atttyper av vara av
diskutera närmare.

I vissa branscher finns ekonomiska fördelar vinna på långsiktigtatt att
säkerställa stabila samhandelsmönster föreningmellan och medlemmar.
Inom för producentkooperativ verksamhet kan det därför finnasramen
anledning utforma långsiktiga kontrakt mellan medlemmar ochatt
föreningar. Därigenom finns förutsättningar reduceraför att
transaktionskostnader och hantera risktagandet vid riskfylldastörre
investeringar. I vissa fall föreligger ekonomiska incitament etableraatt

samhandelsmönster inbegripande leverans- och mottagningsplikt. Förett
sådant integrerat samhandelsmönster skall kunna fungera effektivtatt ett

krävs vanligen symmetri föreligger respektivemellan leverans-att
mottagningsplikt. Eventuella negativa effekter konkurrensen i
branschen måste därför de positiva effekter kan uppståvägas mot som

stabila relationer mellan medlemmar och förening. Avgörande vidur en
sådan Vägning måste effekterna på marknadens effektivitet.vara

möjligEn bindning mellan medlemmar och förening berörannan
uppsägningstider för utträden respektive tidsutsträckning för
återbetalning uppsagda medlemsinsatser. Genom införa relativtattav
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långvariga utträdesprocesser ekonomisk förening så skapasi enen
stabilitet förbättrar genomföra riskfyllda ochmöjligheterna attsom
kapitalkrävande investeringar. möjligheterna förDärmed förbättras
ekonomiska föreningar genomföra motiverade affärsutveck-att
lingsinsatser. Här kan det inom utredningen framarbetatsattnoteras
förslag på avgående rättighet utdelning påmedlemmar skall tillägaatt
inbetalt insatskapital till deltagande i insatsemissioner.rättsamt
Därigenom tidsutsträckta utträdenreduceras de negativa effekterna av
for de avgående medlemmarna.

Kooperativa företag med marknadsmakt

Ett kooperativt företagande kan framgångsrikt mötaattgenom
kundernas efterfrågan komma utveckla starka positioner påatt

sådanmarknaden. När position nått viss brytpunkt fören en en
företagsgrupp på marknaden minskatkan det leda till ett
konkurrenstryck med den risk det medför för negativa effekter på
marknadens effektivitet, bl. företagen inte håller efter sinaattgenoma.
kostnader och fram och produkter ochbättreatt att tapressen nya
produktionsmetoder minskar. Det finns dock flera faktorer som
balanserar kooperativt företags sådanmöjlighet utövaett att
marknadsmakt.

producentkooperativaMånga företag medlemmarnas helatar emot
produktion. kooperativa företagDessa kan därför inte direkt denstyra
totala i produktionen. förhållande minskavolymen Detta kan i vissa fall

också för producentkooperativa företag utövautrymmet stora att
marknadsmakt förädlingskedjan.led imot senare

Medlemskap i frivilligt. Sällan harkooperativa företag är ett
kooperativt företag kontroll utbudet specifik produkt.över av en
Eventuella restriktioner utnyttjas konkurrenterutbudet kommer att avav
på marknaden, inte kooperativa företagen har så starkdet eller deom en
ställning på marknaden behärskar del utbudet.de Ettatt storen av
kooperativt företag söker utbudet riskerar i läge medbegränsa ettsom

fungerandeväl konkurrens minskade marknadsandelar,drabbasatt av

83 Sexton R.J., 1995, "Analysis Evaluation of Competitionand
Policies Affecting Cooperatives. Special ReferenceAgricultural With

the Swedish University of California.Economy",to
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vilket leder till befintliga utnyttjas alltmer ineffektivt.att resurser
Konkurrenterna gynnas.

Sammantaget finns det därför skäl hävda det kooperativaatt att
företaget i många fall kan ha svårare motsvarande investerarägdaän
företag exploatera marknadsmakt i avsikt skapa övervinster påatt att
bekostnad andra aktörer. I de fall där detta allt kan tänkas sketrotsav
så beror det inte på företagsformen i sig påutan snarare

regleringar.branschförhållanden eller politiska

Intemationaliseringen näringslivet innebär allt fler svenska företagattav
utländsk konkurrens. Detta gällermöter såväl företag själva harsom

internationella ambitioner företag vilka koncentrerarsom
affärsverksamheten till Sverige. Oavsett strategisk inriktning för
företaget kommer den internationella konkurrensen förstärkas.att
Eftersom det kooperativa företagandet betydande i vissa branscher,är
kan förvänta sig svenska kooperativa företagäven i alltatt störreman
utsträckning kommer konkurrens från utländska kooperativamötaatt
företag. Det därför väsentligt kooperativt företagandeär i Sverigeatt ges
rimligt likvärdiga förutsättningar jämfört med förhållanden i närliggande
europeiska länder. Om kooperativt företagande i Sverige väsentligtges
oförmånligare förutsättningar i andra länder föreligger risk för deän att
svenska kooperativa företagen successivt försvagas. sådantEtt
förhållande kan komma leda till i övrigt omotiverade ombildningaratt
till investerarägda företag. Vid utveckling multinationell kooperationav
d.v.s. kooperativa företag med medlemmar från olika länder kommer
Sverige "hemland" framstå mindre förmånligt.attsom som

5.4 Utredningens sammanfattande slutsatser

I avsnitt 5.3 behandlas kooperativ verksamhet och de skäl liggersom
bakom bildandet kooperativa företag. Den allmänna slutsatsen är attav
kooperativ verksamhet i grunden syftar till främja konkurrensenatt

balansera marknaden. Såväl första instansrätten EG-attgenom som
domstolen har också uttalat själva etablerandet kooperativatt ettav
vanligtvis inte har till syfte begränsa konkurrensen. EG-domstolensatt
första instans uttalade i fallet med den danska pälsdjurupp-

8" Jfr. Bolin, O. 1995, "Vad kan spelteorin lärs kooperativ",oss om
Uppsala, Sveriges Lantbruksuniversitet.
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födarföreningen "att intedet i sigäven utgör ettom
konkurrensbegränsande beteende verksamhet organiseras i denatt en
kooperativa föreningens särskilda juridiska fonn kan sådanen
Organisationsform, beroende på det sammanhang i vilket föreningen
bedriver verksamhet, icke desto mindre ägnad påverka detattvara
affärsmässiga beteendet hos föreningens medlemsföretag på sådantett

konkurrensen på den marknadsätt där dessa driveratt
näringsverksamhet begränsas eller snedvrids". I den s.k. Coberco-
domen 1995-12-12 anmärkte EG-domstolen det förhållandetatt att en
verksamhet organiseras i enlighet med den juridiska formen av en
sammanslutning inte i sig konkurrensbegränsande beteende.utgör ett
Domstolen uttalade vidare det i sig inte innebar stadgemässigaatt att
bindningar mellan kooperativet och dess medlemmar automatiskt faller
utanför förbudet i 85.1. Huruvida så fallet skall iställetart är avgöras
efter analys marknaden i fråga avtalets stadgarnas effektersamten av
på denna marknad. Denna bedömning bör enligt utredningen i och for
sig densamma i vilken associationsform kooperativetoavsettvara
bedriver verksamheten. förhållandetDet verksamhet bedrivs iatt en en
för samverkan särskilt utformad associationsform innebär dock deatt
legala och stadgemässiga villkoren för verksamheten allmänt kändaär
och bör innebära fördel i utredningshänseende i samband med atten
verksamheten den konkurrensvårdande myndigheten.prövas Det ärav
nämligen rimligt lagstiftaren inte konstrueraratt anta att en
associationsrättslig lagstiftning med "villkor" i sig göretc. som en
verksamhet bedrivs i associationsfonnen tveksam frånsom ex.
konkurrensrättsliga utgångspunkter. Tvärt bör sådana aspekter vägasom
in redan i lagstiftningenssamband med tillkomst.

Det finns anledning behandla på de kooperativa företagen iatt synen
relation till den svenska konkurrenslagen och då i synnerhet
tillämpningen konkurrensbegränsningskriteriet 6 Den svenskaav
konkurrenslagen utfonnad med EG:s konkurrensregler förebildär som
och avvikelsema i utformningen mellan de båda regelkomplexen är
mycket små. Den svenska lagstiftningstekniken har valts i det uttalade
syftet EG:s rättstillämpning skall kunna vägledande for deatt vara
svenska rättsvårdande myndigheterna vid tillämpningen av
konkurrenslagen. Förarbetena till KKL uttryck för i visstger en
hänseende mycket forrnalistisk på förbudet. I författnings-syn

85 Dansk Pelsdyravlerforening 1992 ECR2-l93l.
8° Dom i mål C-399/93.
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kommentaren till 6 § KKL Prop. 1992/93:56 anförs bl.69s. a.
följande.

"Om avtal hämmar eller syftar till hämma konkurrensenett etc. äratt
det förbjudet. Det behöver alltså inte utredas i det enskilda fallet om
avtalet från allmän synpunkt skadligt eller inte. kanDetäretc. sägas
hämma konkurrensen, det något inskränker på eller flerasätt ettom
företags möjligheter oberoende andra företag. kanDetatt agera av vara
fråga företag faktiska eller potentiella konkurrenter medärom som
varandra, sig det fråga i avtalsförhållandet ellerär parternavare om
företag står utanför avtalsförhållandet."som

I förarbetena till konkurrenslagen 21 vidare "Genomanges en
materiell samordning med Romfordragets regler bör dock mycken
ledning vid tillämpningen svensk konkurrenslag kunna hämtasav en ny
från EG-domstolens praxis, också från praxis i andra ländermen som
tillämpar förbudsprincipen. Det kommer viddärmed redan
ikraftträdandet finnas tillgång till omfattande rättspraxis medatt storen
betydelse också för svenskt regelverk på området. Rättspraxis börett
vidare kunna utvecklas EG-rättenmed grund."som

Enligt propositionen 72f det först vid tillämpningenär av
undantagsregeln bedömningen skall djupare och bredare. Igörassom
departementspromemorian "Konkurrensrättens tillämpning på
ekonomiska föreningar några principiella frågeställningar" Ds-
1994:42 anförs följande 44 angående förarbetets påsyn
tillämpningen konkurrensbegränsningskriteriet.av
"Det avgörande för konkurrensen påverkas på märkbart sätt ärettom
storleken på de samarbetande företagen och marknadsandelen för
avtalsproduktema". Propositionens tolkning således kvantitativ ochär
inte kvalitativ. förefallerDet inte spela någon roll hur allvarlig
konkurrensbegränsningen så länge samarbetet mellan endastär, parterna

marknaden.omfattar mindre del den relevantaen av

87 Prop. 1992/93:56 73.s.
8 Näringsutskottet uttalar i sitt betänkande med anledning av
konkurrenslagen: "Beträffande lagens tillämpningsområde utgår
utskottet från de riktlinjer för bedömningen samverkan mellanatt av
små företag, i propositionen, tillämpas flexibelt." NUsom anges
1992/93:17 14.s.
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dennaMot bakgrund skulle i princip kunna avsluta analysenman av
konkurrensbegränsningskriteriet med konstatera inköps- ochatt att
försäljningssamverkan i kooperativa föreningar, vilka inte anses som
bagatellavtal, förbjudna. All form kooperativär samverkan torde iav

fall i något avseende inskränka oberoende till varandravart parternas
och till utomstående företag. Den omständigheten kan visaatt attman
samverkan i det särskilda fallet har samhällsekonomisk positiven
verkan något kan framföras då sökerär undantag.som man om

Man bör dock fråga sig det huvud möjligtöver ärtaget attom
överenskommelser i det särskilda fallet samhällsekonomisktärsom
positiva, skulle kunna konkurrensbegränsande. förefallerDet intevara
rimligt avtal har positiv inverkan på konkurrensen skulleatt som en

ogiltiga enligt lag har till syfte främja konkurrensen.attvara som
Konkurrenslagens räckvidd skulle härigenom få betydelsestörre änen
36 § avtalslagen vad gäller möjligheten för missnöjda avtalsparter att
åberopa avtalet saknar bindande verkan."att

Utredningen kan instämma i uttalandet. Den i förarbetena redovisade
inställningen inte heller med denöverensstämmer rättsutveckling som
kommit till stånd inom EG-rätten. Utredningen hänvisar här till bl. a.
Wahls rättsutlåtande i vilket han bl. anför följande.a.

"Under förutsättning kooperativet inte har till syfte begränsaatt att
konkurrensen skärpa konkurrensen,tvärtom kommerutan att
bindningama kooperativetmellan och medlemmen avgörasatt mot
bakgrund huruvidavad bindningama nödvändiga förärav
säkerställandet kooperativets funktion. Bindningen blir såledesav
assessorisk till kooperativet tillåtet. Genom kopplaattsom var
bindningen medlem/kooperativ till själva funktionen kooperativetav
kommer bindning, isoleradsedd möjligen skulle variten som annars
förbjuden, istället relateras till det tillåtna kooperativet. Omatt
bindningen så bedöms såsom nödvändig den inte strida mot artanses
85.1. Omvänt bindning i och för sig nödvändigär för visstär etten som
kopperativ alltid förbjuden för den händelse syftet med kooperativet är
konkurrensbegränsande." "Problemet blir avgöra näratt
nödvändighetsstadiet har och förpliktelsen blir excessiv".passerats
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begränsningaruttalade EG-domstolen deCoberco-domenI att som
sammanslutnings stadgar och haråläggsmedlemmarna somgenom en

skall, för intemedlemmarnas trofasthettill syfte säkerställa attatt
till vadi i i Romfördraget, begränsasomfattas förbudet 85.1 ärart som

fungerarsammanslutningennödvändigt för säkerställa attatt
skallsynnerhet för dennatillfredsställande och i att garanteras en

och viss stabilitet vad gäller antalettillräckligt verksamhetsbasstor en
härutöver i anslutning tillDLG-domenmedlemmar. I nämns

"kontraheringsstyrka"."tillfredsställande drift" företagets

konkurrens-vid tillämpningenskillnad iDen angreppssätt av
å sidan s.k.begränsningskriteriet kan föreligga mellan ena ensom

och å andrasvenska förarbetenakvantitativ metod i de 73anges s.som
framgår Wahlsfölja EG-rätten påsidan vad kan sätt avsom anses av

faktiskt tillåtna förrättsutlåtande behöver inte betyda det utrymmetatt
metodernaförutsättning för de bådasamverkan blir olika En attstort.
dockmateriella slutresultatskall leda till är attsamma
enligtdet område denundantagsreglerna medger undantag för hela som

konkurrensbegränsande. I"kvalitativa" bedömningsmetoden inte anses
kooperativ verksamhet anför Wahlfråga undantagsmöjligheten förom

knyts tillEG-rätten dennaangående tillämpningen attav
anför vidarenödvändighetskriteriet i 85.3. Hanart

kooperativet och"Begränsningar direkt kopplade till själva ävenärsom
i måninget särskilt undantag dennödvändiga för detta behöver då

konkurrensbegränsande, eftersomkooperativet inte anses
kooperativet. Om, å andranödvändiga förbegränsningarna då anses
undantag behöver desidan, kooperativet sådant behöver ävenettsom

självahändelsesärskilda begränsningarna undantag. För denett
ikooperativet inte överträdelse förbudet 85.1innebär art menen av
nödvändig, kanintebegränsningen det denattp.g.a. ansesanses vara

möjligheterna till undantag enligt 85.3det förmodas ärartatt
nödvändig förOm begränsningen inteförhållandevis begränsade. var

osannolikt denkooperativet i första bedömningen förefaller detden att
85.3."skulle det vid tillämpningen artavvara

tillämpaoch domstolarna kommerHur Konkurrensverket att
undantagsbestämmelsema kankonkurrensbegränsningskriteriet och

vittpraxis såutredningen inte uttala sig Någon tydligtyvärr nuom. -
konkurrenslageninte utvecklat sig sedanintresse har nämligenär av -

påde exempelträdde i kraft den juli Det kan1 1993. nämnas utöveratt
uppgift finnsavsnitt det enligtärenden redovisats under 5.2.3, ettsom



SOU l 996:3 l Konkurrenslagstiftningen 285

antal oavgjorda ärenden kom till Konkurrensverket under 1993som-
vilka bl. berör de aktuella frågeställningarna. Det möjligtära. nu att-

några dessa ärendennär slutligen avgjordaär lagakraftvunnaav genom
E domar från Marknadsdomstolen något klarhet vunnits iatt störreeni frågan.
a

Utredningen vill sin mening framhållag det med likvärdigaattsom
l marknadsforutsättningar inte finns några bärande skäl för behandlaatt
l de svenska kooperativa företagen vad EG:s rättstillämpningsträngare än

uttryck för. Skulle allt de svenska konkurrensvårdandetrotsger
myndigheterna slå in på den EG-domstolenväg änen annan som nu
stakat finns starka skäl den svenskaut, konkurrenslagenöveratt påse
det sker i andrasätt EU-länder för tillförsäkra kooperativenattsom att
inte försätts i konkurrenslägesämre andra företagsformerett och förän

l åstadkomma rättstillämpning bättreatt med EG-överensstämmersom
domstolens.

Som exempel kan Danmarks konkurrenslagstiftningett nämnas att nu,
enligt vad framgår redogörelsenärmare i SOU 1995:117som av en s.
126-127, föremål för iär syfteöversyn till EG:satt anpassas
konkurrensregler. Ett förslag till konkurrenslag bygger påny
förbudsprincipen, förbudet omfattar inte avtal mellan företag,men m.m.

sammanlagda årsomsättning inte överstiger miljard danskavars en
kronor, eller sammanlagda marknadsandel inte överstiger 10%. Ivars
förslaget finns bestämmelseäven innebären attsom
förbudsbestämmelsema inte omfattar avtal, åtgärder och samordnad
praxis inom verksamhet eller koncern. Undantaget omfattarsamma även
kooperativa företag. Så länge det fråga företagets internaär om
förhållanden, d.v.s. förhållandet mellan det kooperativa företaget som
sådant och dess medlemmar förhållandet mellan medlemmarnasamt
inbördes Åtgärdernakommer dessa frågor omfattas undantaget.att av
måste emellertid begränsade till vad nödvändigt förärvara attsom
säkra tillfredsställande drift företaget, inbegripet dessen av
förhandlingsstryka.

89 Lagförslag finns i betänkandet "Konkurrencelovgivning i
Danmark" Betänkande 1297, Erhvervsministeriet 1995.
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påpraxisangelägna idetframhållaocksåUtredningen vill att en
rättslägetoklarajust detfram. Detskyndsamtområdet ärväxer somnu

ochbetingelsemaaffärsmässigadeosäkerhetskaparföretagenhos om
osäkerhet betydersådanmarknaden. Enpåförutsättningarna att agera

i formförlusterekonomiskaocksåsannolikhetmeddessutom avstor
affärsmöjligheter.uteblivna

kapiteliförslagvissaberörautredningensist villTill
konkurrensrättsligautgångspunkt i dehar sinKapitalförsöijning, som

avtalsmässigaochstadge-medlemmarnasfrågeställningarna om
behandlasbindningar tordekooperativet. Bådabindningar till typerna av

forperspektiv. Inomkonkurrensrättsligtfrånpå sätt ett ramensamma
frågorfalleroch medlemkooperativet ävenbindningama mellan som

in- ochkooperativet,ochmedlemmellanansvarstagandenekonomiska
rättsutlåtandesittfinansiering. Isinflytandemedlemutträdesregler, samt

Å bindningarsidani tvåbindningamaWahldelar Nils grupper. enaupp
ellerleverans-lojaliteteskaraktär,ellertrohets- ex.av

WahlNilshänför ävenTill dennainköpsförpliktelse. grupp
inklusivekapitalförsörjningåtagandemedlemmens om

Å bindningarsidanandrasamhandel.vidprissättningsfrågor som mer
medlemmarnasskötsel ochkooperativetsbetydelse för rättaär av

denuppfattningfrågor Wahlsdelar i dessaUtredningen attägaransvar.
koncentrerad tillblitorderegelproblematikenkonkurrensrättsliga som

bindningarbindningar. Dennakategorin ärförst nämndaden typ avav
synnerhet deigällerfunktion.kooperativets Detnödvändiga förofta

Närstabil kapitalbas.tillförsäkra företagetsyftehar till att ensom
ocksåsigåtar hani föreningeninvesteringardeltar i beslutmedlem om

skall skesig denfinansieringföregenskapi ägare ett vareansvarav
fonnellerikapitaltillskottkapital ellerkapital,lånatmed eget annanen
ideltaavstå frånkanmedlemmån ettmedlemmarna. I denfrån atten

någotknappastkooperativet kanoch lämnasådant beslut
deltarmedlemmenföreligga,"konkurrensrättsligt" problem oavsett om
lämnavillmedlemdockförutsättereller inte. Deti beslutet att som

påhonomtillkommerkooperativetmedel ikooperativet får deut som
striktfrånfall intei änvillkor ärvart somgynnsammaresom

Omkooperativet.försvarbara förbedömningföretagsekonomisk är
avtalet tilljämkaskäl tvingaskonkurrensrättsligaföretaget av

företagetsutsträckningsådaniförmånmedlemmens atten
skulle dendrift hotades,tillfredsställandeförutsättningar för en

hinderabsoluti principlagstiftningen innebärakonkurrensrättsliga ett
kooperativt företag. Deninäringsverksamhetbedriva ettatt

tanken bakomvaritnaturligtvis inte hakankonsekvensen
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konkurrenslagen endast flera verktyg förärett uppnåsom attav en
social och samhällsekonomiskt välbalanserad utveckling. För de
konkurrensvårdande myndigheterna i stället frågaär hitta denattom
balanspunkt där samtliga intressen beaktas på väl syfteIett avvägt sätt.

underlätta eller begränsaatt omfattningen denna avvägningsnarare av
mellan föreningens och medlemmens behov föreslår utredningen ett
antal ändringar i föreningslagen. De gäller särskilt möjligheten lämnaatt
utdelning på icke insatskapital till avgångenavamorterat medlem, ökad
individuell andel i föreningens kapital insatsemission samtgenom
förbättrade möjligheter enskilda medlemmar riktaatt finansieringmot

investeringar förlagsinsatser.av genom
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6 Annat missgynnande kooperativaav

företag

6.1 Sammanfattning

Mot bakgrund direktiven har utredningen undersökt deav om
kooperativa företagsformema missgynnade i jämförelseär med andra
företagsformer. För de verksamheter primärt lyder undersom
Föreningslagen FL och lagen medlemsbanker har undersökningenom
lett till förslag till lagändringar. Vidare hari särskilda kapitel föreslagits
modeller för förbättrad kapitalförsörj ning för ekonom iska föreningar och
ömsesidiga försäkringsbolag diskuterats densamt nya
konkurrenslagstiftningens betydelse för kooperativa företag och
federationer. I kapitel "Behandlas3 kooperativa företag annorlunda än
andra företag" diskuteras huruvida negativa attityder till kooperativ
företagsamhet hos beslutsfattare och allmänt i samhället kan innebära

missgynnande kooperativaett företag och hinder förav ettvara
nykooperationen.

Utredningen har vidare bedömt

de ömsesidiga försäkringsbolagenatt har missgynnats relativt
försäkringsaktiebolagen i speciellt harmedett som
kapitalstmkturen i skadeförsäkringsbolag göraatt samt

de ömsesidiga försäkringsbolagatt bedriver verksamhet isom
federativ form missgynnats relativt försäkringsbolags-
koncerner det gäller mervärdeskatt på internanär tjänster.

Utredningen det på bör nämndaatt missgynnandennytt prövasanser om
kan undanröjas lagstiftning så det statsfmansiella lägetsnartgenom
tillåter.



företag 1996:31missgynnande kooperativa SOUAnnat290 av

sammanfattningstarkProblemställningarna i

infördes 1991beskattning företagförsamband med reglerI att avnya
avsättningar tillmöjligheterförsäkringsbolagensreducerades göraatt iförspeciellSäkerhetsreserven,obeskattade ärsomreserver.

verksamhetensutifrånoch motiveradskadeförsäkringsbolag egenart, l
den kansådan kvalitetobeskattadekvarstod den enda attreserv avsom

allmännakapitaluppbyggnad. Denväsentlig för bolagensbetraktas som
skatteomläggningenvidSURV infördesskatteutj ämningsreserven som

riktighar visat sigkvalitet, vilkethakunde inte vara ensammaanses
avveckling.underSURV:enbedömning eftersom ärnu

kon-skadeförsäkringsbolagsbeståndsdelarna iväsentligaDe ett
förtill förfogandestårkapitalsolideringskapital det som-

Vinstensäkerhetsreserven.kapital ochbeskattatförlusttäckning är eget-
kapitaletdetmedantill säkerhetsreservenskatt kanföre avsättas egna

Säkerhetsreservenvinstmedel.beskattadepå vanligt byggssätt upp av
utnyttjat skertill fullolimiterad och ärnärär utrymmet

bolag medmedel.beskattade Ettkapitaluppbyggnaden med stort
vinsten medanalltså %kan 100i säkerhetsreserven sättautrymme av av

%kapitalet med endast 72förstärkafylld kanbolag medett avreserv
%.28vinsten bolagsskatten är n.

kapital ochpåuppdelatkonsolideringskapitaletHur är eget
inneförsäkringsbolagenbetydelsesäkerhetsreserv alltså ärnärär storav

och det80-taletinträffade under slutetvinstperiod. sådani En varaven
Skandia kunna flyttaochavgörande fördelar för Trygg-Hansadärför att

tillcirka Mdr kronor,4säkerhetsreserver, varderasinaöver stora
Överföringen skeddeskatt.behövde betalakapital bolageneget utan att

ingentingoch hadeomorganisationertill följd göraattmomentant av
ömsesidigaledandeaffärsverksamheten. fyralöpande Demed den

engångslag skullelagstiftarenbolagsgruppema begärde att gegenom en
Motiveringentransaktion.motsvarandemöjlighet genomföradem att var

hadearknadensakförsäkringsmsvenskakonkurrenssituationen på denatt
aktiebolagendepå avgöranderubbats utansätt storaattett genom

sin kapitalbas.omstruktureringviktigkunnat genomförakostnad aven

fick favörenaktiebolagensituationen innebar delsuppkomnaDen attatt
storleksordningenvinstavsättningar på iframtida skattefriakunna göra

medförstärktesegenkapitalbolagenskronor, delsMdr4 att
vid debetydelsevilket harbelopp,motsvarande stor

återförsäkrareochindustrikundersoliditetsbedömningar som
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regelmässigt gör.

Dessvärre kom frågan vid riksdagsbehandlingen betraktasatt ettsom
skattetekniskt problem. Den näringspolitiska aspekten inte på allvartogs

i de ömsesidiga bolagen i sinatrots att redogörelser hela tiden pekade på
i det marknadsmässigatt störning skulle elimineras. Manvar en som

framhöll det självklart inte fel försäkringsbolagenatt är betalar skatt,att‘l det den affärsmässigtär betingadeatt utvecklingen i respektivemen

i bolag ska skatteplikt uppstår, intestyra när organisations-som
förändringar eller andra teknikaliteter.

l
Det enligt utredningens bedömningär här fråga missgynnandeär ettom

de ömsesidiga försäkringsbolagen har marknadsmässigaav gettsoml effekter. Som visats under avsnitt har9.2 antal länsbolag under årenett
1993-94 tillsammans betalat 155 Mkr i skatt. Det beloppet hade varit

0 bolagen pånära Trygg-Hansasätt och Skandia fåttom samma som
omplacera sina från säkerhetsreserv till kapital. Depengar eget stora
aktiebolagen har idag mycket kvar i sinastora utrymmen
säkerhetsreserver för skattefria avsättningar.

När lagstiftning för mervärdesbeskattning infördes 1991 undantogsny
förmedling försäkringstjänster från mervärdesskatt. Däremotav
kvarstod enligt skattemyndigheterna skyldighet fören
försäkringsbolagen betala mervärdesskatt på vissa internaatt tjänster
mellan koncemföretag och mellan företag i samverkande Deten grupp.
har från försäkringsbolagens sida i fråga dels inte flertaletsatts om
intemtjänster led i förmedlingenär försäkringstjänster och därförav
borde omfattas undantaget, dels föreslagits problemställningenav att
undanröjs det införs möjlighet föratt samverkande bolaggenom atten
registrera koncernen gruppen mervärdesskatteenhet. Vad gällersom en
frågan vilka intemtjänster ska mervärdesskattbelastas råderom storsom
oklarhet, flera rättsprövningar pågår. Gruppregistrering företag inomav
den finansiella sektorn har föreslagits i betänkande "Vissa
mervärdesskattefrågor", SOU 1992:121. Förslaget gruppregistreringom
har emellertid inte lett till lagstiftning på grund det statsfinansiellaav
läget.

Den nuvarande situationen beträffande den s.k. intemmomsen innebär
osäkerheter för företagstora inom den finansiella sektorn. För att

komma förbi den svåra diskussion vilka intemtjänster ellerärom som
inte mervärdesskattbelagdaär har inom finansiella koncerner i storman
utsträckning tillämpat s.k. tillikaanställning, innebär de anställdaattsom
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förarbeteutförproportion dei denkoncemföretagenfrånlönuppbär
samverkan.federativiföretagmöjlig förintelösningsådanEndem. är

organiserade ochfederativtlängesedanlänsbolagenförsäkringInom är
häradsbolagochsocken-antalårnågrasedangällerdetsamma ett som

ibolagengemensamägdadeMellanSOFAB-gruppen.igått samman
omfattandeförekommerbolagenlokalaoch derespektive engrupp

intemhandel.

förgenomförarimliginte storttillikaanställning ettNödlösningen är att
dotterbolag.och derasenheterjuridiskasjälvständigagrundeniantal

drabbasSOFAB-gruppenochLänsförsäkringsgruppenföljerDärav att
forsäkringsgruppermervärdesskattför änkostnaderhögreav

koncerner.organiserade som

försäkringsbolagivinstBeskattning6.2 av

ochförsäkringsaktiebolagmellanskillnaderlagtekniskafinns ingaDet
verksamhetengäller hursig detförsäkringsbolagömsesidiga närvare

harLikafulltbeskattning.ochredovisningfrågaeller ibedrivasska om
departementtillanledningfunnitförsäkringsbolagenömsesidiga attde

för denackdeltillbedömtsförhållandenpåtalaoch riksdag varasom
ioch1990-91årenundermotionerflerabolagen. Iömsesidiga

tillLänsförsäkringsbolagenochFolksamfrån Ansvar,skrivelser
SkandiaaktiebolagentvådeuppmärksammadesSkatteutskottet storaatt

storleksordningen 3,5-ibelopp,överförakunnatTrygg-Hansaoch stora
bolagenkapitaltillsäkerhetsreserven attfrån utankronor,Mdr eget4,0

betala skatt.behövt

bakgrundTeknisk6.2.1

skadeförsäkringsbolag tilliobeskattadSäkerhetsreserven är reserven
positivtharbolagvinstprincip alli när ettvilken sätts av

uppgiftdefinieradetydligt är attSäkerhetsreservensrörelseresultat. svara
förlust. Reservenförsäkringsrörelsenförlusttäckningför när ger

varierandestarktuppvisarskadeförsäkringsverksamhetmotiveras attav
faktorer.betingadeslumpmässigtföljdåren tillmellanresultat yttreav

iFinansinspektionenoch detbegränsad, ärSäkerhetsreserven somär
FFFS:64.beräknasdenfastställer hurförfattning
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Säkerhetsreserven och det kapitalet de väsentliga delarna iär ettegna
försäkringsbolags konsolideringskapital. Detta kapital ärden nödvändiga

säkerhet ska finnas i skadeförsäkringsbolag och det börextra ettsom
enligt frnansinspektionen inte understiga 50 % bolagetsav
årspremieinkomst sedan återförsäkringspremien avräknats.
Konsolideringskapitalets primära funktion givetvisär att garantera
försäkringstagama full ersättning vid skada. konsolideringskapitaletMenl
har också den positiva funktionen det, under år det inte behöveratt när

J i anspråk för förlusttäckning, avkastningtas bidrar tillgenererar en somi
l bolagets vinst. Konsolideringskapitalets relativa storlek därförär av

väsentlig vikt det gäller sakförsäkringsbolagsnär konkurrensförmåga.ett
Ett bolag med hög relativ konsolidering kan hålla lägre priser än
flertalet övriga bolag och ökar därmed möjligheten behålla gamlaatt
kunder och vinna nya.

Konsolideringskapitalet kan byggas beskattning så längeutanupp
avsättningar kan till säkerhetsreserven. Denna hargöras emellertid en

för varje bolag bestämsövre gräns premieintäktens ochsom av
ersättningsreservens storlek inom olika försäkringsbranscher. För
riskfyllda branscher exempelvis kreditforsäkring tillåts högresom
avsättning för normala försäkringsområdenän hem- ochmera som
villaförsäkring. När bolagets säkerhetsreserv fylld beskattas den vinstär

uppkommer med vanlig bolagsskatt för närvarande %28 ochsom
resterande överskott kan föras till beskattat kapital.eget

Förhållandet säkerhetsreserven har begränsat innebäratt ett utrymme att
det blir betydelsefullt hur konsolideringskapitalet Tvåär sammansatt.
bolag med likartat utgångsläge det gäller konsolideringskapitaletsnär
storlek kan efter verksamhetsår ha väsentligt olika kapitalstyrkaett par

vinstutvecklingen varit ungefäräven densamma. Om bolagenettom av
startade med fylld säkerhetsreserv medan det andra hade merparten av
konsolideringskapitalet i form beskattat kapital har detegetav senare
kunnat öka konsolideringskapitalet med l00 % årsvinstema, detav men
förstnämnda bara med drygt 70 %.

Bolag med i säkerhetsreserven kan alltså öka sittstort utrymme
konsolideringskapital snabbare bolag liggerän närasom
säkerhetsreservens tak. Förhållandet kan enkelt illustreras genom
nedanstående schematiska bild.
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harkonsolideringskapital Bolag llikaoch harBolagen l 2 stort men
kapitalochsäkerhetsreservfördelning mellanväsentligt bättre egeten

%med 100konsolideringskapitaletpåkan fyllaBolag Bolag län av
kapitalet medökabara kanmedan Bolag 2flera år framåt,vinsten snart

sammandraginnehåll i dettakonkretvinsten. Bilden har%72 ett avav
i slutetskadeförsäkringsbolag tillhördesvenskaskäl. flestaföljande De
förfavör dedärför2-kategorin. Det80-talet Bolag storvar enav

organisationsförändringar kundetill följdförsäkringsbolag avsom
skatt.betala Dekapitaltillsäkerhetsreserventransformera utan atteget

illustrerar,Bolag lkapitalstrukturdärmed denfick somgynnsamma
2-fördelningen.Bolagbehöll denkonkurrenternamedan ogynnsamma

iSIkaha.s- gESV
i
St

kapitalEget

Bolag2Bolag1

förfördelarfinns ytterligareekonomiska aspektenden ettUtöver rent
konsolideringskapitaletskadeförsäkringsbolag ha merpartenatt somav

bedöma sinadet normaltkapital. företagarebeskattat För är att
enkelnormal ochutifrån soliditeten. Enaffärskontakter bl. a.

omsättningenegenkapitalställa företagetsbedömning motär att
kapital iintebedömningarsådanabalansom-slutningen. Ioch/eller ges
kapital.beskattatvärdeallsobeskattadform egetsomsammareservav

obeskattadändamålför vilkakan inte bedömaUtomstående reserven
beskattadedetosäkrarevärdeockså desstillgänglig och änärattär vet

förändringarredovisningstekniskakapitalet eftersom genomreserven
måste avvecklas.till och medellerfå reducerat värdekan



SOU 1996:31 Annat missgynnande kooperativa förelag 295av

Motsvarande bedömningsgrund har också utländska återförsäkrings-
givare.

Trygg-Hansa och Skandia fick därför också vad skulle kunna kallassom
ratingtekniska fördelar relativt de ömsesidiga bolagen medel inär
säkerhetsreserv överfördes till kapital beskattning. Både införeget utan
företagskunder och återförsäkrare framstod aktiebolagen solidaresom

före transfereringen.än

6.2.2 Missgynnandet de ömsesidiga bolagenav

Det olika orsaker bakom Trygg-Hansas och Skandias överföringarvar
medel från säkerhetsreserven till kapital. Teknikema inteegetav var

heller desamma, det själva resultatet: det skapades ettgemensammag var
i fritt i bolagens säkerhetsreserver cirka 4 Mdr kronor ochutrymme

inget bolagen betalade någon skatt i samband med transfereringen.av
Trygg-I-lansa åstadkom resultatet byta bolagsfonn frånattgenom
ömsesidigt bolag till aktiebolag. Skandia kunde genomföra överföringen

bolagsombildningar inom koncernen. Transaktionema igenom var
bägge fallen godkända både inspektionen och lagstiftaren.av

Kapitaluppbyggnaden i skadeförsäkringsbolag har tidigare, oberoende
bolagsfonn, uteslutande skett vinstavsättningar.nästan Deav genom

allra åren har dock flera bolag förstärkt sin kapitalbassenaste genom
aktieemissioner och/eller förlagslån. Eftersom kapitaluppbyggnad genom
vinstavsättningen den ekonomiskt effektivasteär modellen detsett är
viktigt förutsättningarna för sådan uppbyggnadatt lika.ären
Förutsättningarna ska oberoende hur bolagsgruppemavara av
organiserar sig internt och i vilken huvudsaklig bolagsfonn väljerman

driva verksamheten.att

Att vissa bolag plötsligt får starkt förbättrade förutsättningar bildaatt
kapital till följd omständigheter inte har affärsmässig grund ärav som
inte acceptabelt. Det innebär otillbörlig störning denen av
marknadsmässiga situation etablerats i fri konkurrens. På grundsom
härav vände sig de ömsesidiga bolagen till lagstiftarenstörre och
begärde tillfällig lag få möjlighet de tvåatt storagenom en samma som
aktiebolagen beskattning föra medel från säkerhetsreservenatt utan över
till beskattat kapital.eget
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genomförde den begärdatill lagstiftaren inteformella orsakenDen att
skattetekniskt seproblemetändringen valde t.ex.rentatt att sevar man

med motionjämfört1990/91:54 och 1993/94:50 218264 s.prop. s.
ombildning tilll993/94:C340. konstaterade vid Trygg-HansasMan att

förhade avdragsrättaktiebolag hade de försäkringstagare som
på värdet deföretagare, betalat skattförsäkringspremien, d.v.s. av

samtligaframhöllsTrygg-Hansa-aktier tilldelades. Vidarede att
skattebelastning,haft mycket lågförsäkringsbolag historiskt attsett men

följdömsesidiga tillaktiebolagen dock betalt skatt deän attavmer
skatt.från vinsten efter Dettill aktieägarna måsteutdelningen tas

inneburitskattereformen generellthänvisades också till 1991 settatt
ochavsättningar till obeskattademinskande möjligheter göraatt reserver

blir vinnare ochalltid innebär vissasådana förändringar att parteratt
andra förlorare.

formellaifrån möjligheten dettagår inte bortseDet attatt resonemang
samtligasågfördes därför myndigheterna störregärna attatt

försäkringsaktiebolag.organiseradeförsäkringsbolagsgrupper var som
ömsesidigauppmaning till deslags indirektHandlingssättet innebar en
förbättringtill aktiebolag åstadkomma denbolagen övergångatt genom

Ävenönskemålframställtkapitalbasens uppbyggnad om.som manav
verkligadengår bestämma vaddet i efterhand inte att som varom

tillmötesgå devalde intekan konstateras lagstiftarenorsaken när attatt
missgynnande. Iföljden tydligtömsesidiga bolagens begäran blev ett

pågrund d.v.s. baserathade beslut på näringspolitiskvilket fall ett -
skaolika associationsfonnertanken konkurrens mellan uppmuntrasatt -

ömsesidiga bolagenså derimligen lett till förhållandena reglerats attatt
iörsäkringsföretagkapitalbildning defått utgångsläge för somsamma

verksamheten.organisationsförändringarskapade tekniska avgenom

givit utslag. Flerainnebar har ocksåmissgynnande beslutetDet som
på uppkommenoch betalat skattlänsbolag har under åren 1993 1994

varit möjligt.inteavsättning till säkerhetsreservenvinst därför att
och MkrMkr i skatt 1993 100Sammanlagt betalade länsbolagen 55

skattår ingenbetalade dessaSkandia och Trygg-Hansa1994. änannan
Moderbolagetaktieutdelning.vinst-framtagning förden berorsom av
vid bokslutentill säkerhetsreservenSkandia och Mkrl 169 310avsatte
respektiveår 33Skandia betalade dessa llför åren och 1994.1993

ökat säkerhetsreservenhar från 1992 till 1994Mkr i skatt. Trygg-Hansa
med 472 Mkr.
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Av ovanstående framgår vad förutsades i deatt motioner ochsom
skrivelser förelades lagstiftaren 1990 och 1991 har blivitsom nu
verklighet. Flera ömsesidiga länsbolag har tvingats betala vinstskatt
därför det saknatsatt för avsättning till säkerhetsreserver.utrymme
Samtidigt har aktiebolagen beskattning kunnat fyllautan på sina
säkerhetsreserver. De skattebelopp de betalat små och i principärsom
framtvingade den valda företagsformen innebärav attsom
aktieutdelning bara får ske från beskattad vinst.

6.3 Mervärdesskatt

Den mervärdesskattelagstiftningen kom till 1991 innebarnya som en
anpassning till EU:s direktiv på området. Enligt dessa belades också
tjänsteproduktion med mervärdesskatt. Undantag gjordes dock för bl. a.
förmedling försäkringstjänster. Det innebär försäkringstagamaav att
liksom tidigare inte betalar mervärdesskatt på försäkringspremien.
Försäkringsbolagen har alltså ingen ingående mervärdesskatt hänförlig
till de tjänster bolagen utför. Bolagen fortsätter betalasom att
mervärdesskatt på alla och tjänster köper in. Devaror storaman
inköpen gäller de ersättningsprodukter och reparationstjänster som
betalas vid egendomsskador.

Den mervärdesskattlagstiftningen innebar alltså ingen förändringnya i
försäkringsbolagens kostnadsbild det gäller denär penningflödenastora
från och till inom områdenaexterna parter premiebetalning och
skadereglering. Däremot kom den s.k. intemmomsen, visserligensom
fanns i det tidigareäven då hadesystemet synnerligen marginellmen en
ekonomisk betydelse, bli problem. Försäkringsbolagenatt förutsatteett

den lagen innebaratt tjänster utfördes mellan bolagatt inya som en
försäkringsbolagskoncem eller mellan samverkande försäkringsbolag i

federation betrakta delar i den tjänstatten sedan saluförsvar som som
till kund. Skattemyndighetema har däremot tolkat bestämmelserna så att
exempelvis datatjänster inte led i förmedlingenutgöra ettanses av
försäkringstjänst.

De flesta svenska försäkringsbolagen har olika skäl verksamhetenav
uppdelad på flera juridiska Av tvingande skäl måstepersoner.
livförsäkring och sakförsäkring bedrivas i olika bolag. Det kan också
bedömas effektivt den totala verksamhetens synvinkelvara ur att
bedriva vissa verksamhetsgrenar i dotterbolag. När verksamheten
bedrivs i två eller flera bolag det kostnadsskälär naturligt tjänsterattav
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koncernensisamordnasverksamheternaför ettär avgemensammasom
behov.övriga efterdenyttjassedanförgruppens bolag att av

effektivitetsskäl.motiveradintemhandeluppkommerDärigenom aven

respektivemervärdesskattpliktigvadDefinitionen ärsomav
diskussionomöjligblivitintemtjänst harmervärdesskattbefriad en

följdmedskattemyndighetemaochförsäkringsbolagen attmellan
inte kanverksamhethåll. Eftersompå fleraprövningar pågårrättsliga

oklart harkostnadslägetverkligadet ärbedrivas på bra sättett om
s.k.dellösningåtminstonefall fåtti flertaletproblemet genomen
fårförsäkringsbolagenanställda ideinnebärtillikaanställning. Det att

proportion till sinikoncembolaguppdelad på fleraanställningsin
eliminerasPå såverksamhetsområde.respektiveinom sättarbetsinsats

dominerandeheltlönekostnaden deneftersomprincip intemhandelni är
tillikaanställningmedintemtjänster. Systemet ärföri kostnadendelen

rutinerspeciellamedförochopraktisktsynnerligennaturligtvis som
kostnader.medför extra

federation. Förförtillämpaskan inteMotsvarande lösning att taen
inommellan bolagenexempel så gällerLänsförsäkringsgruppen attsom

intemtjänsterdessaoch förtjänsteutbytefinnsLFAB-koncemen ett
Mellantillikaanställning.mervärdesskattpåslagetelimineras genom

LFAB-koncemeninomägda bolagenoch delänsbolagen gemensamt
intefall kandettatjänsteutbyte. Iomfattandemycketfinns ett

juridiskaskildaheltbolageneftersomtillikaanställning tillämpas är
stationering.lokalmed olikapersoner

verksamhet ocheffektivbedrivaska kunnasmå lokala bolagFör att en
försäkringsmarknaden fordraspåtill konkurrensenframgångsrikt bidra

effektiviseringstordrift ochmöjliggörorganisation avannansomen
federativföretagsområdenandraLiksom inom ärverksamheten. en

kostnader. Denlågaåstadkommalösning församverkan bra att geren
konkurrenskraftigt pristillförsäkringsbolagenmöjlighet för de lokala att

ochspecialiseradeförsäkringsområdeninom allakunder sammage
åstadkomma.kanriksbolagenservice dehögkvalitativa storasom

s.k. intemmomsenmed denproblemet ärsammanfattning gäller ettI att
riksbolagenlösningförsäkringsbranschen. Denproblem förgenerellt

undgåmånmöjligaiåstadkommit för mestaatt
kostsam.och därförklumpigadministrativtmervärdesskattbelastning är

lösningarorganisatoriskatillbakahållerBeskattningstekniken som
ienheter vilketjuridiskapå olikaverksamhetenuppdelninginnebär av
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vissa sammanhang kan innebära ökad effektivitet och därmed bättre
konkurrenskraft. De flesta EU-länder har löst problemet s.k.genom
gruppregistrering. Detta innebär utländska bolag haratt en
driftkostnadsmässig fördel i förhållande till de inhemska
försäkringsföretagen.

l
i Det har inom flera EU-länder tagits framnämntssom en- -

komplementerande lagstiftning löseri problematiken både försom
koncerner och för federationer. Lösningen innebär möjlighet för bolag

I inom och koncern och för samverkande bolagen registrerasamma att
de aktuella bolagen mervärdesskattenhet.som en

Med motsvarande svensk lag skulle uppnås dels deen svenskaattl
bolagen generellt får konkurrensneutralt lägeett relativt
försäkringsbolagen i flertalet övriga EU-länder, dels den skillnad iatt
intemmervärdesskattbelastning föreligger inom Sverige mellansom
riksbolagen och de federativt organiserade bolagen blir eliminerad.

Tilläggas kan det finns färdigt förslagatt tillett gruppregistrering, se
SOU 1992: 121, Vissa niervärdeskattefrågor. Regeringen uttalade i prop.
l993/94:225 13 den delade utredningensatt uppfattning starkas. attom
skäl talade för införande gruppregistrering. Beräkningar gjordaav en av
Försäkringsförbundet och Svenska Bankföreningen visade deatt
statsfinansiella kostnaderna skulle uppgå till cirka 100 miljoner kronor

förslaget genomfördes för hela den finansiella sektorn.om Med hänsyn
härtill ansåg regeringen det vid den tidpunkten inteatt fanns något
finansiellt för genomföra förslaget.utrymme att Utskottet instämde i
regeringens bedömning. Det i dagsläget svårtär ha någonatt
uppfattning vilken effekt förslaget skulle ha på de offentligaom
finanserna det på aktualiserades. Utredningen lämnarnytt emellertidom
inte heller i denna del något konkret förslag på ändrad lagstiftning utan

vid påpekastannar förhållandena.att
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Budgeteffekter

Förändrade regler för ekonomiska föreningar

förslagDe i betänkandet kan tänkas ha effekter på den offentligasom
sektorns finanser dels den utvidgade avdragsrätten för utdelningarär

lämnas ekonomiska föreningar, dels det uttryckliga undantagetsom av
från uttagsbeskattning vad gäller överföring viss egendom mellanav
ekonomiska föreningar. Beträffande den utökade avdragsrätten för
utdelningar det dock utredningens uppfattning detta inteär skallatt
påverka inkomster vilket har kommenterats i avsnittstatens närmare
4.5.3. Vad så gäller den föreslagna möjligheten för s.k.
medlemsfrämjande föreningar tillskott i ekonomiskatt som en annan
förening föra samtliga eller så samtliga tillgångar haröver gott som
detta kommenterats i avsnitt 4.4.1.2.närmare
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8 Författningskommentarer

Förslaget till lag ändring i lagen 1987:667om om
ekonomiska föreningar

kap.l Inledande bestämmelser

§1
Den nuvarande hänvisningen i paragrafens andra stycke till
bestämmelserna i 7 och kap.10 angående till medlemskap,rätten

och överskottsutdelningrösträtt slopas och med bestämmelseersätts en
s.k. medlemsfrämjande föreningar. Motivet för föreningävenattom en

inte i regi bedriver samhandel med medlemmarna skall fåsom egen
registreras ekonomisk förening har utvecklats i avsnittnärmaresom
4.4.1.2.

Villkoret föreningens tillgångar uteslutande eller såatt gott som
uteslutande skall bestå andelar i ekonomisk förening iav en annan vars
kooperativa verksamhet medlemmen deltar, syftar till dra gränsatt en

egentligen kapitalförvaltande ideella föreningar.mot Begreppet
"uteslutande eller så uteslutande" används i 2 § l0 lagengott som mom.
1947:576 statlig inkomstskatt för definieraatt ettom
investmentföretag. Ett sådant företag kännetecknas detattav
uteslutande eller så uteslutande förvaltar värdepapper ellergott som
likartad lös egendom. Den praxis utvecklats vid tillämpningensom av
den bestämmelsen bör kunna tjäna till ledning i dettaäven
sammanhang. Det innebär förening i mycket begränsadatt änen om-
omfattning kan inneha andra tillgångar andelar i den "andra"än-
ekonomiska föreningen. Detta förhållande jämte möjligheten låta bliatt

till sina medlemmar vidareutbetala hela insatsutdelningenatt påegna
andelama i den "andra" ekonomiska föreningen, torde i allmänhet ge
tillräckligt ekonomiskt för föreningen på bra kunnautrymme att sättett
fullgöra sin huvuduppgift främja medlemmarnas intressen.att
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ekonomisk föreningstredje stycke slås fastI paragrafens att en
föreningenekonomiskabedrivas inte bara i denverksamhet kan utan

givetvis inte någotdotterföretag.i föreningen helägt Det äräven ett av
helägda dotterföretag.verksamheten flerahinder bedrivaatt genom

avsnittredovisade i 4.4.1.1.finnsMotiven för bestämmelsen närmare
skall helägt. Detskälen för dotterföretagetredovisas ocksåDär att vara

skallsig något krav på dotterföretagetfinns i och för inte att vara
moderföretagetså bli fallet eftersomsvenskt, i praktiken torde ärmen

medlemmar i regel bosattaekonomisk förening medsvensk ärsomen
kooperativverksamhet i huvudsakSverige. Huruvida föreningensi är -

utgångspunkt iregistrering medvillkor förvilket avgörsär ett -
samlade verksamhet. Avdotterföretagets/-företagensföreningens och

föreningens stadgar böri ekonomiskadetta följer den attatt anges
ekonomiskafrämja medlemmarnasföreningen hartill ändamål att
bedriva deneller i helägt aktiebolagintressen i föreningenatt ettgenom

iPå motsvarande börifrågavarande kooperativa verksamheten. sätt
för sintill föremålbolagsordningen föreskrivas bolaget haratt

ekonomiska föreningtill i denverksamhet medlemmarna ägeratt som
ändamål förslagbolaget bedriva samhandel det somav som anges

ochhar Landshypotek ek. för.föreningen i dess teknikstadgar. Denna
respektive bolagsordning;tillämpat i sina stadgarLandshypotek AB se

avsnitt 4.4.1.1.

föreningBildandet ekonomiskkap.2 av en

2 §
föreningensnormunderlaget förVid sidan föreningens stadgarFL ärav

bolagsordning.jämföras med aktiebolagetsverksamhet. Stadgama kan
måste finnas iobligatorisktkap. finns de bestämmelserI 2 2 § som
i andraockså intas bestämmelserstadgan. I stadgan måste även ämnen

frånönskar införa FL:sde obligatoriska, föreningenän enom
dispositiva regler avvikande reglering.

förening skallekonomiskSom framgår kap. föreslås10 la § att enav
fria kapitalet. Därmeds.k. emissionsinsatser från detkunna göra egna

nämligenolika insatserkommer föreningen hanteraatt tre typer av
emissionsinsatser. Olika reglerobligatoriska insatser, överinsatser och

insatser. I syfteoch regelkomplex kopplas till de olika atttyperna av
vadolika slagen insatsertydligare åtskillnad mellan de ängöra aven

grundinsatsinförs beteckningamaför närvarande i lagtextengörssom
frivilligaför deför den obligatoriska insatsskyldigheten och äverinsats
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insatserna. De insatserna kallas Av skälemissionsinsatser.nya som
redovisats i avsnitt 4.4.2.2närmare skall emissionsinsatserom-

förekommer i stadgarna vad skall gälla i frågaanges som om-
fördelningsgrunder m.m.

kap.3 Föreningens medlemmar m.m.

1 §
I paragrafens första stycke föreslås ändring innebär denatten som nu
gällande tvingande regeln medlemskap dispositiv, d.v.s.görsom
föreningarna bestämmer själva föreskrifter i stadgarna vilka kravgenom

skall gälla för medlemskap. Skälen härför redovisade i avsnittärsom
4.4.3.

6 §
Ändringama i paragrafens första och stycken följdsista är atten av
emissionsinsatser enligt 10 kap. 1a § införs.

Återbetalningkap.4 medlemsinsatserav

1 §
Reglerna insatsemission påverkar också bestämmelsernaom om
återbetalning medlemsinsatser. Som redovisats i avsnittnärmareav
4.4.2.2 har utgångspunkt varit det insatsemitterade kapitalet skallatten
bli lika bundet grundinsatsen. Den i paragrafens första styckesom
föreslagna ändring jämfört med innebär3 § alltså grundinsatser ochatt
tillgodoförda emissionsinsatser till skillnad från överinsatser kan- -
betalas först i samband med medlems avgång föreningen.ut en ur
Däremot skall det alltjämt möjligt s.k. partiellt utträdeattvara genom

överinsats.säga upp

3§
Jfr kommentaren till l
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kap. Förlagsinsatser5

1 §
tillskjutas medfår förlagsinsatserEnligt kap. FLnuvarande 5 l § 2 st

förlagsinsatser eftergjordaså belopphögst attett stort summan av
andrabelopptillskottet uppgår till högst det mot summan avsvararsom

ändringenföreslagnainsatser förlagsinsatser. Dendå inbetalda än som-
vid jämförelseni avsnitt innebärkommenterats 4.4.2.4 attnärmare -

tillkommer medlemmar.från forlagsinsatskapitalbortses som

4 §
möjlighetenanledning införandetParagrafen har ändrats med attavav

VPC Aktiebolag. Dehos Värdepapperscentralenregistrera förlagsandelar
antingen kan utfärdaföreningenbestämmelserna innebär attnya

registreralåtaenligt gällande regler ellerförlagsandelsbevis att
kontobaserade,i VPC:sförlagsandelama enligt aktiekontolagen

papperslösa, system.

skall innehållaförlagsinsatserförsta stycket beslutI att omanges
insatsutdelninginsatsemas storlek, den tilluppgift rätt ensomom

och inlösen skallpå vilket utdelning skall utbetalasmedför, det sätt
fråga harske, föreskrifter begränsningar i rätt attom vem somom

rättigheteröverlåtelse förvärva detillskjuta förlagsinsatser och genom
förlagsandelar enligt 5 kap.förlagsinsatsema 2 §förenade medärsom

förlagsandelar i stridförvärvförsta stycket, erinran motatt avom
ogiltiga, uppgiftförsta stycketföreskrifter i 5 kap. §2 är samt om

insatserna iställetförlagsandelsbevis utfärdas ellerhuruvida skall om
Aktiebolag enligtVärdepapperscentralen VPCskall registreras hos

1989:827.bestämmelserna i aktiekontolagen

punkternauppgifterna enligtEnligt paragrafens tidigare lydelse skulle
säkerställdesförlagsandelsbeviset och på deti1-5 sättet attanges

samband med besluteti nämnda avseenden iföreningen fattade beslut
möjligheten till detförlagsinsatser tillskjutas.skulle Närattom

har iställetförlagsinsatser införspapperslösa med angettssystemet
förlagsandelama skall fastställasuttryckligen i villkoren förlagtexten att

och vilka uppgifterandelamai samband med föreningen beslutaratt om
obligatoriska.ärsom
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Innehållet i andra stycket det förutvarande första stycket. Imotsvarar
detta de uppgifter skall i förlagsandelsbevis i detettanges som anges
fall föreningen väljer utfärda sådana istället för siganvändaatt att att

det med registrering hos Värdepapperscentralen VPCsystemetav nya
Aktiebolag. Bestämmelsen har modemiserats språkligt attgenom
begreppet viss bytts vissut mot etc.man person

6 §
Första stycket har såändrats det endast det fall föreningenatt attavser
har valt utfärda förlagsandelsbevis istället för använda sig detatt att av

papperslösa systemet.nya

det andraI stycket för förlagsinsatser har registreratsattnya anges som
hos Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag skall förteckningen föras av
detta bolag istället för föreningen. En sådan förteckning skallav
innehålla uppgifter i första stycket med detsamma som anges
undantaget tillden utdelning insatsen medför inte skallrättatt som

När det gäller förlagsandelar registreras hosanges. som
Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag till utdelningrättenanges
istället i villkoren enligt 5 kap. första stycket eftersom inte finns4 § det
något bärare rättigheten i detta fall.papper som av

7 §
Enligt tidigare regler får föreningen inlösa förlagsinsats tidigast efteren
fem år från tillskottet, föreningen skriftligen beloppetsägerom upp
minst månader i förväg. I det tredje stycket införs möjlighetsex nya en
för föreningen föreskriva förlagsandelama förfaller till betalningatt att
vid viss tidpunkt uppsägning. Denna möjlighet underlättautan attavser
möjligheten utnyttja de VPC-registreringreglernaatt nya om av
förlagsandelar. detNär gäller andelar förfaller till betalning eftersom
uppsägning krävs nämligen med VPC-systemets uppläggningnuvarande
viss manuell bevakning, vilket kan fördyra utnyttjandet systemet.av

Fjärde stycket tidigvarande styckettredje med tilläggetmotsvarar näratt
det gäller förlagsandelar har registrerats enligt VPC-systemet skallsom
inlösen ske enligt det belopp har registrerats hos VPC till skillnadsom
från med förlagsandelsbevis inlösen sker tilldär det beloppsystemet

i beviset.angettssom
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kap. Föreningsstämma7

§4
Ändringen i stycke innebär föreningsstämman inteparagrafens andra att
får fatta beslut överskottsutdelning med belopp vadänstörreom
styrelsen föreslagit eller godkänt, inte skyldig fattastämman är attom

sådant beslut enligt föreskrift i stadgarna. Bestämmelsen har sinett
förebild i kap. Bestämmelsen ha återhållande12 3 § ABL. avses en

konflikt mellaneffekt på utdelningamas storlek uppkommermen
styrelsen och föreningsstämman kan den helst avsättanärsenare som

övrigt kommenterasstyrelseledamöter valts Istämman.som av
bestämmelsen i avsnitt 4.4.2.2.

15 §
Ändringen införts för denföljd beteckningen grundinsatsär atten av
insats med vilken medlem skyldig delta med i föreningen.är atten

kap. Redovisning9

7 §
Ändringen överinsatskonsekvens beteckningama grund- ochär atten av
införs insatsemission.det församt systemetnya

Överskottsutdelningkap. och användning10 annan av
föreningens egendom

1 §
paragrafens andra stycke vad medI anges som avses

begreppetöverskottsutdelning. nyhet det hittillsvarandeEn är att
vinstutdelning i kooperativ vinstutdelning och insatsutdelning.delas upp

kooperativa vinstutdelningen kännetecknas den utgår iDen attav
förhållande till omfattningen medlemmens samhandel medav
föreningen för insatsutdelningen medlemmensmedan basen är
insatskapital i form eller överinsatser tillgodofördagrund- samtav
emissionsinsatser. också utdelningparagrafenI att avanges

överskottsutdelning.förlagsinsatser utgör
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paragrafensI andra stycke huvudprincipen för utdelnings-anges
grunderna for de olika formerna överskottsutdelning. Inom förav ramen
dessa huvudprinciper skall varje förening i sina stadgar närmare ange
grunderna för överskottsutdelningen; kap. första stycket och2 2 § llse
12.

1a §
Paragrafen, innehåller reglerna insatsemission. Skälen förärsom ny, om
införandet möjligheten till insatsemission har redovisats i avsnittav

Som4.4.2.2. framgår bestämmelsen får insatsemission endastav avse
utdelningsbara d.v.s. fria fonder, övriga vinstmedelmedel, balanserade

den del årsvinsten inte till reservfond. Ensättssamt av som av
insatsemission får inte finansieras med reservfond eller
uppskrivningsfond. bestämmelsen framgår vidare medlemmarnaAv att
skall tillföras emissionsinsatser i förhållande till respektivederas
samhandel med föreningen under eller flera räkenskapsår eller tillett
deras inbetalda grund- eller överinsatser tillgodofördasamt
emissionsinsatser.

föreningEn vill tillämpa med insatsemission skall i sinasystemetsom
stadgar de villkoren; kap. gäller i första2 2 § 12. Detnärmareange se
de fördelningsgrunder skall gälla inom den i dennasom ram angessom
paragraf. Ett spörsmål bör regleras i stadgarna tidpunktenärannat som
för återbetalning till avgången medlem. skattefrågor rörande
emissionsinsatser behandlas i avsnitt 4.5.4.

2 §
Ändringama i paragrafens första stycke konsekvensär atten av
begreppen insatsutdelning och kooperativ vinstutdelning införts i 10
kap. punkten följdl Den i andra stycket4 är attnya en av
föreningen kan besluta insatsemission finansieras medom som
utdelningsbara medel.

4 §
Redan enligt paragrafens ochnuvarande lydelse får gottgörelse
kooperativ vinstutdelning nyhetlämnas till den inte medlem. Enärsom

däremot paragrafens andra insatsutdelning också fårär mening att
lämnas till avgången medlem på inte utbetalda insatser. Skälen för
denna utvidgning har kommenterats i avsnitt 4.4.2.3.närmare
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kooperativ vinstutdelning kanförhållandet gottgörelse ochDet att
möjligt för medlemmartill andra medlemmar detlämnas göräven än

kap.i sådan medlemsfrämjande förening, i den l 1 §som avses nyaen
förening ierhålla sådan Överskottsutdelning från denandra stycket, att

bedriveroch med vilken devilken de indirekt medlemmarär
Överskottsutdelning docki form insatsutdelning kan desamhandel. av

vilken och i vilkenendast erhålla från den förening i de medlemmarär
har medlemsinsatser.de

hittillsvarande andra stycke upphävs, vilket innebär detParagrafens att
redovisas inuvarande taket för insatsutdelning slopas. Skälen för detta

avsnitt 4.4.2.2.

ikap. Fusion och inlösen aktier dotterbolag12 av

4 §
Ändringen föri första stycke innebär beslutsreglemaparagrafens att
godkännande justeras i två avseenden.fusionsavtal Det är attenaav

nio tiondelar debeslut skall kunna fattas vid föreningsstämma om aven
paragrafensröstberättigade biträder förslaget istället för enligtsom

ändringennuvarande lydelse, samtliga röstberättigade. Den andra är att
på nio tiondelarsdet behövs beslut vid två eftersom kravetstämmorom

majoritetskravet från två tredjedelsmajoritet inte uppfyllts, krävs sänks
det räckermajoritet till enkel majoritet också på andra Attstämman.

fall följer kap. Skälet förmed enkel majoritet i detta 7 13av
ändringarna motiverade i avsnitt 4.4.4.är närmare
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i 1995:1570Förslaget till lag ändring lagen omom
medlemsbanker

lagändringarfdrfattningskommentaren till deVad isägs somsom
ändringarnafdreningslagen i motsvarande fall förföreslås i gäller även

medlemsbanker.i lagen om





örfattningskommentarerF 313SOU 1996:31

Förslaget till lag ändring i lagen 1995:1559om om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringarna i kap.5 4 § följd begreppen grund-, ochär över-atten av
emissionsinsatser införts.
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Förslaget till lag ändring i kommunalskattelagenom

1928:370

Anvisningar till 22 §

Punkt 1
fjärdeI stycket har sista mening tagits bestämmelsesom en ny en om

frånundantag uttagsbeskattning i det fall ekonomisk föreningen som
insatskapital i ekonomisk förening tillskjuter tillgångar. Etten annan
villkor för uttagsbeskattning inte skall ske den först nämndaatt är att
föreningen efter tillskottet uteslutande eller så uteslutandegott som
innehar egendom i form andelar i den andra ekonomiska Föreningen.av
Det framgår kommentaren till kap. andra stycketl l §är som av
föreningslagen också villkor för ekonomiska föreningenden skallett att
kunna behålla sin ekonomisk förening. Begreppetstatus som
"uteslutande eller så uteslutande" används i definitionenävengott som

investmentbolag, 2 lagen 1947:576 statlig§ 10av se mom. om
inkomstskatt. ocksåDet har tidigare definitionvidanvänts av
förvaltningsföretag. Enligt de nuvarande reglerna i andra7 § 8 mom.
stycket lagen 1947:576 statlig inkomstskatt får företaget vid sidanom

förvaltningsverksamheten bedriva "obetydlig" verksamhet utanav annan
förvaltningsföretag förloras. I detta avseende enligtatt statusen av var

förarbetena prop. 1989/902110 707 till lagstiftningden infördess. som
fr. års taxering inte någon1992 ändring praxisavsedd. Den äldreo. m.
beträffande begreppet "uteslutande eller så uteslutande" börgott som
kunna vägledande i detta sammanhang. övrigt har skälen förIävenvara
bestämmelsen kommenterats i avsnitt
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1947:576i lagenFörslaget till lag ändring omom

statlig inkomstskatt

2 § 8 mom
enligtförening avdrag för överskottsutdelning 10ekonomisk medgesEn

vinstutdelning,föreningslagen, d.v.s. gottgörelse, kooperativkap. l §
förening harinsatsutdelning utdelning på förlagsinsatser. Ensamt som

utdelning enligtåtnjuter skattefrihet förenstaka medlemmarän sommer
tillämpar likadock endast föreningen7 medges avdrag3 § mom om

sluteni sjätte stycket. Enoch på detrösträtt är öppen sätt som anges
för Överskotts-ekonomisk förening förlorar alltså sin avdragsrätt

medlemskåren andrautdelning någon änärän procent avom mer
enskilda näringsidkare.

sjundestycket upphävs och nuvarandeNuvarande sjätte ersätts av
stycketstycket. Vidare har det nuvarande åttonde om
i sådancentralorganisationer upphävts eftersom medlemmar en

förorganisation juridiska och skattskyldigaalltid är personer
avdragsgill i centralorganisationema.utdelningen vilken är

införs för utdelningarkonsekvens generell avdragsrättEn ärattav en
aldrigskattefriheten på näringsbetingat innehav sådana andelaratt av

aktualiseras. följer redan nuvarande lydelsen 8Det 7 §av mom.av

överlåtelse torde genomsnitts-Vid upplösning eller andelsrättenav
vid beräkningen anskaffningskostnaden förmetoden bli tillämplig av

insatser fårandelama. Grundinsats och insatsemitterade utgöraanses
andelsrättoch slag eftersom de skalltanken ärsort att sammasamma ge

vidinflytandefrågor andel i kapitaleti föreningen i och andraröst samt
överlåtelse andelupplösning, fusion Vid upplösning elleretc.. av

för skillnaden mellankommer medlemmen följaktligen beskattasatt
Reavinst påinbetald grundinsats och vad han "erhållit" för andelen.

ienskild näringsidkares näringsbetingade andel skall beskattas
inkomstslagets näringsverksamhet.

3 § 7 mom
stycket införts begränsningsregelI första har attanger enen som

överstiger vissinbesparing i levnadskostnadema beskattas dennär en
i avsnittnivå. Bestämmelsen har kommenteratsnärmare
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Särskilt yttrande

Särskilt yttrande LindvallMariaexpertenav

Utredningen har enligt direktiven bl.a. haft undersöka deatt om
kooperativa företagsfonnema missgynnade i förhållande till andraär
företagsfonner. Den genomgång har gjorts har på vissa områdensom
lett fram till konstaterandet missgynnande föreligger vilketatt ett
resulterat i förslag på åtgärder från utredningens sida. avsnittI 6., Annat
missgynnande kooperativa företag, redogörs för omständigheterna iav
samband med Trygg-Hansas respektive Skandias överföringar av
tillgångar från säkerhetsreserv till kapital. Detta skulle enligteget
utredningen exempel på de kooperativa företagenutgöra ett att
missgynnats i förhållande till aktiebolagen.

Trygg-Hansa åstadkom överföringen byta företagsform frånattgenom
ömsesidigt bolag till aktiebolag medan Skandia kunde överföringengöra

ombildningar inom koncernen. För båda bolagen innebargenom
ombildningen säkerhetsreserven kom omvandlas till beskattatatt att eget
kapital. Utredningen eftersom någon speciallagstiftningattanser som

de ömsesidiga bolagen möjlighet omvandla tillgångargett iatt
säkerhetsreserven till beskattat kapital inte införts så har sistnämndaeget
företagsfonn missgynnats lagstiftaren.av

Vad utredningen bortser från bl.a. den skillnad i ägarstrukturär som
finns mellan de ömsesidiga bolagen och aktiebolagen. De ömsesidiga
bolagen försäkringstagama. Liksom i andra kooperativaägs företagav
skall överskottet verksamheten i princip tilldelas försäkringstagamaav
i form återbäring, vilken avdragsgill, eller lägre premier.ärav genom
Aktiebolagens har däremot intresse få utdelning påägare detett attav
kapital de investerat i bolaget.som
Försäkringsaktiebolagen har därför krav på sig från aktieägarnaett att
skatta fram vinst. Detta krav har, i fall historiskt, medförtvart atten
skattebelastningen på försäkringsaktiebolagen varit högre på deän
ömsesidiga bolagen.
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Den omständigheten aktiebolagen har krav på sig utdelning tillatt att ge
sina aktieägare kommer framdeles måste skattainnebära deäven att att
fram vinst. De uppgifter betald skatt under åren och1993 1994en om
för Trygg-Hansa och Skandia å sidan och länsbolagen å den andraena

inte tillräckligt underlag för skall kunna dra slutsatsenutgör ett att man
aktiebolagens ökade avsättningsutrymme i säkerhetsreserven innebäratt
dessa bolag skattemässigt i förhållande till de ömsesidigaatt gynnats

Ävenbolagen. utredningen inte ilägger fram något förslag dennaom
del, endast fäster regeringens uppmärksamhet på förhållandet medutan
påpekandet frågan bör den dag det statsñnansiella sålägetprövasatt
tillåter, kan jag inte underlåta invända utredningens slutsatsatt mot att
de ömsesidiga bolagen skulle missgynnade i förhållande tillvara
aktiebolagen. Jag underlaget inte tillräckligt sådantföräratt ettmenar
påstående.
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