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Till Statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Regeringen beslutade 19 juniden 1996 tillkalla särskild utredareatt en
för utreda frågor åtgärder vissa bulvanförhållandenatt motom m.m.
dir. 1996:55.

Till särskild utredare förordnades den 26 juni 1996 justitierâdet
Johan Munck.

biträdaAtt utredningen förordnades den 20 septemberexpertersom
1996 advokaten Gunnar civilekonomenBerg, Ragnar Boman, stats-
åklagaren Dahlqvist, civilekonomenAnna-Lena Gun-Jeanette Eriksson,
verkställande direktören Ulla Lundquist, chefsjuristen Per Nordström,
revisionsdirektören Ohlsson,Hans skattedirektören Björne Sjökvist
och fil. kand. Barbro Sköldebrand.

Sedan Gunnar Berg avlidit i 1997 förordnades den maj20mars
1997 advokaten LundmarkGreger biträda utredningenatt expert.som

utredningenSekreterare har varit hovrättsassessom Mats Loberg.
Utredningen har antagit Bulvanutredningen Ju 1996:06.namnet
Utredningen får härmed överlämna betänkandet Bulvaner och annat

1998:47.SOU
med detta betänkandeI arbetet har samtliga deltagit. Iexperter

med har bestämts någrasamråd särskilda yttranden inteexperterna att
skall förekomma. Huvudskälet till detta flertaletär äratt experter

kan förutsättasknutna till få tillfälle lämna synpunkterattorgan som
kommande rernissbehandlingvid betänkandet.en av

Utredningens uppdrag härmed slutfört.är

Stockholm i februari 1998

MunckJohan

/Mats Loberg
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Sammanfattning

Uppdraget

Utredningens huvuduppgift har varit åtgärder kanövervägaatt som
försvåra ekonomiskförhindra eller brottslighet begås med hjälpatt av

eller bulvanlilcnandebulvaner Uppdraget har emellertidarrangemang.
frågor inteomfattat kan ha någon omedelbar anknyt-även sägassom

till problemen med illojala bulvanskap.ning
Till de frågor utredningen enligt direktiven har haft särskiltattsom

uppmärksamma hör hur myndigheter med tillstånds- eller tillsynsupp-
gifter skall kunna få bättre möjligheter i dag förhindra deän att att

iregler gäller dessa hänseenden kringgås användningsom genom av
kan lättarebulvaner, hur det avslöja illojala bulvanför-göras att

hâllanden i samband med kreditupplysning och registeruppgifterom
brottmålsdomar i första hand avseende ekonomisk brottslighetom - -

tillgängliga för affärskontrollsändamål,bör det finns skälgöras attom
register för information ägarförhållandenainföra i fåmansbolagett om

regelförändringarvilka eller andra åtgärder krävs församt attsom
näringsförbudförhindra kringgås användningatt ett genom av

på liknandebulvaner eller uppdraget har också ingåttIsätt.annat att
lagen förbud1985:354 yrkesmässiggöra översyn moten av om

rådgivning i vissa fall, rådgivningslagen.m.m.

missbruk associationsrättenVissa av

frågor har anknytning tillFlera det problemområde utredningensom
behandla gällerhar haft olika slags missbruk det associations-att av

rättsliga med anknytning till roll främst i aktie-styrelsenssystemet
andra juridiskabolag i Hit hör bl.a. de problemävenmen personer.

föranleds antal aktiebolag saknar till ochPatent-att ett stortsom av
registreringsverket PRV anmäld Eftersom Aktiebolagskom-styrelse.

torde komma problemen med styrelselösa bolag tillmittén att ta upp
hela sin vidd avstår för frånprövning i utredningen sin del läggaatt

påfram några förslag sikte denna problematik. Utredningentarsom
emellertid retroaktivaförordar det gäller problemen mednäratt man,

anmälningar förändringar i aktiebolags styrelse, i första handettav
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möjlighetenundersöker införa ordning innebäratt atten som en
avgång och möjligen också nyval får omedelbar verkan endastett

förutsättning det kan beläggasunder anmälan för registreringatt att
viss kortare tid från förändringen.skett inom

Ibland uppkommer problem vilseledande anmälningar förgenom
registrering styrelseledamöter och andra bolagsföreträdare. I ettav

fall har det sålunda förekommitantal ñngeradeatt personer som
bosatta utomlands har anmälts för registrering. Ett arbetevarauppges

åstadkommasyftar till bättre ordning för identitetskontrollattsom en
bolagsföreträdareutomlands bosatta anmäls för registreringav som
Ävenpågår för närvarande. sådan ordning kommer till ståndom en

räknamåste emellertid med det framgent inträffakanävenatt attman
anmälsfingerade för registrering. Utredningen har övervägtpersoner

frågan det finns skäl införa straffbestämmelse riktar sigattom en som
sådant missbruk reglerna. Som utredningen saken ärettmot av ser

iemellertid förfarandet redan dag straffbelagt, bl.a. kan enligtansvar
brottsbalkenkap. § för intygande eller brukande15 11 osant av osann

i fråga.urkund komma Enligt utredningens bedömning någonär ny
följaktligenstraffbestämmelse inte nödvändig.

form missbruk bolagsrättsligaEn det systemetannan av av som
problem för myndigheterleder till de har utreda brottstora attsom

målvakter,anlitandet s.k. dvs. ställer sig tillutgör av personer som
styrelseledamöter förförfogande bära det straffrättsligaattsom

avsikt delta i bolagets verksamhet.ansvaret utan att
förbättra möjligheternasyfte ingripa bruketI att att mot av

föreslår utredningen det i aktiebolagslagen införsmålvakter att en
allmän lämplighetsregel för styrelseledamöter och verkställande
direktör i vilken det dessa bolagsföreträdare skall ha sådanattanges

erfarenhet med hänsyn till och omfångetinsikt och artensom av
fordrasbolagets verksamhet omständigheterna i övrigt församt

fullgörande enligt aktiebolagslagen. Vidare föreslås detuppdragets att
inte sådanföreskrivs den del i verksamhetatt att tasom avser som

enligt aktiebolagslagen ankommer på styrelsen eller verkställande
godtagbart skäl får åta sig sådant uppdrag.direktör inte Denutan som
otillbörligt syfte i striduppsåtligen och i åtar sig sådant uppdrag med

bestämmelsen tillden sist nämnda skall enligt förslaget kunna dömas
fängelse i högst år. skall gälla för deltagareböter eller Detsammaett

och styrelseledamot i otillbörligt syfte någoni bolagsstämma utsersom
eller verkställande direktör med insikttill styrelseledamot attom

enligt någon de angivna bestämmelserna.hinder detta mötermot av
problem i detta sammanhang bruket general-ytterligareEtt utgör av

utredningens uppdrag har ingått behandla fråganfullmakter. I att om
generalfullmakter främst det gäller användningen sådananär av

tillmedel kringgå näringsförbud. Vi återkommerfullmakter attettsom
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denna fråga i det följande. direktiven har emellertid även angetts att
utredningen skall fri behandla frågan generalfullmakterattvara om
också i andra brottsliga situationer i samband med kringgåendeän av
näringsförbud.

Generalfullmakter praktiskt problemrepresentera ett stortuppges
för de brottsbekämpande myndigheterna. Sådana fullmakter förekom-

ofta i styrelselösa bolag. Den ende företräder bolaget dåärmer som
innehavaren generalfullmakten, i sin inte sällantur transporte-av som

påden Resultatet blir kringgår aktiebolagslagensattrar annan. man
för ledning aktiebolag och det erbjuder svårighetersystem att storaav

identifiera den skall bära för straffbar gärningatt ansvaretsom en
vilken företagits i bolagets eller med dess medel.namn

deI sammanhang då problemet uppmärksammats föreslagitshar
olika åtgärder förslags minska problemen med generalfullmakter,att
såsom generalfullmakter skulle uttryckligen förbjudas, registre-att att

förring skulle krävas generalfullmakt skulle få giltighet elleratt atten
generalfullmakt inte skulle få gälla begränsad tid medänen mer en

förbud därefter utfärda generalfullmakt.att en ny
förslag enligtDessa utredningens mening i hög grad beaktansvär-är

da. utredningenSom saken lider de dock den svagheten detattser av
svårt på meningsfullt definieraär det slag fullmaktshand-sättatt ett av

träffasling skulle sådana regler. Generalfullmakt inteutgörsom av
någon förekommer i lag eller har någon allmäntterm som annars

innebörd. Allavedertagen slags fullmakter kan inte förbjudas.
Utredningen föreslår aktiebolagslagens reglering justeras ochatt

förtydligas i vissa hänseenden. Sålunda föreslår vi det införsatt en
föreskrift oinskränkt bemyndigande för styrelsele-att ett änom annan
damot eller verkställande direktör företräda bolaget och teckna dessatt

medförfirma inte någon företräda bolaget förränrätt registreringatt
har Vidare föreslåsskett. aktiebolagslagens bestämmelseatt attom

förstyrelsen bolagets organisation och förvaltning skallsvarar
kompletteras med regel i vilken det styrelsen inte fåratten anges
överlåta för dessa uppgifter påansvaret annan.

Utredningen emellertid medveten de föreslagna bådaär attom
lagändringarna inte i förhållandevis begränsad mån undanröjeränmer

Överde problem har sig till känna i praktiken. huvudgett tagetsom
förefaller det svårt åstadkomma lösning problemenattvara en av

ingrepp i aktiebolagsrättsliga eller andra civilrättsliga regler.genom
Med hänsyn härtill och till det associationsrättsliga såäratt systemet
lätt manipulera i brottsliga sammanhang utredningen detatt attanser
finns utvidgningskäl för tillämpningsområdet för brottbalkensen av
medverkansregler. Utredningen föreslår sålunda den medatt som

främja brottsliguppsåt verksamhet någon bemyndigandeatt ett attger
företräda juridisk skall medverka till brott begåsperson anses som
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bemyndigandet.med stöd Förslaget innebär uppsåtet kanattav vara
direkt, indirekt eller eventuellt, det behöver inte omfatta ettmen
konkret brott och inte endast bestämd brottstyp det börutanen vara
tillräckligt det brottslig verksamhet.att avser

samband medKontroll i tillståndsgivning m.m.

närvarande finns inga författningsreglerFör det specifikt tarsom mera
på myndighetssikte möjligheter undersöka i realitetenatten vem som

ledningen i företag eller har väsentligt ekonomisktutövar ett ett
intresse i viss näringsverksamhet.

När det gäller myndigheter med tillstånds- eller tillsynsuppgifter
uppgifteller med besluta bidrag till näringslivet finns det iatt om

allmänhet författningsbestämmelser allmänt reglerar vilkasom mera
kontroll- och undersökningsåtgärder myndigheten kan vidta. Myndig-
hetens befogenheter i detta hänseende kan eller mindrevara mer

Vissalångtgående. dessa allmänt hållna regler kan tillämpasav mera
i fall där myndighet i sin verksamhet finner anledningäven atten

utreda ledningen i företag.närmare utövar ettvem som
Även i avsaknad särskild författningsreglering kan myndighetav en

åtgärdervidta sådana infordra uppgifter eller be vissattsom en person
infinna sig hos myndigheten. För myndigheten skall kunnaatt att

tillgripa någon form tvångsmedel, vitesföreläggande, it.ex. ettav
syfte förmå i fråga efterkomma myndighetens begäranatt attpersonen
krävs dock stöd i utryckligt författningsbemyndigande. Det ärett
vidare diskutabelt myndighet i avsaknad författningsstöd kanom en av

möjlighet genomföraha besök i utrednings- och kontrollsyfte.attanses
Utredningen det finns skäl här aktuella myndigheteratt attanser ge

bättre möjligheter i dag förhindra regler kringgåsän att att genom
användning bulvaner eller bulvanliknande Utredning-av arrangemang.

föreslår därför det införs generella bestämmelseratten som ger
myndigheter i verksamhet består i tillstândsprövning, tillsyn ellersom
länmande stöd med avseende på näringslivet vidgade möjligheterav

kontrollerautreda och ledningen eller harutövaratt ettvem som
ekonomiskt intresse i företagväsentligt föremål förärett som

myndighetens verksamhet. Under förutsättning det betydelseäratt av
verksamhet hur det förhåller iför myndighetens sig dessa hänseenden

finneroch myndigheten anledning genomföra särskildattatt en
utredning i syfte klarlägga förhållandena, skall enligt förslagetatt
myndigheten få

ålägga företag eller någon tillhandahållavid vite ett attannan upp--
handlingar,gifter eller
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vid vite ålägga den kan förväntas kunna lämna upplysningar isom-
saken inställa sig till förhör på tid och plats myndighetenatt som

ellerbestämmer,
avlägga besök i lokaler bostad.utgörsom-

Affärskontroll

uppdragutredningens har ingåttI hur det kanöverväga görasatt
lättare avslöja illoj ala bulvanförhållanden i samband med affärskon-att
troll. Därvid har utredningen bl.a. haft registerupp-övervägaatt om
gifter brottmâlsdomar, i första hand rörande ekonomisk brotts-om
lighet, bör tillgängliga i samband med kreditupplysninggöras eller på

i samband med affärskontroll.sättannat
affärskontrollMed här den kontroll tilltänkt affärspart-avses av en

näringsidkare före kredit eller avtalsslut kanettner som en en
genomföra i syfte skydda sig oönskade affärsförbindelser ochatt mot

förluster.ekonomiska
Utredningen bedömningen möjlighet förmedlagör att atten

uppgifter ekonomisk brottslighet i samband med affärskontrollom
påtagligaborde kunna brottsförebyggande effekter. Samtidigt stårge

sådan uppgiftsfönnedlingdet klart skulle medföra enskildaatt atten
fick utstå visst intrång i den personliga integriteten. Tanken på att

möjlighet lämna brottsuppgifter i kreditupplysnings-öppna att uten
onekligensammanhang strider de hittillsprinciper tillämpatsmot som

själva ipå omrâdet, i verket så hög möjlighetgrad till dettaatt, om en
i enlighet med våra direktiv skulle måste rubricera detöppnas, man

systemförändring.betydandesom en
grannlaga avvägningVid den mäste mellan intressetgörassom av

den ekonomiskamotverka brottsligheten och intresset beredaatt attav
intrång ienskilda skydd den integriteten utredning-personliga harmot

det kan anföras goda skäl för möjlighet lämnafunnit att att atten en
ekonomiska brott iuppgifter samband med kreditupplysning börom

Utredningen lägger därför för remissinstansernasinföras. prövning
fram sådant förslag.ett

innebär följande. Kreditupplysningsföretagen skallFörslaget ges
förmedla uppgiftermöjlighet lagakraftvunna domar och god-att om

strafförelägganden avseende ekonomisk brottslighet.kända Med
ekonomisk brottslighet här brott enligt kap. och 14 kap.9 11avses -
brottsbalken brott enligt skattebrottslagen l971:69 och lagensamt

straff för Uppgifter skall få1960:418 varusmuggling. lämnasom
ochdomar godkända strafförelägganden i vilkaendast om annan

har ålagts. Som ytterligare begränsning skall gällapåföljd böterän att
endast beträffande vid tidpunkten föruppgifter får lämnas den som

uppgiften näringsidkareutlämnandet eller har sådan anknyt-är enav
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ning till näringsverksamhet han jämställa med näringsid-äratt atten
kare i kreditupplysningslagens mening. Sedan fem år förflutit från det

domen laga kraft eller strafföreläggandet godkändes skallatt vann
uppgift domen eller strafföreläggandet inte längre få lämnas ut.om
Kreditupplysningsföretagen skall för kreditupplysnings-rätt att
ändamål erhålla uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Ägarregister i fåmansbolag

direktivenEnligt har utredningen ålagts efter det finns skälatt se om
införa register för information i fåmansbolag. Denägareatt ett om

förväntade från ekobrottsbekämpningssynpunkt skall därvidnyttan
kostnader, administrativa insatser,vägas bördor för näringslivetmot
behövs för realisera sådant register. I uppdragetatt ettm.m. som

ligger enligt direktiven vilka uppgifter bör ingåöverväga iatt som
registret, hur uppgifterna skall samlas in, skall föra registret,vem som
hur registret skall användas och hur det skall finansieras.

fråga de s.k.I avstämningsbolagen främst publika aktiebolagom - -
registreras ägarförhållandena redan i kontobaserat hosett systemnu
Värdepapperscentralen VPC AB. Bestämmelser detta finns iom
aktiekontolagen 1989:827.

Utredningen har gjort bedömningen ägarregister skallatt, ettom
införas för aktiebolag inte för närvarande omfattas det konto-som av
baserade registret rimligen måste omfatta alla sådana bolagsystemet,
och således inte endast fåmansbolag. En ordning skulleannan vara
irrationell och dessutom lätt kunna kringgås. En utgångspunktannan
för utredningens överväganden har varit ägarregister, hänsynatt ett av
bl.a. till kontrollsvårigheterde skulle uppstå, börsom annars
konstrueras så det blir civilrättslig förutsättning för giltigtatt etten
aktieförvärv anteckning härom sker i registret. Detta innebäratt att ett
ägarregister enligt utredningens mening förutsätter övergår tillatt man

vilkenordning enligt inte längre aktiebrev registrering blirutanen en
bärare aktierättigheterna.av

nyordning dettaEn slag medför vissa fördelar för brottsbekämp-av
ningen liksom för skattekontrollen och offentlig kontroll.annan

fördelarDessutom uppkommer för bolagen själva; slipper bl.a.man
med föra aktieböckerbestyret och nyemissioner och pantsättningatt

underlättas. ökat underlag för affärskontrollEtt tillskapas.
samlad bedömningVid de fördelar nackdelaroch skulleen av som

förknippade med övergå till med obligatoriskatt ett systemvara
alctieägarregistrering har utredningen funnit fördelarna såvägeratt

övervägande skäl talar för arbetet med utvecklatungt att att att ett
sådant bör drivas vidare. Utredningen förordar därförsystem att
riksdagen fattar principbeslut övergång sådanttillett ett system.om en
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Uppgiften för registreringarna avseende de bolag inteatt svara som
har avstänmingsförbehåll bör enligt utredningens mening anförtros
PRV.

PRV:s aktieägarregister bör enligt utredningens uppfattning omfatta
samtliga aktier i de bolag inte har avstänmingsförbehåll liksomsom
teckningsrätter vid och fondemissioner i sådana bolag. Frågan,ny- om
registreringen bör omfatta konvertibla skuldebreväven och skuldebrev
förenade med optionsrätt till nyteckning, får underövervägas närmare
det fortsatta arbetet.

fråga ägarregistretsI innehåll förordar utredningennärmare attom
motsvarande uppgifter skall registreras de enligt aktiekon-som som
tolagens bestämmelser skall i avstärnningsregister för avstäm-anges
ningsbolag.

Som redan torde ha framgått utredningen de rättsverk-attanser
ningar för närvarande knutna till innehavetär aktiebrev iettsom av

bolag inte har avstänmingsförbehåll i stället bör knytas tillett som
iregistreringen PRV:s aktieägarregister. Härvid bör principersamma

tillämpas de för närvarande för avstämningsbolaggällersom som
enligt 6 kap. aktiekontolagen.

Utredningen förordar uppgifterna i PRV:s aktieägarregister bliratt
offentliga. Innehållet i utskrift aktieboken bör dock begränsas tillen av

endast aktieposter minst viss angiven andelatt motavse som svarar en
registreradebolagets aktiekapital. Denna begränsningsregel bör haav

generell räckvidd och alltså omfatta bolag med avstärnningsförbe-även
håll. finns enligt utredningensDet uppfattning anledning under detatt
fortsatta beredningsarbetet förtydligande de regleröverväga ett av som

för VPC:s uppgiftslänmandegäller beträffande ägarför-änannat
hållanden.

utredningens uppfattningEnligt bör skadeståndsansvarmotsvarande
gäller för VPC kontoförandeoch institut enligt kap. aktiekonto-7som

lagen gälla för i där PRV för registreringarna.staten ett system svarar
införandetEftersom ägarregister framför syftar tillallt ökaett attav

möjligheten till insyn bör någon motsvarighet till institutet förvaltar-
den utfornmingregistrering i detta har för närvarande inte införas i det

förordade för ägarregistrering.systemet
frågacentral vid reform aktuellt slag hur övergångenEn ären av

skalltill det ske. Utredningen förordar över-systemet attnya en
fårgängstid två år förflyta från lagstiftningantagnadetom av omny

ägarregistrering till dess denna börjar tillämpas. Vid övergångtid-att
slut bör aktierna i samtliga bolag då saknar avstämningsförbe-ens som

håll omedelbart lagen bli registerbaserade. Utredningengenom anser
bör förutsättningvidare det aktiebrev i befintligtatt att ett ettvara en
för innehavarenbolag företes skall kunna registreras ägare.att som
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När det gäller den författningstekniska lösningen förordar utredning-
det PRV administrerade registreringssystemet och rättsverk-atten av

ningarna registrering i detta regleras i aktiebolagslagen.systemav
Kostnaderna för utveckla och driva det utredningen förordadeatt av

med obligatorisk aktieägarregistrering bör täckas avgiftersystemet av
PRV har de berörda bolagen. Några kostnader i dennaatt ta utsom av

del skulle alltså enligt utredningens bedömning inte komma belastaatt
det allmämia.

Ett med obligatorisk aktieägarregistrering måstenytt system
särskilttillgodose höga krav på säkerhet, eftersom registreringen

kommer bli avgörande för aktieägares och panthavares Deträtt.att är
säkerhetsfrågomaangeläget bearbetas metodiskt vid systemutveck-att

lingen. Enligt utredningens mening skulle det vidare fördelvara en om
säkerhets- och sårbarhetsfrågorna med jämna mellanrum granskades

fristående konsultföretag erhållit certifiering för ändamålet.av som
frågansdet gäller vidare behandlingNär förordar utredningen att

principerna för övergång till med obligatorisk aktieägar-ett systemen
registrering först läggs fast riksdagen därefteroch PRV fårattav
uppdraget utarbeta systernförslag. Eftersom det kan förutsättasatt ett

obligatoriskt registeringssystem kommer innebäraatt ett att ett
väsentligt ökat antal avstämningsbolag, bör få i uppdragVPCäven att
redovisa sina överväganden med anledning sådantett system.av

författningsändringarDe behövs bör förstutarbetas sedan detsom
står klart hur skall utformas i sina detaljer. Utredningen harsystemet
för sin del inte det meningsfullt på frågans nuvarandeansett att

några författningsförslag.stadium utarbeta

kringgåHinder näringsförbudmot att

Utredningen har också haft vilka regelförändringar ellerövervägaatt
åtgärderandra bör vidtas för hindra meddelat närings-att att ettsom

kringgåsförbud användning bulvaner eller på Isätt.annatgenom av
direktiven framhålls särskild därvid böruppmärksamhet ägnasatt

i sammanhang förekommandedet dessa bruket generalfullmakterav
fullmakter.och andra typer av

Näringsförbudsutredningen i sitt betänkande renodlatEtttog
näringsförbud SOU 1995:1 problemet med kringgåendeupp av
näringsförbud användning generalfullmakt. Näringsför-genom av
budsutredningens överväganden förslag denutmynnade i ett attom

meddelats näringsförbud skulle haförbjuden generellattsom vara
fullmakt företräda juridisk inteFörslaget ledde i denna delatt person.
till lagstiftning. Som skäl för sitt ställningstagande anförde regeringen
i huvudsak generell fullmakt hade någon entydiginteatt termen
definition i bolagsrättslig eller i associationsrättslig lagstiftningannan
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därför kunde upphov tilloch tolkningsproblem förbudsamt att ettge
företräda juridisk med hjälp generell fullmakt lättattmot person av

kringgåsskulle kunna eller flera fullmakter ställsatt utgenom en som
betecknainte blir generella ändå vidsträcktatt ettsom men som ger

förbudsålagdeför den verka bulvan.attutrymme genom
Enligt vår uppfattning det knappast möjligt skapa invänd-är att

kriterier enligt vilkaningsfria tillämpningsområdet för förbudsregelen
förbudetkan enbart skall träffa fullmakter iavgränsas, om som en

mening kaneller ha generell Vi har kommit tillsägasannan
vill hindraden slutsatsen, den meddelats näringsför-att om man som

från inneha fullmaktbud möjliggör kringgåendeatt ettsom av
näringsförbudet, så måste ordning införas enligt vilken denneen mera

förbjuds inneha fullmakt förgenerellt näringsidkare.att
bedömningenUtredningen den övervägande skäl talar förgör att att

införa förbudsregel angivet slag. Utredningen föreslåraven ovan
ålagts näringsförbud förbjuden innehaalltså den skallatt attsom vara

företräda enskildfullmakt näringsidkare eller sådan juridiskatt en en
styrelse han enligt första näringsför-i 6 § stycket 4person vars

förhindrad ingå. det gäller fullmakt företrädabudslagen Närär att att
enskild näringsidkare föreslås förbudet begränsas tillatt atten avse

fullmakt den förbudsålagde behörighet företräda näringsid-attsom ger
i dennes näringsverksamhet. innebär vidarekaren Förslaget att

förbudsregeln inte omfattar s.k. ställningsfullmakt.
Utredningen har inte funnit skäl föreslå några ytterligare åtgärderatt

kringgående näringsförbud.för hindraatt av

Rådgivningslagen

gränsdragningssvårigheter föreslårförebyggande onödigaTill av
rådgivningslagens skall omfatta slagsutredningen bestämmelser alltatt

biträde i juridiska ekonomiska angelägenheter.yrkesmässigt och
för rådgivningsförbud regleras iFörutsättningarna meddelande av

sådant beslutrådgivningslagen. En första förutsättning för3 § ärett
ringa.har gjort sig skyldig till brott, inte Förrådgivaren är attatt som

till grund för förbudbrottsligt förfarande skall kunna läggas ettett
rådgivningsverksamheten. Brottfordras dessutom det har skett iatt

just rådgivarehar samband med vederbörandes agerandeinte somsom
i detta sammanhang.kan alltså inte beaktas

rådgivningsverk-förekommit fall då den sigharDet ägnatsom
det kanbegått brott under sådana förhållandensamhet har att vara

det skett rådgivningsverksamheten. Omstän-föremål för tvekan iom
bordeallmänhet sådana det sakligtdigheterna torde i att sett varavara

skett till rådgivningsverksamhe-likgiltigt brottet i eller i anslutningom
föreliggerförehåller sig på det eller andrasig det sättetten enavare-
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skäl för rådgivningsförbud. lagenMen medger i gällande lydelse bara
förbud meddelas brottet begåtts rådgivningsverksamheten.i Tillatt om

förebyggande avgränsningssvårigheter på denna punkt föreslårav ut-
redningen förbud skall få meddelas brottet har begåtts vid råd-att om
givningsverksamhet. Detta bör läsas så brottet skall ha begåtts iatt
anslutning till denna verksamhet.

Utredningen föreslår vidare det införs regel i vilken detatt en anges
domstolen vid bedömande rådgivningsförbud bör meddelasatt av om

skall beakta brottslighetens straffvärde och den förbudstalanom som
tidigare gjort sig skyldig till brott vid rådgivningsverksamhet.avser

säkerställaFör rådgivningsförbud regelmässigt meddelas i deatt att
fall där rådgivaren har gjort sig skyldig till brottslighet föreslårgrov
utredningen det införs särskild presumtionsregel in-denatt en av
nebörden rådgivningsförbud skall påkallat med hänsyn tillatt anses
brottets straffvärde, den talan rådgivningsförbud harom som om avser
gjort sig skyldig till brott för vilket det lägsta föreskrivna straffet är
fängelse månader.i sex

I fråga förbudstiden föreslår utredningen maxirnitiden höjsattom
från nuvarande fem år till tio år. Vi föreslår också föratt ansvaret
registret rådgivningsförbud förs från Riksskatteverketöver tillöver

rådgivningsförbudPRV skall kungöras PRV. Slutligensamt att av
föreslår vi det lagtexten skall framgå förbudstiden skallatt attav
förlängas vid överträdelse rådgivningsförbud, intedetetten av om
ñmis särskilda skäl underlåta förlängning.att

Bulvanlagen och tillsynen de finansiella företagenöver

lagregler ägarprövning i bankerDe finansiellaoch andra företagom
införtshar under år aktualiserar frågan det påkallatärsom senare om

med särskilda åtgärder dessa regler kringgås med hjälpmot att av
bulvanarrangemang.

Reglerna lärnplighetsprövning i banker och andraägareom av
finansiella företag syftar till förhindra den olämpligäratt att attsom
ha väsentligt inflytande verksamheten i sådant företag fåröverett ett
tillfälle aktierposter eller andelar sådant inflytande.ägaatt ettsom ger
Med hänsyn till de finansiella företagens centrala betydelse för sam-
hällsekonomin lagstiftarenhar valt förhållandevisställa strängaatt
krav på i dessa företag.större ägare

den söker kringgåFör regleringen det slag här ärsom en av som
frågai torde det ligga till hands begagna sig någon formnära att av

Ävenbulvanarrangemang. illojala bulvanskap hitintills inteav om
utgjort något praktiskttycks ha problem i sammanhanget, ñmis det

därför enligt utredningens uppfattning skäl uppmärksamma riskenatt
för sådana kringgåenden.
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Utredningen föreslår reglerna ägarprövning i finansiellaatt om
företag skall omfattas den nuvarande lagen 1985:277 vissaav om
bulvanförhållanden. Om bulvanförhållande används för kringgåett att
reglerna ägarprövning i finansiella företag, skall alltså huvudman-om

och bulvanen kunna straffas och bulvanförhâllandet upplösasnen
tvångsvis såvitt de aktier eller andelar medför att ettavser som

föreligger.kringgående
regel olämpligtSom torde det kringgåttden reglernaattvara som

ägarprövning får tillfälle inflytande verksamhetenutöva överattom
företaget under den tidi kan komma förflyta från det talanatt attsom

tvångsförsäljning har väckts till dess bulvanförhâllandet harattom
Utredningen föreslåravvecklats. därför domstolen i målatt ett om

tvångsförsäljning skall kunna besluta bulvanen vid inte fårstämmaatt
företräda aktier eller andelar kan bli föremål för förordnandeettsom

försäljning. Som förutsättning för sådant beslut skall enligtettom
förslaget gälla det visas sannolika skäl för kringgåendeatt att ett

bulvan ägarprövningsreglema föreligger.genom av
förbud förEtt aktier eller andelar kan ibland förenatröstaatt vara

förmed olägenheter andra bulvanen och huvudmannen.även Blirän
röstförbud avseende aktiepost bestående under längre tidstörreen en

detta leda till osäkerhetkan i företagets ledning, majoritetsför-en
hållandena vid kan komma förändras drastisktstämman sättatt ett

hänsyn härtill föreslårMed utredningen domstolen skall haattosv.
förordna förvaltaremöjlighet med uppdrag företräda aktieratt atten

andelar bulvanen påeller grund domstolens beslut inte fårsom av
företräda.

Genomförande

Utredningens förslag bortsett från förslaget beträffande ägarregister- -
kunna träda i kraft den januaribör 1 1999. Enligt utredningens

bedömning medför förslagen inte några statsñnansiella konsekvenser
betydelse.av
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i brottsbalkenom

Härigenom föreskrivs 23 kap. 4 § brottsbalken skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 kap.

Ansvar i denna balk föreskrivet för vissär gärning skall ådömassom
inte bara den utfört gärningen främjatäven dennautansom annan som

rådmed eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i lag ellerannan
författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse föreskrivet.är

Den inte gärningsmanär döms, han harattsom anse som om
förmått till utförandet, för anstiftan brottet och förannan av annars
medhjälp till det.

Varje medverkande bedöms Varje medverkande bedöms
efter det uppsåt eller den oakt- efter det uppsåt eller den oakt-
samhet ligger honom till samhet ligger honom tillsom som
last. föreskrivetAnsvar last.är Ansvar föreskrivetärsom som
för gärning syssloman, för gärning syssloman,av av
gäldenär eller i särskild gäldenär eller i särskildannan annan
ställning skall ådömas den ställning skalläven ådömas denäven

tillsammans med honom tillsammans med honomsom som
medverkat till gärningen. medverkat till gärningen. Den

med uppsåt främja brottattsom
bemyndigat företrädaattannan
bolag, förening eller annat
samfund eller stiftelse eller

sådan inrättning skallannan
ha medverkat till brottanses
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

begås med stöd bemyn-avsom
digandet.

paragraf inte gälla, någoti denna skallVad sägs annatomsom
särskilda fall föreskrivet.vad förföljer ärav

träder i kraft den januari 1999.lag 1Denna
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2 Förslag till
lag ändring i kreditupplysningslagenom

1973:1173

Härigenom föreskrivs 6 och 8 §§ kreditupplysningslagenatt 1973:
1173 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Uppgifter etniska politiska uppfattning,om en persons ras, ursprung,
religiösa eller filosofiska övertygelse eller sexualliv får inte samlas in,
lagras eller lämnas i kreditupplysningsverksamhet.ut

Uppgifter sjukdom, hälsotillstånd eller liknande får inteom utan
medgivande Datainspektionen samlas in, lagras eller länmasav iut
kreditupplysningsverksamhet. Detsamma gäller uppgifter någonattom
misstänks eller har dömts för brott eller har avtjänat straff eller
undergått någon påföljd för brott eller har varit föremål föraman
någon åtgärd enligt socialtjänstlagen 1980:620, lagen 1990:52 med
särskilda bestämmelser värd lagen 1988:870 vårdom av unga, om

missbrukare i vissa fall, lagen 1991:1128av psykiatriskom
tvångsvård, lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård, lagenom
1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade, 11-14om
polislagen 1984:387, lagen 1976:511 omhändertagandeom av
berusade eller utlänningslagen 1989:529.personer m.m.

Ett medgivande i andra stycket får lämnas endast detsom avses om
finns synnerliga skäl.

Vad i andra styck- Vad i andra styck-som anges som anges
hindrar inte uppgifteret att hindrar inte uppgifteretom att om

betalningsförsummelser, kredit- betalningsförsummelser, kredit-
missbruk eller näringsförbud missbruk, näringsförbud eller
samlas in, lagras eller lämnas domar eller godkändaut straföre-
i kreditupplysningsverksamhet. lägganden avseende sådan

brottslighet med ekonomisk an-
knytning regeringen be-som

samlas in,stämmer lagras eller
lämnas i kreditupplysnings-ut
verksamhet.
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

8§

fårinte näringsidkarefysiskaKreditupplysningar ärpersoner somom
förhållandenomständigheter elleruppgifterinnehålla ärinte somom

vederhäftighet i ekono-bedömningenbetydelse för personensavav
det år dåår förflutit från utgångenhänseende,miskt tre om-avom

upphörde.inträffade eller förhållandetständigheten
fårKreditupplysningar inte

uppgifter sådanainnehålla om
strajföre-eller godkändadomar

6 §lägganden isom avses
för-fem årfjärde stycket, om

från det domen vunnitflutit att
eller godkännandetlaga kraft

strajjföreläggandet.av
tidenefter den angivnaskallinte får lämnasUppgifter utsom

kreditupplysningsverksamhet.används iregistergallras ut somur
fall innanidet kan ske ochsåskallGallring göras vartsnart en

uppgifterndenupplysning lämnas avser.somom

kraft den januari 1999.träder i llagDenna
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3 Förslag till
Lag ändring i aktiebolagslagen 1975: 1385om

Härigenom föreskrivs i fråga aktiebolagslagen 1975:1385om
dels 8 kap. 4 och 6 19att kap. §1 skall skallsamt ha följande
lydelse,
dels det i lagen skall införasatt paragraf, 8 kap. 16en ny av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.
4 §

Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter
skall bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,vara om

regeringen eller myndighet regeringen bestämmer för särskiltsom
fall tillåter Den underårigannat. är eller i konkurs eller harsom som
förvaltare enligt 11 kap. §7 föräldrabalken kan styrelseleda-vara

eller verkställande direktör.mot Att detsamma gäller den ärsom
underkastad näringsförbud följer 6 § lagen 1986:436 närings-av om
förbud.

Styrelseledamot och verkstäl-
lande direktör skall ha sådan
insikt och erfarenhet medsom
hänsyn till och omfångetarten

bolagets verksamhetav samt
omständigheterna i övrigt for-
dras för uppdragets fullgörande
enligt denna lag. Den intesom

del i sådan verk-att taavser
samhet enligt denna lagsom
ankommer på styrelsen eller
verkställande direktör får inte

godtagbart skäl åta sigutan
sådant uppdrag.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

6§

och förvaltningenorganisationför bolagetsStyrelsen avsvarar
skall hanverkställande direktör,angelägenheter. Finnesbolagets

anvisningarriktlinjer ochenligtförvaltningenlöpandehandha den som
styrelsensfår därjämteVerkställande direktörmeddelar.styrelsen utan

omfattningen ochtillåtgärd med hänsynbemyndigande vidtaga som
ellerbeskaffenhetosedvanligverksamhetbolagets är storarten avav
väsentligavvaktasbeslut kanstyrelsensbetydelse, utanom

såstyrelsenfall skallverksamhet. sådantIför bolagets snartolägenhet
åtgärden.underrättasmöjligt omsom

bokföringen ochbeträffandeorganisationenskall tillseStyrelsen att
tillfredsställande kontroll.innefattarmedelsförvaltningen även en

bokföring fullgöresbolagetsskall sörja fördirektörVerkställande att
skötes påmedelsförvaltningenmed lag ochöverensstämmelse etti att

betryggande sätt.
tillsyns-och denDet ansvar

ochenligt förstaskyldighet som
styrelsenåvilarstycketandra

påöverlåtastyrelsen intekan

annan.

16§

bemyndi-ellerFullmakt annat
den inteförgande ärsom

verkstäl-ellerstyrelseledamot
företrädadirektörlande att

teckna dessochbolaget att
lämnatsfirma utan annansom

sådaninskränkning än som
stycket förstatredje11 §iavses

behörighetmedförmeningen
förränbolaget,företrädaatt

har registrerats.bemyndigandet
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19KAP
1§

Till böter eller fängelse i högst år dömes denett som
uppsåtligen bryter kap.1 4mot
uppsåtligen eller oaktsamhet underlåter enligt denna lagav föraatt

aktiebok, förteckning enligt 3 kap. 12§ eller hålla aktiebok till-
gänglig,

uppsåtligen eller oaktsamhet bryter 3 kap. 12§av tredjemot
stycket, 8 kap. 8 § andra stycket andra meningen eller 9 § första
stycket andra eller tredje meningen,
4. uppsåtligen eller oaktsamhet bryter 12 kap.av 7grov mot
eller 9

Till strajT i förstasom anges
stycket döms också deltagare i
bolagsstämma eller styrelseleda-

i otillbörligt syftemot som utser
någon till styrelseledamot eller
verkställande direktör med
insikt hinder för dettaattom

enligtmöter 8 kap. 4 Det-
gäller den uppsåt-samma som

ligen och i otillbörligt syfte åtar
sig sådant uppdrag i strid med
8 kap 4 § andra stycket andra
meningen.

Utan hinder 35 kap. §1 brottsbalken får påföljd för brottav enligt
första stycket 4 12 kap. 7 § ådömas,mot den misstänkte häktatsom
eller erhållit del åtal för brottet inom fem år från brottet.av

I fall i 10 kap. 13 § första stycket skall intesom följaavses ansvar
enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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tillFörslag4

vissa1985:277ändring i lagenLag omom

bulvanförhâllanden

vissa bulvan-1985:277i fråga lagenföreskrivsHärigenom omom
förhållanden

lydelse,följandeskall hatill lagenrubrikendels att
lydelse,följandeskall haoch 107dels att

och7 bparagrafer, 6 7fyraskall införaslagendet idels a, a,att nya
följande lydelse.§§,7 avc

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

bulvanförhållan-bulvanförhållan- vissaLagvissaLag omom
denden m. m.

1 §

kringgåföranvändsbulvanförhållandegäller att ettlagDenna när ett
elleregendombehålla vissellerförvärvahindersådant attmot

iuppställtsrättighet som
§bankrörelsela-107kap.bankaktiebo-3 §kap.3

1987:617,1987:618,lagslagen gen
hyresfastighetförvärv1975:1132lagen2. m.m.,om av

1979:230,jordförvärvslagen
1991:lagenkap. 3 §6fondkommissionsla- 4.§84. aa

värdepappersrörelse9811979:748 omgen
1992:11 § lagenkap.519802lagen6 § oma

finansieringsverksam-1610ellerjinansbolag, om
het,

till-13681992:lagen6.till-1992:1368lagen omom
fastförvärvtill vissaståndfastförvärvvissatillstånd avav

elleregendom,egendom.
försäkringsrörel-§kap. 23

1982:713selagen
gäller närävenLagen ett

används förbulvanförhållande
sådan bestäm-kringgåatt en

ellerägarprövningmelse omom
med-ingripande ägaremot som

delats i
§bankrörelsela-147kap.

1987:617,gen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 3 § tredje stycket
fjärde eller femte stycket bank-
aktiebolagslagen 1987:618,

2 kap. § fjärde stycket2
femte eller sjätte stycket

lagen 1995:1570 medlems-om
banker,

första2 kap. 1 § stycket
eller tredjeandra stycket eller 6

kap. f § lagen 1991:9813 om
värdepappersrörelse,

första2 kap. J § stycket
andra eller tredje stycket eller 5
kap. 15 eller 15 b § lagen
1992:1610 jinansierings-om
verksamhet eller

2 kap. 3 § fjärde stycket 2
eller 3 andra meningen eller

dtredje stycket eller 3 kap. 2 §
försäkringsrörelselagen 1982:
713.

bulvanförhållande i lagen någon bulvanen utåtMed ett attavses
viss egendom innehavare vissframstår eller rättighetägaresom av av

verkligheten innehar egendomen rättigheten huvudsakligeni ellermen
för huvudmannens räkning.annans

följandeVad i det egendom bulvanförhållandesägs ettsom om som
tillämpning också på rättigheter.haravser

lagen finns härutöver vissaI
åtgärderbestämmelser om som

får företas för utredaatt vem
ledning eller harutövar ettsom

väsentligt ekonomiskt intresse i
företag.ett
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Om det föreligger sådant Om det föreliggerett sådantett
kringgående bulvan- kringgåendeett bulvan-genom ettgenom
förhållande i 1 förhållande i 1som avses som avses
skall tingsrätt på talan all- skall tingsrätt på talan all-av av

åklagare förordnamän kro- åklagare förordnamänatt kro-att
nofogdemyndigheten skall sälja nofogdemyndigheten skall sälja
den egendom bulvanförhål- den egendom bulvanförhål-som som
landet på offentlig auktion landet på offentlig auktionavser avser
eller, i fråga aktier, eller, i fråga aktier,om genom om genom
värdepappersinstitut. värdepappersinstitut. Ifall som

förstai 1 § stycket 5avses
eller 7 eller andra stycket, får

förordnanderättens för-om
säljning dock endast omfatta en
så del de aktier ellerstor av
andelar bulvanförhållandetsom

sådant kringgåendeattavser,
där inte längre kom-som avses

föreligga sedan försälj-attmer
ning skett.

Talan enligt första stycket skall föras bulvanen. Huvudmannenmot
skall beredas tillfälle sig.att yttra

6a§

Visas sannolika skäl för detatt
föreligger sådant kringgående

bulvanförhållandegenom som
i 1 § första stycket 5avses

eller 7 eller andra stycket, får
i målrätten i 3§som avses

besluta bulvanen vid stäm-att
inte får företräda aktierman

eller andelar bulvanför-som
hållandet till den delavser
dessa enligt 3 § första stycket
andra meningen kan bli föremål
för förordnande försäljning.om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om det finns särskilda skäl
får förordna lämpligrätten en

förvaltare före-attperson som
träda sådana aktier eller an-
delar bulvanen enligt beslutsom

i första stycket intesom avses
får företräda.

förvaltareEn har tillrätt
skälig förersättning arbete och
utlägg. Huvudmannen och bul-

skall solidariskt betalavanen
På begäranersättningen. av

förvaltaren skall det företag
aktierna eller andelarnasom
förskottera ersättningen.avser

Om den betalningsskyl-ärsom
dig godtar förvaltarensinte
anspråk, fastställs ersättningen

rätten.av

7§

De myndigheter De myndigheterprövar prövarsom som
frågor tillstånd enligt de frågor tillstånd enligt deom om
lagar i § första1 lagar i § första1som anges som anges

ochstycket 2-4 7 skall under- stycket skall underrätta åklagar-
åklagarmyndigheten, myndigheten, det skäligenrätta om om

det skäligen kan kan det föreliggerdetantas att antas att ett
bulvanförhállande inomföreligger bulvanförhállandeett myn-
dighetens ansvarsområde.inom myndighetens ansvarsom-

råde.

7a§

Om myndighet ien som avses
7§ finner anledning att ge-

särskildnomföra utredningen
fråganför bedömning detav om

skäligen kan det före-antas att
ligger bulvanförhållandeett
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

inom myndighetens ansvarsom-
råde, får myndigheten

ålägga företag ellerett
någon tillhandahållaattannan
uppgifter eller handlingar,

ålägga den kan för-som
kunna lämna upplysning-väntas

i saken inställa sig tillattar
förhör på tid och plats som
myndigheten bestämmer, eller

avlägga besök i lokaler
bostad.utgörsom

Vad föreskrivs i förstasom
stycket får andrai falläven än

där tillämpassom anges av en
myndighet i verksamhet som
beståri tillståndsgivning, tillsyn
eller lämnande stöd medav
avseende på näringslivet, under
förutsättning det för myndig-att
hetens verksamhet bety-är av
delse ledningutövarvem som
eller har väsentligt ekono-ett
miskt företagintresse i ett som

föremål för myndighetensär
verksamhet och myndigheten
finner anledning genomföraatt

särskild utredning syftei atten
klarlägga det förhållerhur sig i
dessa hänseenden.

7b§

åläggande enligt fårEtt 7 §a
skriftlig handlinginte avse vars

sådantinnehåll kan antas vara
advokat eller hans biträ-att en

de inte får höras vittnesom
därom, och innehassom av

förmånhonom eller den tillav
tystnadspliktenför vilken gäller.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7c§

Ett åläggande enligt får7 §a
förenas med vite.

Finns det anledning att anta
någon har begått brott, fåratt

denne eller juridisken person
han ställföreträdare förärsom

föreläggasinte vid läm-vite att
uppgifter har sambandna som

med den gärning brotts-som
misstanken avser.

åläggandeEtt enligt första
stycket gäller omedelbart, om
något inte bestäms.annat

Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas i den
föreskrivsordning i utsökningsbalken.som

En myndighets beslut enligt
7 § får överklagas hos allmäna

förvaltningsdomstol. Prövnings-
tillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

i kraft denlag träder 1 januari 1999.Denna
bulvanförhållandeHar i § första stycket1 5ett som avses

eller eller andra stycket inträtt före ikraftträdandet7 avvecklas detmen
före utgången år 1999, får dock inte dömas till enligt 2av ansvar



Färfattningsförslag SOU 1998:47

till5 Förslag
Lag ändring i lagen 1985:354 förbudom motom

yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.

Härigenom föreskrivs 7 och 8 §§ skall skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Med rådgivningsverksamhet Med rådgivningsverksamhetav- av-
i denna lag verksamhet i denna lag verksamhetses en ses en

där någon yrkesmässigt går där någon yrkesmässigt går
andra tillhanda med råd eller andra tillhanda med råd, biträde

biträde i juridiska eller vid ajfärsförhandlingar,förmed-annat
ekonomiska angelägenheter. lingar eller hjälp i juri-annan

diska eller ekonomiska angelä-
genheter.

3§

Förbud rådgivnings- Förbudutöva rådgivnings-att utövaatt
verksamhet får meddelas den verksamhet får meddelas den

i sådan verksamhet har vid sådan verksamhet harsom som
gjort sig skyldig till brott, gjort sig skyldig till brott,som som
inte ringa. Förbud får med- inte ringa.är Förbud fårär med-
delas för tid högst fem år. delas för tid högst tio år.en av en av

Vid bedömande omfärbudav
bör meddelas skall beak-rätten

brottslighetens strafvärdeta
och den förbudstalanom som

tidigare gjort sig skyldigavser
till brott vid rådgivningsverk-
samhet.

denHar förbudstalansom
vid rádgivningsverksamhetavser

gjort sig skyldig till brott för
vilket det lägsta föreskrivna
strajfet fängelse i måna-är sex
der, förbudskall päkallatanses
med hänsyn till brottets straf-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

värde, inte särskilda skälom
talar det.mot

Meddelas förbud, omfattar det medverkan i rådgiv-även armans
ningsverksamhet. Om det finns särskilda skäl till det, får viss
rådgivningsverksamhet eller medverkan i sådan verksamhet undantas
från förbudet. beslutI förbud får fastställas dag frånett om en senare
vilken förbudet skall gälla.

7§

Riksskatteverket föraskall ochPatent- registreringsverketett
register meddelade förbud skall föra register med-över överett
enligt 3 delade förbud enligt 3

8§

överträder förbudDen enligt 3 § döms till fängelse i högst tvâettsom
år eller, brottet ringa, till böter eller fängelse i högstärom sex
månader.

Överträds Överträdsförbud enligt förbud enligtett ett
§ får det förlängas med3 högst 3 § skall det förlängas med

fem år. Sker flera förlängnin- högst fem år, det finnsinteom
får den tidensammanlagda särskilda skäl underlåta för-attgar,

för förlängning inte längning. fleraän Sker förlängnin-vara mer
fem år. Talan förlängning får den sammanlagda tidenom gar,
skall väckas innan tiden för för förlängning inte änvara mer
förbudet har gått Beträf- fem år. Talan förlängningut. om
fande förfarandet i mål skall väckas innan tiden förom
förlängning förbud och harförbudet gått Beträf-ut.av ver-
kan prövning i högre fande förfarandeträtt i målav av om
fråga för överträdel- förlängning förbud ochom ansvar av

förbud gäller 4 § första verkan prövning i högre rättse av av
och tredje styckena 5 § i fråga för över-samt av om ansvar
tillämpliga delar. trädelse förbud gäller 4§av

första och tredje styckena samt
§ i tillämpliga delar.5

Denna lag träder i kraft den januaril 1999.
frågor2. Vid prövning förbud rådgivningsverksamhetutövaattav om

begåttspå grund brott före ikraftträdandet gäller äldreav som
bestämmelser.
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6 tillFörslag
ändring ilag lagen 1986:436 näringsför-om om

bud

föreskrivsHärigenom 6 och 19 lagen 1986:436 näringsför-att om
följande följandebud skall ha lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

6§

underkastad näringsförbudDen får inteärsom
näringsverksamhet,driva

bolagsman i2. handelsbolag kommanditbolag elleränett annatvara
ikomplementär kommanditbolag eller medlem i europeiskett en

ekonomisk intressegruppering med i Sverige,säte
stiftare aktiebolag, bankaktiebolag, sparbankett ettvara av en

försäkringsbolag,eller ett
ledamot eller suppleant i för aktiebolag,4. styrelsen ett ettvara

bankaktiebolag, Sparbank, försäkringsbolag, handelsbolag,ett etten
europeisk ekonomisk intressegruppering med i Sverige ellersäteen en

ekonomisk förening eller sådan ideell förening stiftelseelleren som
driver näringsverksamhet,

verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ettvara
eller försäkringsbolag företagsledareaktiebolag eller i europeiskett en
intressegruppering medekonomisk i Sverige,säte

firmatecknare eller i ställföreträdare6. egenskapvara annan vara
för sådan juridisk vidperson som angesen

faktiskt ledningen näringsverksamhet eller7. utöva av en av en
juridisk bokföringspliktig den intesådan är ävenperson som om

"driver näring,
många aktier i aktiebolag, bankaktiebolagså elleräga ett ett ett

försäkringsaktiebolag samtliga aktierhans andel röstetalet för iatt av
femtioöverstigerbolaget procent,

inneha fullmakt attannan
företräda enskild näringsid-en

näringsverksam-kare i dennes
juridiskhet eller en person som

sådanvid 4 änanges som av-
andra stycket lageni 10 §ses

avtal och andra1915:218 om
på förmögen-rättshandlingar

område.hetsrättens
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör
för filial enligt lagen 1992:160 utländska filialer ochen om m.m.
föreståndare för verksamhet enligt lag finns bestämmelseren samma

näringsförbud i den lagen.om
Näringsförbud inget hinderutgör sådan verksamhet bedrivsmot att

innebär utövning rättighet i 2 kap. 1 § regerings-som av som avses
formen eller l kap. 1 4 kap. 1 6 kap. § eller1 13 kap. §1
tryckfrihetsförordningen eller kap.1 1 3 kap. 2 eller 8 eller
10 kap. § yttrandefrihetsgrundlagen.1

19§

Den underkastadär Dennä- underkastadär nä-som som
ringsförbud eller tillfälligt ringsförbud ellernä- tillfälligt nä-
ringsförbud får medges dispens ringsförbud får medges dispens
för driva näringsverksam- för driva näringsverksam-att atten en
het, inneha anställning eller het, inneha anställning, uppdrag
uppdrag, delägare i eller fullmakt, delägare iettvara vara
handelsbolag eller medlem i handelsbolag eller medlem ietten
europeisk ekonomisk intresse- europeisk ekonomisk intres-en
gruppering med i Sverigesäte segruppering med i Sverigesäte
eller vissa aktier. fårRättenäga eller vissa aktier. Rätten fåräga
föreskriva vad den medges föreskriva vad den medgessom som
dispens har iaktta då denna dispens har iaktta dåatt dennaatt
utnyttjas. utnyttjas.

lag träderDenna i kraft den januari1 1999.
Äldre2. bestämmelser gäller alltjämt i fråga den harom som

meddelats näringsförbud med anledning omständigheterav som
inträffat före ikraftträdandet.
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till7 Förslag
ändring i lagenlag 1998:OO belastnings-om om

register

Härigenom föreskrivs 10 § lagen 1998:O0 belastningsregisteratt om
följande följande lydelse.skall ha

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10

fördet behövs fråga anställningOm eller uppdrag iprövaatt en om
verksamhet vård eller betydelse för före-ärsom avseren som av

beivrandebyggande eller brott, har enskild få uppgifterrätt attav en
registret enskild i den utsträckning regeringen förom en annanur

vissa fall föreskriver det.typer av
kreditupp-Den bedriversom

lysningsverksamhet, isom avses
kreditupplysningslagen 1973:

för1173 har använd-rätt att
sådan verksamhetning i

uppgifter registret i den ut-ur
föreskri-sträckning regeringen

det.ver
styrkerenskild, hans beroende uppgifterEn rätt ärattsom av ur

enskild, har få uppgifterregistret del dessarätt att taen annan avom
uppgifterna fårregeringen medger lämnasatt ut.om

träder i kraft den januari 1999.Denna lag 1

paragrafens enligtnuvarande lydelse har redovisats lydelseUnder
lagrâdsremiss den januari 1998.regeringens 29
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8 Förslag till

förordning ändring i polisregisterkungörelsenom

l969:38

Härigenom föreskrivs 17 och 19 §§ polisregisterkungörelsenatt skall
ha följande följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17§

Utdrag Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas på framställningav
av

Kriminalvårdsstyrelsen i fråga den söker anställningom som
inom kriminalvården, styrelsen, regionmyndighet, anstalt eller häkte
inom kriminalvården, uppgiften behövs förnär prövning frågaav en
enligt lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt eller lagen 1976:om
371 behandlingen häktade och anhållna m.fl. Kriminal-samtom av
vårdsnämnden, uppgiften behövsnär för prövning frågaav en om
Villkorlig frigivning,

Riksbanken i fråga bevaknings- och transportpersonal,om
larminstalationsföretag, i lagen 1983: 1097 med vissasom avses

bestämmelser lannanläggningar i fråga den sökerom m.m., om som
sådan anställning i företaget i vilken ingår befattning med larminstalla-
tioner,

statlig,4. kommunal eller landstingskommunal myndighet eller
enskild sammanslutning eller beslutar anställningperson som om av

inom psykiatriskpersonal sjukvård, vård utvecklingsstörda ellerav
vård barn och ungdom, i fråga den söker sådanav om som an-
ställning,

Försvarsmakten i fråga den söker anställning i utlands-om som
styrkan inom myndigheten,

chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon be-
myndigar därtill för utredning i ärende enligt lagen 1991:572 om
särskild utlänningskontroll eller i ärende nåd i brottsmâl, i ärendeom

upphävande domstols beslut utvisning på grund brottom av om av
enligt utlänningslagen 1989:529 eller i ärende överförandeom av
straffverkställighet enligt lagen 1972:260 internationelltom sam-
arbete rörande verkställighet brottmålsdom, i fråga denav om som
prövningen gäller,

chefen för Utrikesdepartementet7. eller den han eller hon be-
myndigar därtill Utlänningsnänmden för utredning i ärendesamt om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

prövning enligt lagen 1950:382 svenskt medborgarskap ellerom
utlänningslagen 1989: 529, i fråga den prövningen gäller,om

enskild, han intyg svensk beskickning eller svensktom genom av
på heder avgiven skriftligkonsulat eller och samvetegenom egen

han för sin främmandeförsäkran styrker i beroenderätt äratt stat av
polisregister eller han inresa, vistas, arbeta ellerutdrag ämnarattav

främmandesig i och det för Rikspolisstyrelsen käntbosätta ärstat att
myndigheter sådant registerutdrag för beviljaden kräver attstatens

uppehålls-, bosättningstillstånd,inrese-, arbets- eller
Finansinspektionen för utredning i lämplighetspröv-ärende om

styrelseledamöter, verkställande direktör,ning styrelsesuppleanter,av
till verkställande direktör i banker, kreditmarknads-ställföreträdare

värdepappersbolag försäkringsbolag i fråga denföretag, och om som
utredning iprövningen gäller; detsamma gäller för ärende störreom

bankaktiebolag, medlemsbanker, försäkringsaktiebolag, kredit-iägare
marknadsföretag och värdepappersbolag.

prövning enligtLotteriinspektionen för utredning i ärende10. om
tärningsspel och1994:1000 få anordna roulettspel,lotterilagen att

i fråga den prövningen gäller,kortspel, somom
i ärende lämplig-Fastighetsmäklarnämnden för utredning11. om

i fråga denenligt fastighetsmäklarlagen 1995:400,hetsprövning om
prövningen gäller,som

utredning i ärende lämplighetspröv-Revisorsnänmden för12. om
i fråga den1995:528 revisorer,enligt lagenning somom om

prövningen gäller,
i ärende lämplig-Sprängänmesinspektionen för utredning13. om

brandfarliga ochenligt förordningen 1988:1145hetsprövning om
gäller,i fråga den prövningenexplosiva varor, om som

i frågapliktverk och FörsvarsmaktenTotalförsvarets14. om
inskrivna för värnplikttotalförsvarspliktiga skrivs in eller ärsom

totalförsvarsplikt,1994:1809enligt lagen om
den han eller honför Finansdepartementet ellerChefen15.

sådan lämplighetspröv-därtill för utredning i ärendebemyndigar om
prövningen gälleri punkt 9 i fråga denning utomom somavsessom

värdepappersbolag,kreditmarknadsföretag ellersåvitt avser
bedriver kredit-16. den som

upplysningsverksamhet, som
kreditupplysningslageniavses

för användning i1973: 1173,
verksamhet.sådan
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

l9§

enligtI utdrag 17 § 1-4, 10 och 13 får inte med uppgifttas om
enligt 2 § antecknad påföljd1 änannan

fängelse, Villkorlig dom eller skyddstillsyn,
överlänmande till särskild vård enligt 31 kap. brottsbalken,

beträffande vård enligt lagen 1988:870 vård missbrukare iom av
vissa fall, dock endast fängelse föreskrivet för brottet,ärom

dagsböter fyrtio för brott bestämmelse i 9 elleröver 14mot
kap. brottsbalken, för misshandelsbrott föreller brottannat som
innefattar våld eller hot sådant våld,person om

4. böter dömts med tillämpning 6 kap. § eller 16 kap.7utsom av
för11 § brottsbalken eller brott i 2 § 1som avses

tillämpningböter med 30 kap. brottsbalken6 § dömts utsom av
för för vilket fängelsebrott föreskrivet,är

utdrag enligt 17 § skallI anmärkas brott, tagits med iom som
utdraget och för vilket dömts till skyddstillsyn, Villkorlig dom eller
böter, enligt domen eller strafföreläggandet begåtts under påverkan av
sådan allvarlig psykisk störning i 30 kap. 6 § brottsbalken.som avses

Iutdrag enligt 17 §2-4, 8-13 I utdrag enligt § 2-4,17 8-
skall inte medoch 15 13, och 16 skall inte15 medtas tasupp-

gift besöksförbud enligt uppgift besöksförbud enligtom om
lagen 1988:688 besöks- lagen 1988:688 besöksför-om om
förbud. bud.

utdrag enligt 17 § 12 och får inteI 11, 15 med uppgifttas om
påföljd sådan har dömts med tillämpningän 11,utsomannan av

brottsbalken14 eller 15 kap. eller skattebrottslagen 1971:69.
enligt fårI utdrag 17 § 14 inte med uppgifter någontas om annan

påföljd sådan har dömts med tillämpning 3 eller 4 kap.,än utsom av
6 kap. eller 2 8 kap. eller eller1 5 6 12 kap. 3 § 13 kap.
brottsbalken, eller 3 § narkotikastraftlagen 1968:64,1 3 § lagen
1991:1969 förbud vissa dopningsmedel eller kap.9 1 ellermotom

eller2 § vapenlagen 1996:67 dess motsvarighet enligt äldre lag. Om
sådan brottslighet förekommer,uppgifter får också uppgifterom om

antecknad brottslighet lämnas ut.annan
I utdrag enligt 17§ 16 får

med uppgiftinte bötertas om
eller påföljd sådanänannan

med tilllämpningdömts utsom
9-11, eller 14 kap. brotts-av

balken, skattebrottsbrottslagen
1971 .-69 eller lagen 1960:
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

418 straff förom varusmugg-
ling.

Utdrag enligt §17 1-4 och 8- Utdrag enligt 17 § 1-4 och 8-
skall begränsas enligt15 6 och 16 skall begränsas enligt 6 och

7 §§ lagen 1965:94 polis- §§7 lagen 1965:94 polis-om om
register registerm.m. m.m.

Utdrag enligt §17 5 och 7 skall begränsas enligt 6 § andra stycket
och lagen 1965:947 § polisregisterom m.m.

På utdrag till enskild skall antecknas det ändamål för vilket det
utfärdats

.

förordningDenna träder i kraft den januaril 1999.
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9 Förslag till

förordning ändring i förordningen 1985:357om

registrering och underrättelse domarom av om om
förbud yrkesmässig rådgivning i vissa fallmot

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 1985:357om om
registrering och underrättelse domar förbud yrkes-motav om om
mässig rådgivning i vissa fall
dels 6 och §§ skall7 skall ha följande lydelse,att
dels det förordningeni skall införas paragraf, 1att en ny a av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1a§

När förbud rådgiv-utövaatt
ningsverksamhet har ålagts,
upphävts, ändrats eller för-
längts skall Patent- och regi-
streringsverket kungöra detta i

tidning verket ut.en som ger
Patent- och registreringsverket
meddelar föreskrifternärmare

sådan kungörelse.om

2§

Till registret skall de allmänna domstolarna sända uppgifter domarom
vilka förbud rådgivningsverksamhet har ålagts.utövaattgenom

gäller domar varigenomDetsamma förbud har upphävts ellerett
ändrats domar förlängning förbud.samt ettom av

stycket gäller ocksåFörsta i fråga beslut i §5 andraom som avses
stycket lagen 1985:354 förbud yrkesmässig rådgivning imotom
vissa fall, m.m.

Domstolsverket meddelar Domstolsverket meddelar
efter samråd med riksskattever- efter samråd med Patent- och
ket föreskrifter hur registreringsverketnämnare närmareom
domstolarna skall fullgöra sin föreskrifter hur domstolarnaom
uppgiftsskyldighet enligt denna skall fullgöra sin uppgiftsskyl-
paragraf. dighet enligt denna paragraf.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Riksskatteverket meddelar ochPatent- registreringsverketnär-
föreskrifter meddelar föreskrifterhur utdrag närmareommare

registret. hur utdrag skall länmasskall lämnas ur om ur
registret.

6§

i tjänsten be- den i tjänsten be-Om den Omtar tarsom som
registret registretfattning med utdrag fattning med utdragur ur

finner anledning finner anledningatt anta att att anta att
innehåll oriktigt, skall dess innehåll oriktigt, skalldess är är

tillanmäla det till riks- han anmäla det Pa-han genast genast
registreringsverket.skatteverket. ochtent-

7§

Riksskatteverket skall lämna och registreringsverketPatent-
skall lämna behövliga utdragutdrag registret tillbehövliga urur

rättsstatistikenenligt de före- registret tillrättsstatistiken en-
föreskrifterBrottsförebyggande ligt de Brotts-skrifter somsom

rådetförebyggande meddelarmeddelar efter samrådrådet
efter samråd med Patent- ochmed riksskatteverket.
registreringsverket.

förordning träder i kraft den januari 1999.1Denna
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Förslag till10

förordning ändring i kreditupplysningsförord-om

ningen 1981:955

föreskrivsHärigenom det i kreditupplysningsförordningenatt
skall införas1981:955 paragraf, följande4 lydelse.en ny a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4a§

Uppgifter lagakraftvun-om en
dom eller godkänt straf-ettnen

föreläggande avseende brott en-
ligt eller 14 kap. brottsbal-9-11
ken, skattebrottslagen .691971

1960:418eller lagen strajfom
för varusmuggling får även utan
sådant medgivande isom avses
6 § andra stycket kreditupplys-
ningslagen 1973:1173 samlas

lagras eller lämnasin, iut
kreditupplysningsverksamhet,

påföljden har bestämts tillom
denböter och dömdeänannat

näringsidkare ellerär annars
sådan anknytninghar tillen en

näringsverksamhetviss som
andra stycketi 2 § kredit-anges

upplysningslagen 1973.-1 1 73.

kraftförordning träder i den januari 1999.1Denna
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. .

Utredningsuppdraget1 och dess

genomförande

Utredningsuppdraget1.1

Utredningens huvuduppgift har varit åtgärder kanövervägaatt som
förhindra eller försvåra ekonomisk brottslighet begås med hjälpatt av
bulvaner eller bulvanliknande Uppdraget har emellertidarrangemang.

omfattat frågor inte kan någonha omedelbar anknyt-även sägassom
till problemen med illojala bulvanskap.ning

Till de frågor utredningen enligt direktiven hafthar särskiltattsom
hur myndigheteruppmärksamma hör med tillstånds- eller tillsynsupp-

fågifter skall kunna bättre möjligheter i dag förhindra deän attatt
gäller i dessa hänseenden kringgås användningregler som genom av

hur det kan lättare avslöja illojala bulvanför-bulvaner, göras att
i samband med kreditupplysning och registeruppgifterhållanden om

brottmålsdomar i första hand ekonomisk brottslighetavseendeom - -
tillgängliga för affärskontrollsändamål, finns skälbör detgöras attom

för informationinföra register ägarförhållandena i fåmansbolagett om
regelförändringar eller åtgärder förvilka andra krävssamt attsom

näringsförbud kringgås användningförhindra ettatt genom av
på liknande också ingåttbulvaner eller I uppdraget harsätt.annat att

allsidig lagen förbud yrkes-1985:354göra översyn motav omen
rådgivning i vissa fall, rådgivningslagen.mässig m.m.

Direktiven i sin helhet framgår bilagaav

Genomförandet1.2 uppdragetav

utredningens arbete kan i följandeBeträffande korthet sägas.
i promemoria februari 1997 behandlatUtredningen har den 26en av

införande register för information i fåmans-frågan ägareettom av om
promemoria har utredningen remitterat till antalbolag. Denna ett
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myndigheter och organisationer. Promemorian har fogats till detta
betänkande bilaga Remissyttrandena bifogas bilagasom som

nämnda fråganDen har också varit förmål för överläggningarnyss
mellan utredningsmannen och företrädare för Värdepapperscentralen
VPC AB. I den del utredningsuppdraget affärskontrollavsettav som
har diskussioner förts med företrädare för Rikspolisstyrelsen,
UpplysningsCentralen UC AB och Dun Bradstreet Soliditet AB.

Utredningen har genomfört enkätundersökning i syfte skapaatten
underlag för övervägandena rörande rådgivningslagen och fråganett
åtgärder kringgående näringsförbud.motom av

Samråd med berörda myndigheter och Sveriges Advokatsamfund
har skett utredningens Utredningen har härutöverexperter.genom
samrått med Ekosekretessutredningen Ju 1997:04. Vidare har
sekreteraren beträffande olika delar utredningsuppdraget haftav
kontakt med sekreterarna i Registerutredningen Ju 1995:01 och
Branschsaneringsutredningen Ju 1995: 11.
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ekonomisk2 Allmänt brottslighetom

och bulvaner

Vad ekonomisk brottslighet2.1 är

Uttrycket ekonomisk brottslighet har alltsedan mitten 1970-taletav
kriminalpolitiskaingått i den vokabulären. Någon allmäntgängse

vedertagen definition begreppet föreligger emellertid fortfarandeav
följande lämnas kortfattad redogörelse för några deinte. I det en av

tillämpatsdefinitioner har i det kriminalpolitiska arbetet och isom
forskningssammanhang.

beskrev i början 1980-talet ekonomiskJustitieutskottet begreppetav
brottslighet följande bet. 1980/81:JuU 21 6 f..sätt s.

ekonomisk brottslighet har inte någon strikt straffrättsligBegreppet
finnsavgränsning, och det olika uppfattningar innebördenom av

brottslighetbegreppet. Under uttrycket ekonomisk radryms en
skilda slag.företeelser av

beskrivning begreppet de brottsbekämpandeEnligt den av som
åklagannyndigheterna,dvs. i första hand polis- ochmyndigheterna,

till ekonomisk brottslighet först och främstanvänder bör räknas
kriminalitet har ekonomisk vinning direkt motiv.sådan som som

brottsligheten för ekonomiskskall betraktasHärutöver att som
på systematisktkontinuerlig karaktär, bedrivaskriminalitet ha etten

i sig inteinom för näringsverksamhetoch förövassätt ramen som
grundenkrirninaliserad i det enskilda fallet självautgörär sommen

handlingarna.kriminellaför de
kvalificerad i denekonomiska brotten oftaDe artanses vara av

de enskilda brotten omfattning,meningen har rör storaatt stor
värden eller drabbar enskilda. Brottensamhälleliga ärgrupper av

påsvåra uppdaga och beivra. Som exempel vadi regel att som
meningekonomisk brottslighet i här avsedd kanhänföras tillbrukar

bedrägerier ochskattebedrägeri, valutabrott,brottnämnas som
gäldenärsbrott.

den s.k.brottsligheten inte höraekonomiskaTill den anses
brottslighet ibrottsligheten. Med organiseradorganiserade avses

narkotikabrott, koppleri isådana brott vissaallmänhet grövresom
häleriverksamhet ochorganiserad prostitution, organiseradform av

klubbverksamhet.spritutskänkning iillegalt spel och
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Ekonomisk brottslighet inte heller omfatta förmögenhetsbrottanses
traditionellt slag begås enskilda brottenutanav attsom av personer
någothar samband med näringsverksamhet.

Denna definition begreppet kom få betydelse för inriktningenattav av
det refonnarbete den ekonomiska brottsligheten genomfördesmot som
under de följande åren. Nämnasnärmast kan Kommissionenatt mot
ekonomisk brottslighet avgränsade sitt arbete på sätt näraett som
anslöt till utskottets definition kommissionensse slutbetänkande
Ekonomisk brottslighet i Sverige SOU 1984:15 23 ff. och detatts.
i den s.k. riktlinjepropositionen prop. 1984/85:32 uttalades att
Justitieutskottets definition i borde kunna tjäna vägled-stort sett som
ning för fortsattadet reformarbetet prop. f..5 Utskottets defini-s.
tion har del forskareanvänts även och debattörer. Det tordeav en
emellertid råda allmän enighet definitionen alltförärattnumera om

för praktiskt ändamålsenlig.snäv att vara
betydligt vidareEn definition begreppet ekonomisk brottslighetav

har formulerats den tyske forskaren Klaus Tiedemarm. Enligt dennaav
definition ekonomisk brottslighet sådantär brottsligt beteende vars
effekter eller hotar det ekonomiskastör livet eller det ekonomiska

på sådant det inte endastsätt enstaka individerssystemet äratt
intressen berörs. För viss brottslighet skall betecknaatt attsom vara

ekonomisk sådan kräver Tiedemarm alltså varken den begåsattsom
inom för näringsverksamhet eller den kontinuerlig ochärattenramen
systematisk till sin karaktär. Han uppställer inte heller något krav på

enskilda brottetdet skall viss omfattning. Det tillräckligtäratt vara av
den effekten samtliga brott hänförliga till denatt sammantagna av

aktuella brottstypen det kvalificerade slagär i definitio-av som anges
Tiedemanns avgränsning begreppet ekonomisk brottslighetnen. av

innebär det kommer omfatta mängd brott inteatt att är atten som
hänföra till ekonomisk brottslighet enligt den Justitieutskottetav
formulerade definitionen, bl.a. försäkringskassebedrägerier och
skattebedrägerier begångna privatpersoner.av

Riksdagens revisorer beslöt i november 1992 granskninggöraatt en
samhällets insatser den ekonomiska brottsligheten. Granskning-motav

redovisades i Den ekonomiska brottsligheten ochrapportenen
rättssamhället 1993/94.6. I har revisorerna inriktat påsigrapporten
brottslighet utnyttjar företagsformen. Revisorernas avgränsningsom
innebär till ekonomisk brottslighet hänför brottävenatt man som

i företagbegås eller inte bedriver näringsverksamhet igenom som
egentlig mening. Vidare revisorerna särskilt de tillnänmer att

brottslighetekonomisk också räknar s.k. subventionsbedrägeri, där
företag sig statligatillskansar bidrag de inte har till. Reviso-rättsom

uppställer inte några krav på brottsligheten skallattrerna vara
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systematisk eller särskilt omfattande för den skallatt anses som
ekonomisk brottslighet.

Frågan, vad ekonomisk brottslighet, harutgör underom som senare
tid behandlats i regeringens skrivelseäven 1994/95:217 Samlade

den ekonomiskaåtgärder brottsligheten. Efter ha redovisat denmot att
definition Justitieutskottet formulerade i början 1980-taletsom av
anför regeringen skrivelsen f.:5s.

Utvecklingen har gått därhän också andra former straffbaraatt av
handlingar kan räknas in i den ekonomiska brottsligheten. En ny
definition kunnat godtas alla har dock inte fonnulerats.ännusom av

den ekonomiskaKlart brottsligheten kan på mångaär att utse
olika handlar oftaDet inte alltidsätt. brott begås imen om som
näringsverksamhet. Andra slag ekonomisk brottslighet kanav vara

olagliga transaktioner med värdepapper el. dyl.t.ex. pengar, som
företagare. På det området förefallergör utan atten person vara

brottsligheten under snabb utveckling. Också olika formeratt vara
bidragsfusk, särskilt i näringsverksamhet, intresse iärav av

sammanhanget.
inslag yrkeskriminellaEtt tidigare sigär påännytt att mer ger

ekonomisk brottslighet flera tjäna påsättett attsom av pengar
många fall finns kopplingarbrott. I mellan ekonomisk brottslighet

kriminalitet,och exempelvis narkotikabrottslighet och vålds-annan
förekommerbrottslighet. Det också företag praktisktatt ett taget

uteslutande används täckmantel för ekonomisk brottslighet.som en
kan brottet självaHär affärsidén.säga ärattman

skrivelseregeringens konstateras vidareI den ekonomiska brottslig-att
straffrättsligt ofta fallerheten under bestämmelser borgenärsbrott,om

skattebrott eller brott uppbördslagstiftningen, också andramot attmen
straffbestämmelser i brottsbalken eller specialstraffrätten kan bli

Avslutningsvis framhållsaktuella. miljöbrottslighet i det härävenatt
tillsammanhanget kan räknas den ekonomiska brottsligheten.

Regeringens strategi ekonomisk2.2 brotts-mot

lighet

december 1994 inrättade regeringen särskild arbetsgrupp inomI en
regeringskansliet, regeringens ekobrottsberedning, uppgiftmed att

justitieministern med samordningen regeringens åtgärderbiträda av
den ekonomiska brottsligheten. Ordföranden i beredningen ärmot

Övrigt företrädarepolitiskt utsedd. I medverkar för Justitiedepartemen-
månFinansdepartementet och Näringsdepartementet. I behovtet, av

andra departement i beredningens arbete. Beredningenmedverkar även
organisatoriskt till Justitiedepartementet.hör
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uppgift förförsta ekobrottsberedningenEn blev utarbetaatt en
strategi för samhällets samlade åtgärder den ekonomiska brotts-mot
ligheten. Strategin regeringen i april 1995 och redovisadesantogs av

i den i föregåendeför riksdagen avsnitt nämnda skrivelsen skr.
åtgärder1994/95:2l7 Samlade den ekonomiska brottsligheten.mot

Strategin omfattar mängd åtgärder på rad olika områden. Deten en
målet påtagligtövergripande minska den ekonomiskaär brotts-att

kraftig förstärkningligheten samhällets insatser motgenom en av
sådan kriminalitet. Avsikten sålunda åstadkomma effektivise-är att en

förebygga,ring det gäller upptäcka utreda och lagföranär att samt
brottslighet.ekonomisk En ökad tonvikt enligtskall strategin läggas

på det förebyggande arbetet. I detta ligger bl.a. kontrollen skallatt
effektiviseras och myndigheterna skall utveckla problemori-att ett

arbetssätt. Särskild vikt skall vidare läggas vid samordnaenterat att
myndigheters prioriteringarberörda och utveckla myndigheternasatt

samarbete höja kunskaperna och myndighetskompetensen isamt att
ekonomiskfråga brottslighet. strategin betonas ocksåI attom

näringslivet måste ökat i kampen den ekonomiskata ett motansvar
brottsligheten. i skrivelsen redovisade åtgärdsprogramrnet omfattarDet

bl.a. följande åtgärder:vidare

skattekontroll förenkladförstärkt och skattelagstiftning-
förbättrad myndighetsstruktur-

företrädare för näringslivet angående affärsetik,dialog med in--
affärskontroll inomternkontroll och näringslivet

kontrollaktioner från myndigheternagemensamma-
utredning ochsnabbare process-

i sambandeffektivare rutiner med konkurs-
lagstiftningförbättrad bolagsstyrelser, revisorerom m.m.-

bankkrisenuppföljning av-
branschersanering utsattaav-

i samband med tillståndsgivningkontroll m.m.-
lagstiftning penningtvätteffektivare om-
sanktionsreglereffektivare-

internationellt samarbete, bl.a. inomaktivt EU-
ökad forskning-

till allmänheteninformation-
effektivare styrning och uppföljning myndigheternas verksamhetav-

riksdagsbehandlingen ställde sig Justitieutskottet bakom regering-Vid
och regeringsskrivelsen skulleplanerade åtgärder hemställde attens

i enlighet därmed bet.handlingarna. Riksdagen beslutadeläggas till
25, rskr. 1994/952412.1994/95: JuU

därefter vidtagits.åtgärder för strategins genomförande harradEn
regeringen presenterade den 30 oktober 1997I den lägesrapport som
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skr. 1997/98:38 konstaterades genomförandet strategin dåav
omfattade olika50 projekt.än Aven tillkallandet Bulvanutred-mer av
ningen skall led i detta reformarbete.ettses som

2.3 Illojala bulvanförhâllanden

2.3.1 Vad bulvanär en

viss oklarhetEn råder i fråga bulvanbegreppets innebördnärmareom
i svenskt juridiskt språkbruk. I lagstiftningen saknas generella regler

bulvanskap. Det finns följaktligen ingen legaldefinition medom mera
allmän räckvidd tillhandahåller på den i rubriken ställdaettsom svar
frågan. När uttrycket bulvan undantagsvis förekommer i lagtext,
såsom i lagen 1985:277 vissa bulvanförhâllanden bulvanlagen,om

begreppsbestämningenär anknuten till lagstiftningens syfte och inte
avsedd precist vad utmärkande för bulvanskapatt ärmera ange som
i allmänhet.

Någon i alla detaljer allmänt vedertagen definition begreppetav
bulvan har inte heller utvecklats inom doktrinen. huvudsakligI
anslutning till Kurt Grönfors presenterad redogörelse fören av
bulvanbegreppet se Kurt Grönfors Ställningsfullmakt och bulvanskap,,
Stockholm 1961, 282 ff. torde emellertid kunna konstateras dets. att
för bulvanskap skall föreligga i allmänhet krävs bulvanenatt ett att
intar sin ställning på grund huvudmarmens åtgöranden, hanattav
handlar i för huvudmannens räkning,eget attnamn men arrangemang-

dölja huvudmarmenär i dennes intresse deet avsett att eget samt att
funktioner normalt knyts till äganderätten fördelade mellanärsom
bulvanen och huvudmannen så bulvanensätt, behörigäratt ensam

rättsligt disponera egendomenöver medan den faktiska disposition-att
helt eller delvis, direkt eller indirekt tillkommer huvudmannen.en - -

detFör skall fråga bulvanskap vid drivandeatt rörelsevara om av
torde på motsvarande fordras det bulvanensätt behörigär äratt som

rättsligt disponera rörelsensöver tillgångar medan huvudmannenatt
det faktiska inflytandetutövar verksamheten.över

Såväl fysisk juridisk kan huvudman i etten som en person vara
bulvanförhållande. Och på motsvarande kan bulvansätt även som
uppträda antingen fysisk eller juridisken en person.

I allmänhet gäller regler för bulvan församma en som en person
handlar i och i intresse. Rättshandlingareget egetsom namn som

bulvanen företar binder och berättigar alltså i princip endast honom
och inte huvudmarmen.

En tredje får fordran bulvan har normaltmot settman som en en
hålla sig till denne och kan inte vända sig huvudmarmen.att mot

Denne åtnjuter ä sin sida inte något sakrättsligt skydd för den
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rättigheter bulvanförhållandet huvudman-eller deegendom som avser;
bulvanavtalet grundade anspråk åtnjuter sålunda inget skyddpånens

borgenärer. Huvudprincipen skulle kunnabulvanens sägasmot vara
civilrättslig försaknar betydelse relationenbulvanskapet änannatatt

huvudmannen. uttryckabulvanen och Ettmellan sätt attannat samma
ägarbefogenheterna tillöverförandet bulvanensak utgörär att enav

rättshandling avsnitt i det följande.ñduciarisk se 3.2.2s.k.
framhållas illojalt syfte inte nödvändigt förbörDet är attatt ett ett

föreligga. Bulvanförhållanden alltsåskall kanbulvanskap anses
sammanhang och syften inte kani seriösa medförekomma som anses

mening. Samtidigt kan det knappast råda någonillojala i egentlig
många gånger isyftet med bulvanarrangemangtvekan ärettatt enom

illojalt, frågamening det kan exempelviseller attvara omannan
undgå betalningsansvar.kringgå tillståndskrav eller attett

tillämpningenfall, där i bulvansituationvissaI av annarsen
önskvärda, harregler skulle leda till resultat integällande som anses

angivnaeller rättspraxis gjorts från deni lagstiftning avsteg ovan
för förhållandetbulvanskapet endast betydelsehuvudprincipen äratt av

och huvudmannen.bulvanenmellan
föreskriver särskildalagbestämmelserexempelSom som

gällerbulvanlagen,vid bulvanskap kanrättsverkningar nämnas som
sådant hinderbulvanförhållande används för kringgå motnär att ettett

uppställs i visseller behålla egendom eller rättigheterförvärvaatt som
huvudman eller bulvanangiven förvärvslagstiftning. En§i lagens l

tillhinder kan enligt § bulvanlagen dömaskringgår sådant 2ettsom
bulvanförhållandet vidår. Vidare kanfängelse i högstellerböter ett

tvångsförsäljning denkringgående upplösassådantett avgenom
förredogörelsebulvanförhållandet Enegendom närmareavser.som

avsnittregler finns i 9.2.1.bulvanlagens
särskildalagregel knyterexempelYtterligare ett somen
den s.k.bulvanförhållandetill förekomstenrättsverkningar ärettav

hindrasyftar till§ jordabalken,bulvanregeln i 7 kap. 31 attattsom
kringgåsbesittningsskydd vid arrende och hyrareglerna attgenomom

bulvan i sinupplåter nyttjanderätten tillfastighetsägaren tursomen
dettaarrendatorn eller hyresgästen. Itill den egentligeupplåter den

mellan fastig-intressegemenskapdet råderföreskrivslagrum att, om
därtill ochoch det med hänsynandrahandsupplåtarenochhetsägaren

rättsförhållandet utnyttjasi övrigt kanomständigheternatill antas att
förmån förtillbestämmelse i lagkringgå någon ärför att som

förhållande till fas-idenne harnyttjanderättshavaren, rättsamma
upplåtithadeskulle haft fastighetsägarenhantighetsägaren omsom

nyttjanderätt.hans
lag gjortstödförekommitdeträttspraxis har ävenI att utan avman
inte blirhuvudmannenprincipenfrån den allmännaundantag att

NJA 19301928 57,bulvanen ingår se NJAavtalbunden s.somav
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306 NJA 1939 228. Enligtsamt Grönfors innebärs. avgörandenas.
princip bundenhet föratt huvudmarmen haren utvecklats förom det

fall då rörelse har drivits för huvudmannens räkningen imen
bulvanens samtidigt situationen i sig varit ägnadnamn inriktasom att
medkontrahenten på rörelsen den ekonomiska grundvalen försom
avtalsförpliktelserna, oberoende formellt stårav vem som som
rörelsens innehavare se Kurt Grönfors, Avtalslagen, 3:e upplagan,
Göteborg 1995, 160. Här förtjänar också hänvisas till sådanas.
skatterättsliga avgöranden innebär med tillämpningattsom man av
s.k. bortser från bulvanen och betraktar huvudmannengenomsyn som
omedelbart ansvarig.

2.3.2 Eko-kommissionens förslag till bulvanlag och den
bulvanlagenantagna

Kommissionen ekonomisk brottslighetmot presenterade i sitt delbe-
tänkande Bulvanlag SOU 1983:46 förslag till generella bestäm-ett
melser bulvanförhållanden. Förslaget innehöll såväl civilrättsligaom

straffrättsliga regler och omfattade alla formersom bulvanskap.av
Enligt förslaget skulle bulvanskap alltidett föreligga, någonanses om
handlade i huvudsakligen föreget räkning ochnamn detmen annans
skäligen kunde antas användesatt huvudsakligen förarrangemanget att
i huvudmarmens intresse dölja denne utåt. Om det fanns grundad
anledning bulvanhandlingatt hadeanta företagits,att skulle i vissaen
situationer bulvanskap föreligga, förutsatt det inte visadesanses att att
den handlat hade självständigtuppträtt i förhållande tillsom den
fönnodade huvudmarmen.

Om bulvanhandling företagits och i lag föreskrivna förbud, kraven
på tillstånd därigenom kringgåtts, skulle enligt kommissionensm.m.
förslag huvudmannen kunna dömas för bulvanbrott till böter eller

Ävenfängelse i högst två år. bulvanen skulle enligt förslaget i vissa
fall kunna drabbas för bulvanbrott, nämligen brottsligav ansvar om en
gärning beskaffenhet kunna föranleda föratt huvudmannenav ansvar
främjats bulvanskapet och bulvanen hade skälig anledninggenom anta

bulvanskapet anordnades för främjaatt brott.att
Den föreslagna civilrättsliga regleringen innebar tredjeatt mans

fordran på grund bulvanhandling skulle få gällandegörasav en mot
såväl huvudmannen bulvanen. Vid bulvanbrott skulle huvudman-som

civilrättsliga bundenhet följa direkt lag. För övriga fallnens av
uppställdes presumtionsregel innebärande huvudmannen skulleen att
undgå för bulvanens handlande endast det visadesansvar attom
bulvanskapet hade anordnats huvudsakligen anledning änav attannan
huvudmarmen skulle undgå för gäld eller kringgå tvingandeansvar
lag. Vid bedömningen huvudmannens ekonomiska bundenhet skulleav
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illojalaanordnatshadebulvanskapetpresumtionenalltså att avvara
skäl.

företrädareavsågreglerföreslog göraKommissionen även attsom
juridiskfallansvariga i där uppträttjuridiskaför personenpersoner

tidigareockså redaninnebarFörslageteller bulvan.huvudman attsom
ochfast egendomavseende förvärvbulvanbestämrnelsergällande av

utsträckningoch i vissbulvanlageni deninarbetasskulleaktier nya
skärpas.

instämdeförslagEko-kommissionensremissbehandlingenVid av
behövdes ökadeuppfattningen detiöverlagremissinstanserna att

Samtidigtbulvanförhållanden.illojalaingripandentillmöjligheter mot
tillförslagkommissionensavvisande tillflertalet demsigställde av

lagstiftninggenerellanfördesmånga hållFrån motbulvanlag. att en
alltförsvåröverblickbara ochmedföra oönskade,skullebulvanskap

fall samverkangodtagbaramångaförkonsekvenservittgående av
rättssäkerhetssynpunktfrånocksåInvändningarmellan restespersoner.

inrymde.förslagetbevisbördaomvändinslagde sommot av
regeringen framladeförslagEko-kommissionensberedningEfter av

gällande bulvanla-deni antagandetresulteradeförslagdet nuavsom
1984/852250.rskr.184/85:LU25,bet.1984/852111,prop.gen

frågabulvanförhållanden iårs lag1925lagdennaGenom ersattes om
frågabulvanförhållanden iårs lagoch 1934egendomfast omomom
ändring-materiellaenhetlig reglering. Demedbolagi vissaaktier en
denbegränsade,blevgällandeförutförhållande till rätti nyamenarna

till deförhållandeskärpningar ipunkterdock på flerainnebarlagen
ilärrmasreglerbulvanlagensredogörelse förEnlagarna.tidigare

avsnitt 9.2.1.
regeringensinteinnehöllbulvanskapreglerallmämiaNågra om

departementschefenanfördepropositionennämnda attdenförslag. I
behovfannsdetuppfattningkommissionens attettdelade atthan av

bulvanförhållanden,illojalaingripamöjlighetersamhälletsöka motatt
åtskilligamedförenatdetkonstateranödgadeshan attatt varmen

bulvaner. Departe-lagstiftningallmänutformasvårigheter att omen
precistpåsvårigheten sättsärskiltdärvid ettpekade attmentschefen

konsekvenserdrabbasbörbulvanförhållandenillojalade avsomange
Eko-kommissionencivilrättsligt Destraff ochi form avansvar.av

läggasalltså intebulvanskap komreglerna attgenerellaförslagna om
lagstiftning.förgrundtill

Betalningsansvarskommittén32.3
.

betalningsan-tillsatta1984den åruppgift fördärefterblevDet en
bestäm-generellahuruvidaytterligare övervägasvarskommittén att

huvudmannenförekonomisktinförasbordemelser ansvarom
uppdragkommitténsdeldennaförpliktelser. Ibulvanensavseende av
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ingick med utgångspunktäven i Eko-kommissionensatt nämndaovan
förslag andraöverväga åtgärder för komma till rätta med deatt
missförhållanden bulvanskap kan upphov till och därvidsom attge
särskilt uppmärksamma svårigheterna bevisa bulvanförhâllandeatt att
föreligger.

Betalningsanvarskommittén presenterade sina överväganden i
betänkandet Ansvarsgenombrott SOU 1987:59. Kommitténm.m.
konstaterade vid sina överväganden inteatt lyckats åstadkommaman
någon lösning på problemet dra från rättssäkerhetssynpunktatt till-en
fredsställande mellangräns illojala bulvanförhållanden där ett
betalningsansvar för huvudmannen påkallatär och andra situationer
där borgenären bör hänvisas till bulvanen. Enligt kommittén hade det
inte heller framkommit det i praktiken förelåg någotatt behov av
generella regler detta slag.av

När det gäller bevissvårighetema vid bulvanskap uttalade kommittén
dessa inte går lösa skilda från detatt sakliga innehålletatt i och det

bakomliggande syftet med bulvanbestännnelserna i varje särskilt fall.
Enligt kommitténs uppfattning borde det därför inte införas några
regler med generell verkan anvisningar vilken bevisningsom ger om

skall krävas för bulvanskap skulle föreliggaatt ett ellersom anses om
bevisbördans fördelning mellan den påstår bulvanskapatt ettsom
föreligger och den utpekade huvudmannen.

Betalningsansvarskommittén avstod följaktligen från lägga framatt
något förslag sikte på bulvanproblematiken.togsom

2.3.4 Diskussionen under årsenare

Kunskapen den ekonomiska brottslighetens omfattning, former ochom
konsekvenser allmäntär bristfällig se Ekobrottsforskningsett t.ex.
SOU 1996:84 39 ff.. Det följaktligenär knappast möjligt bildas. att
sig bestämd uppfattning i vilken utsträckning bulvanar-en mera om

används vid sådan brottslighet. det förekommerAtt irangemang en
omfattning motiverar frågan åtgärder för förhindraatt ellersom attom
försvåra sådan användning råderövervägs det dock ingen tvekanen
om.

Under är har användningen bulvaner vid bolagsplundringsenare av
tilldragit sig särskild uppmärksamhet. Det har i samband med ut-
redningar bolagsplundringshärvorstörre visat sig attav personer som
systematiskt sig bolagsplundringägnar ofta använder sig av
bulvaner eller bulvanliknande Förhållandet hararrangemang.
uppmärksammats bl.a. i åklagarväsendets 1996:1 bolags-rapport om
plundring. Enligt vad där, det vanligt i bolagär utsättssom anges som
för plundring, styrelsen i sin helhet beståratt baraav personer som
skenbart upprätthåller funktionen bolagsföretrådare. När bolagetsom
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ochofta målvakt intillgångar s.k.på sina ägarehar sättstömts somen
avsnitt 3.2.2.begreppet målvaktbeträffandestyrelse se

ioch målvakteranvändningen bulvanerklartstårDet att av
brottsbekämpandebolagsplundring leder till demedsamband att

i visstsvårigeheter utredafårmyndigheterna ettattstora vem som
i bolaget.för de transaktioneransvarig ägerskede är som rum

i dettill dessa problemanledning återkommaUtredningen har att
följande.

Utredningens synpunkter2.3.5

framgår svårigheterredovisats detförut harvad möter attAv attsom
bulvan. Gräns-definition begreppetinvändningsfriformulera aven

avseenden: delsi fleraförekommerdragningssvårigheter gentemot
förhål-ochkommissionsförhållandensåsomrättsinstitutetablerade

företeelser såsomoseriösadelsmoder-dotterbolag,landet gentemot
fiktiva styrelseledamöter.ochmålvakter

medfrågor inteomfattaruppdragUtredningens även ensom ens
anknytningomedelbarkan ha någonextensiv definitionmycket sägas

vi frånavstårdetta skälbulvanförhållanden. Bl.a. nämnaretill attav
angelägetförefallitdeñnitionsfrågan. Det harin på attmerage oss

direktivenihänseendenändamålsenliga åtgärder i deföreslå som avses
problemberoendenågon avgränsningförsöka ettgöraän att om

bulvanuttrycketeller inte. Närbulvanförhållandentillhänföraskan
avsnittfrån den iutredningenutgårföljande,i det närmastanvänds

fullkomligålagt sig någonhar intedefinitionenangivna2.3.1 men
konsekvens.
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3 Vissa missbruk associationsrättenav

3.1 Styrelselösa bolag

Utredningen avstår från lägga fram några förslagatt siktetarsom
pä problemen med styrelselösa bolag eftersom Aktiebolagskom-
mittén i kommande betänkandeett torde komma dessaatt ta upp
problem till prövning i hela sin vidd. Utredningen förordar
emellertid det gällernäratt problemen med retroaktivaman,
anmälningar förändringar i aktiebolags styrelse,ett i förstaav
hand undersöker möjligheten införa ordningatt den in-en av
nebörden avgång och möjligenatt också nyval får omedel-en ett
bar verkan endast under förutsättning det kan beläggasatt att
anmälan för registrering skett inom viss kortare tid från föränd-
ringen.

Flera frågor har anknytning till det problemområde utred-som som
ningen har behandla gäller olika slags missbrukatt det associations-av
rättsliga med anknytning tillsystemet styrelsens roll främst i aktie-
bolag i andra juridiskaäven Dessa spörsmål har såmen personer. stor
praktisk betydelse utredningen sig böraatt problemenpresenteraanser
i inledande avsnitt. Därvid skallett först beröras problemen med s.k.
styrelselösa bolag.

Det förekommer mycket antal bolagett saknar tillstort PRVsom
anmäld styrelse. Beträffande dessa bolag det naturligtvisär svårt att

påreda de saknar styrelseta eller det finns styrelseom om en som
inte har blivit anmäld.

Vare sig det förhåller sig på det eller andra kan PRVsättet iena
dessa fall med stöd 13 kap. 4 § aktiebolagslagen 1975:1385av a
förordna bolaget skall träda i likvidation.att Om likvidationsgrunden
upphör under ärendets handläggning och föreskriven avgift betalas
skall likvidationsbeslut dock inte meddelas. Under år 1997 utfärdade
PRV med stöd nämnda bestämmelse förelägganden beträffande 422av
bolag, och 276 bolag försattes på denna grund i likvidation.

Frågan likvidation kan naturligtvis inte omedelbart.om tas upp
Vanligen sänds föreläggande i tillett bolagetämnet från PRV 2ca
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Underanmäld styrelse.kommit saknabolagetdetmånader efter attatt
likvidationsfrågan harförflyter innanmånader4 5den tid somom -

emellertidamnåls kanstyrelseförfallit på grundelleravgjorts attav
ochdels för företagskapar problemvidtastransaktioneråtskilliga som

myndigheterdels för demed bolaget,förbindelseienskilda trättsom
straffansvar.frågorutredaefterhand skalli omsom

problem.minska dessamed syfteförts framuppslag harMånga att
delgiv-bestämmelsernatill de ändringarhänvisasbl.a.kanHär omav

och1992/93:68genomförts prop.aktiebolag harmedning prop.som
bolagsplun-1996:1åklagarväsendet19.132 I1996/97: rapport oms.

betydelseökadregistreringentilläggatankentagitsdring har attupp
skulleintestyrelsevaldbolagsstämmanpå det sättet varaatt en av

enligtskulleregleringsådanregistrerats. Endenförränbehörig
förkvardröjandemedkompletteraskunna ett enansvarrapporten
Underregistrerats.avgången harfram till dessstyrelseavgången att

detiförordas göravadenligtförhållanden bör rapportenalla somman
styrelsenuppgiftlåta registreraefterhandilångt attomöjligt att omen

det detEftersomavgått. ärharstyrelseledamotenskildeller en
styrelse-avgångellerstyrelsevalethandlandet,civilrättsliga avnyav

vill utkrävaavgörande, ställs denledamot, är enansvar avsomsom
ledamotenproblem,närvarande införförstyrelseledamot stora om

avgått långteller hon harhanvisarprotokoll attettpresenterar som
registrerats.skäl inte harelleruppgiftentidigare annatettatt avmen

likvidationsreglerna.skärpamöjlighetenockså påpekasI attrapporten
sammanhang.andrai mångaframhar förtsförslagLiknande

202 har1995:44SOUorganisationAktiebolagetsbetänkandetI s.
kommerkommitténförklaratAktiebolagskommittén att taatt upp

ianmäld styrelsesaknaraktiebolagrörande ettproblemen senaresom
sammanhangeti detspörsmål såledeshithörandeEftersombetänkande.

utredning-avstårvidd,hela sinprövning itillkommatorde att tas upp
avseende.i dettanågra förslagframläggafrånsin delför atten

någotställer sigutredningenframhållasemellertidbörDet att
fåskulle kunnaintestyrelsenyvaldtankentillskeptisk att en

avgångnadenochregistrering harförrän ägt attbehörighet rum
praktikenmellantiden. Ikvarstå underskullebehörighetstyrelsens

styrelseaktiebolags ersättsså sällanintedetförekommer ett somatt
hardettabolaget. Närislagellermaktkampresultat annatettavav en

beslutserieomedelbartoftastyrelsennyvaldadenfattar avskett en
Även veckabaradetverksamhet.bolagets tarförbetydelse encaom

istyrelsenfrågaiförändringar ettskerregistreringinnan omav
förkortas,ytterligarekunnakanske kommertidenochaktiebolag att

styrelsengamladenproblem,väsentligaskapakunnaförefaller det om
förtroende,bolagsstämmansförloratsedan denskulle kunna agera

misskötthastyrelsenpåberoockså tänkaskan attnågot ansessom
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bolaget i eller hänseende. Vidare det vanskligt tänkaett annat attsynes
sig ordning skulle innebära styrelseledamot inte kanatten som en
avgå omedelbart. Förhållandet kan det han har grundadattvara

brottsligmisstanke eller tvivelaktig verksamhet inom bolaget ochom
därför sinvill avsluta befattning med detta.genast

skulle emellertidMan utredningen saken kunna komma tillsom ser
med retroaktivade anmälningarna ordningrätta dengenom en av

innebörden avgång och möjligen också nyval får omedelbaratt etten
verkan endast under förutsättning det kan beläggas anmälan föratt att
registrering skett inom viss kortare tid från själva förändringen. En

ordning skulle från förutsådan de anförda synpunkterna sigte accepta-
utredningen föreslårbel, och för sin del Aktiebolagskommittén iatt

första hand undersöker lösning efter dessa linjer.en

Vilseledande3.2 anmälningar för registrering

fingerade3.2.1 Anmälan av personer

Utredningen bedömningen någon straffbestämmelse,gör att ny
särskilt sikte på anmälan till aktiebolagsregistrettarsom av

fingerade styrelseledamöter och andra bolagsföre-personer som
inte erforderlig eftersomträdare, förfarandet straffbelagtär är

för närvarande.redan

Vid sidan de problem uppkommer bolag inte har någonnär ettsomav
vållas iblandregistrerad styrelse problem vilseledandegenom an-

för registrering styrelseledamötermälningar och andra bolagsföre-av
trädare.

i SverigeNär bosatt anmäls för registreringen person som
styrelseledamot, styrelsesuppleant, eller ñnnatecknare,VD PRVgör
före registreringen antal kontroller. Så kontrollerasett t.ex. att

och med uppgifterna i SPAR,stämmer överensnamnpersonnummer
har näringsförbudden nyvalde inte och han inte heller försattäratt att

i konkurs.
kontroll kan emellertid inte beträffandeDenna göras personer som
utomlands. gällerbosatta Numera ingen styrelseledamot behöverär att

i Sverige. inte dispens meddelas skall dock ochbosatt Om VDvara
antalet styrelseledamöter inom kap.minst halva bosatta EES 8vara

aktiebolagslagen.4 §
innebär det svårt gardera sig anmälningarDetta äratt att mot att
fingerade bosatta utomlands. Detgörs av personer som uppges vara
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lär finnas säkra belägg för detta har förekommit i antal fallatt ett som
aktualiserats i brottsutredningar. I ytterligare antal fall förhåller detett
sig så inte huruvida de registrerade existerarvetatt man personerna
i verkligheten eller inte.

har gjortsInom PRV utredning i med skrivelse denämneten som
2 juli 1997 överlämnades till Justitiedepartementet. Efter diskussionen

olika alternativ föreslås i utredningen aktiebolagsförordning-3 §attav
på detändras det vid försättet anmälan registreringatten av

styrelseledamöter och andra i punkt 7 i det angivnanämnssom
författningsrummet skall, dessa inte bosatta i Sverige, inärom ges en
fotokopia passhandling eller identitetshandling för varjeav annan

misstankeOm uppstår identitet skall PRV fåperson. om personens
kräva in ytterligare handlingar för säkerställa denna. Av motivenatt
framgår sådana handlingar kan bestå i födelseintyg, beträffandeatt

uppgift fullständigtvissa länder myndighetsintygom personnummer,
från arbetsgivare.eller intyg Internt PRV utveckla vissaattavser

ytterligare rutiner inte kräver författningsstöd, däribland ettsom
med andra länderssamarbete myndigheter led i effektivettsom en

bevakning utlandsbosatta existens.av personers
Bulvanutredningen stöder för sin del förslagdetta och detattanser

sig angelägen fråga.här Enligt utredningens mening kanrör om en
ordningen inteden föreslagna betraktas någon diskrimineringsom av

bolagsföreträdare i förhållandeutländska till svenska. identitetskon-En
detroll styrelseledamöter bosatta i Sverige, låtgörs även ärav som

möjligheter få tillgång till uppgifter frånPRV:s SPARattattvara
personbevismedför eller motsvarande inte behöver lämnas.att

Även bättre ordning för kontroll kommer till stånd, måste detom en
i fortsättningen kunna inträffaockså fingerade anmäls föratt personer

Utredningenregistrering. har frågan det finns skålövervägt attom
straffbestämmelse riktarinföra sig sådant missbrukmot etten som av

reglerna.
utredningen saken emellertid förfarandet straffbelagtSom ärser

för närvarande. bolagsstämmoprotokoll varigenom denredan Det
fingerade till styrelseledamot måsteutsetts attpersonen vara anse som

för skens skull upprättad urkund rörande rättshandling, vilketen
upprättandet straffbart intygande enligtinnebär 15äratt osantsom

brottsbalken. åberopakap. 11 § Att protokollet attt.ex. genom ge-
förin till PRV registrering blir då straffbart brukandedet som av-

urkund enligt andra stycket i paragraf.osann samma
aktiebolagsförordningenTill kommer det enligt §detta 3 7att

för registrering krävs handling vilken styrelsele-1975: 1387 att en
skrivit sin vittnen namnteckning, detta intedamoten har styrkta omav

anmälningsblanketten. skriva diktadpå självahar skett Att persons
straffbart urkundsförfalskning enligt 14 kap. §1är somnamn
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brottsbalken, under förutsättning åtgärden innebär fara i bevishän-att
seende, och det likaledes straffbartär bevittna den falska nanmteck-att
ningen och bruka den falska urkunden.att

Utredningen kommer därför till det resultatet någon straffbe-att ny
stämmelse inte nödvändig.är

3.2.2 S.k. målvakter

åklagarväsendetsI 1996:1 bolagsplundring s. 32rapport om ges
följande definition målvakt:av en

För den planerar begå ekonomisk brottslighetattsom genom
bolaget kan alternativ till låta bolaget styrelselöstett att vara vara

in eller flera målvakter. Med målvaktsättaatt en avses en person
aldrig har haft för avsikt seriöst delta i bolagets verksamhetattsom

villig lånaenbart sitt för uppfyllaär de formellautan att ut attnamn
Målvaktemakraven i ABL. har inte alltid kännedom vilkaom

åtgärder vidtas i deras och de har det deäven ärsom nanm, om
regel likgiltiga för det. Målvakter ofta missbrukare ochärsom

socialt utslagna inte sällan tidigare straffade. saknarDepersoner,
kunskaper den verksamhet de företräder, bereddaär attom men

ersättning bära det formella och straffrättsliga förmot ansvaret
bolagets handlande. Till saken hör de normalt saknar utmät-att
ningsbara tillgångar och därmed immuna ekonomiskaär mot

många fallsanktioner. I de också strafñmmuna,är dvs hotet om
straff verkar inte avskräckande.

åtgärderNär detta slags missbruköverväger det bolags-motman av
rättsliga måsteregelsystemet utgångspunkt det inte gåratt atten vara
införa någon allmän straffrättslig sanktion riktad styrelseledamötermot

inte fullgör sitt uppdrag på det förutsatt i aktie-sätt ärsom som
styrelseledamotbolagslagen. En har i första hand inför detansvar
honom eller henne, dvs. bolagsstämman, och denutsettorgan som

vanliga sanktionen ledamoten inte sköter sitt uppdrag på tillfreds-om
ställande ledamoten eller inte blir omvald. Dessutomsätt är avsättsatt

styrelseledamöterna enligt aktiebolagslagen bolaget förgentemotsvarar
skada de vållar bolaget uppsåtligen eller oaktsamhet, och desom av

också straffrättsligtkan ställas till för trolöshet huvudmanmotansvar
påeller brott de sviker aktieägarnas förtroende.sättannat ett grovtom

aktualiserasDet problem i målvaktsfallen emellertid heltärsom av
föreliggerkaraktär. Det i dessa fall typiskt inte någotsettannan

förtroendebrott från målvaktens sida aktieägarna. förAntaggentemot
förenklat exempel samtliga aktier i bolag formelltatt ta ett att ett

bulvaninnehas B, för huvudmärmen H1 och vilka iH2,ärsomav
de aktierna.realiteten H1 och H2 eller på dessasäger Bär som -
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uppdrag övertalar låtaM sig registreras ende styrelseledamotatt som-
med målvakt suppleant, och stämrnoprotokolletten annan som av
denna innebörd och insänds tillupprättas PRV. En uttrycklig eller
underförstådd förutsättning emellertid M skall någonär att ta
befattning med bolagets angelägenheter. Genom avstå frånatt att ta

befattning sviker målvaktensådan M uppenbarligen inte aktieägarnas
förtroende. följerTvärtom han överenskommelsen med aktieägarna
eller den företräder dessa.som

fråga inställerEn sig det kan M i det angivnaär attsom om anses
exemplet har kommit registreras styrelseledamot i bolagetatt som

rättshandling för skens skull. tillEnligt det PRV insändagenom en
stämmoprotokollet har han bolagsstämman tillvalts styrelseledamotav

ifrågasättasi bolaget det kan han realiteteni har erhållit någotmen om
sådant uppdrag. Om bolagsstämrnoprotokollet betraktaär att som en
för skens skull upprättad urkund rörande förfarandeträttshandling, är
straffbart redan på har konstaterats rörandesättnu samma som ovan

ñngeradeinsättande styrelseledamöter.av personer som
skallNär denna fråga, kommer in pånärmare övervägaman man

begreppsbildningkomplicerad ursprungligen hämtats från denen som
romerska fortfarande i juridiskaanvänds den doktrin-rätten men som

brukar sålunda i frågaMan skenrättshandlingar skilja mellanen. om
simuleradei första hand och dissimulerade rättshandlingar. En

rättshandlingsimulerad exempelvis låtsat avtal och dis-är ett en
rättshandlingsimulerad dold rättshandling inte framträderär en som

utåt.
tredje ibland hänförs tillEn skenhandlingar s.k.ärtyp som

rättshandlingarfiduciariska se Grönfors, Avtalslagen, tredjet.ex.
upplagan, Göteborg 1995, 212 med där litteraturreferen-upptagnas.

Utmärkande för sådan rättshandling den verkligenser. är atten
rättighet eller befogenhet överförs dennainnebär att atten en men
befogenhet till följd ñduciarisk, dvs. ungefärrättighet eller av en

underhandsöverenskommelse inte får i anspråk eller inteförtrolig tas
fulltfår användas ut.

rättshandling varigenom målvakten i det angivna exempletDen
styrelseledamot sådant detdvs. bolagsstämmans valinsätts som -

exempel pååterspeglas i stämmoprotokollet är närmast ett en-
doktrinen vanligtfiduciarisk rättshandling. Ett i den juridiska sätt att

parallell dis-beskriva rättsläget det dessutom existerarär att en
rättshandling, i eller uttryckligasimulerad dold detta fall den tysta--

sigunderhandsöverenskommelsen målvakten inte skall ägnaatt
Grönfors Karlgren i 1936 165.bolaget SvJTa. s., s.

speciell medskenhandlingar i flera avseendenDenna ärtyp av
i gällerrättsverkningarna. På allmänhetavseende sättsamma som

underhands-fiduciariska rättshandlingar påverkar sålundabeträffande
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överenskommelsen inte målvaktens ställning utåt. Målvakten blirM
verkligen styrelseledamot i bolaget och får i denna egenskap den
formella makt följer med uppdraget. Men enligt den underhands-som
överenskommelse M har träffat med den honom detärutsettsom som
förutsatt M inte skall använda sig styrelseledamots befogen-att av en

befogenheter skall, iheter; dessa den mån de huvud iöver taget tas
bruk, utnyttjas andra. Det kan alltså iM verkligheten intesägas attav

fått något aktieägarnas uppdrag fullgörahar de uppgifteratt som
på styrelseledamot.ankommer Om tillPRV känt innebörden av

underhandsöverenskommelsen, skulle knappast någon registrering av
styrelseledamot kunnaM ägasom rum.
hänsyn till aktiebolagslagenMed innehåller delvis tvingandeatt en

styrelsens ställningreglering torde behörighet företrädaMzs attom
tredjebolaget gälla oberoende tredjedengentemot man av om mannen

i god eller ej. Skulle i strid förutsattsM med vad mellanär tro som
och aktieägarna dessas sig förhonom godkännande förutan ta att
räkning träffabolagets avtal som inte skenavtal med tredjeärett ett

torde detta alltså binda bolaget tredjeden bortävenman, om mannen
förstå endast för skens skull insatts styrelseledamot.Matt som

får i det angivna exemplet också det straffrättsligaM ansvar som
styrelseuppdraget.följer med Detta betyder dock inte han kan fällasatt

till för vad andra företagit sig i ellerbolagets med dessansvar namn
medel hans medverkan. Men för vissa underlåtenhetsbrott kanutan

till straff.han i allmänhet dömas Så följer det 8 kap. 6 §t.ex. av
stycket aktiebolagslagen tillseandra styrelsen skall organisation-att att
bokföringen och medelsförvaltningen innefattar tillfredsstäl-enen av

Iden mån bolagetkontroll. inte fullgör bokföringsskyldighetenlande
normalt fällas till förkan M således detta, och han kanansvar

åtal den punkten inte frita sig frångentemot ett attansvar genom
aldrig varit meningen skulle någon befattninginvända det han taatt att

angelägenheter. det finns fleramed bolagets En sak är attannan om
styrelsen, denna kan ha sådan arbetsfördelningledamöter attav en

förutsätts bokföringen,någon eller några ledamöter för ochta ansvaret
omständigheternakan då beroende på det denne ellerärattman anse

det straffrättsliga inte de övriga.dessa skall bära ochansvaretsom
uppfattning detEnligt utredningens det inte omöjligt hävdaär att att

rättshandling för meninginnebär skens skull i brottsbalkens sättaatten
styrelse på har diskuterats. Följdenin målvakt i härsätten somen

för registreringdå anmälan förhållandetskulle äratt avvara en
intygande eller brukande urkund ochstraffbar osantsom av osann

beroende omständigheterna kunna straffasmålvakten själv skulle på
gärningsman eller medhjälpare. Dettaantingen synsätt ärsom som

rättshandlingar skalloch frågan i vad mån ñduciariskadock pressat,
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bedömas skenhandlingar inte alldeles klar.är Det får därförsom
bedömas osäkert hur domstol skulle på saken.som en se

Klart emellertid insättandetär målvakter allvarligtatt utgör ettav
missbruk reglerna och i hög grad försvåraär ägnat de brottsbe-attav
kämpande myndigheternas ansträngningar. fårDet därför anses
befogat straffbestämmelse införs med säkerhetatt träffarstörreen som
illojala förfaranden aktuellt slag, låt naturligtvis inteattav vara man
skall överdriva utsikterna komma till med problemen pårätta dennaatt
vag.

3.2.3 Förslag till reglering

Utredningens förslag: aktiebolagslagenI införs iregel vilkenen
det styrelseledamöter och verkställande direktör skall haattanges
sådan insikt och erfarenhet med hänsyn till ochartensom om-
fånget bolagets verksamhet omständigheterna i övrigtsamtav
fordras för uppdragets fullgörande enligt aktiebolagslagen. Vidare
föreskrivs den inte del i sådan verksamhetatt att tasom avser

enligt aktiebolagslagen ankommer på styrelsen eller verkstäl-som
lande direktör inte godtagbart skäl får åta sig uppdragutan som
sådan befattningshavare. Den uppsåtligen och i otillbörligtsom
syfte åtar sig sådant uppdrag i strid med den sist nämnda bestäm-
melsen skall kunna dömas till böter eller fängelse i högst år.ett
Detsamma skall gälla för deltagare i bolagsstämma och styrelsele-

i otillbörligtdamot syfte någon till styrelseledamot ellerutsersom
verkställande direktör med insikt hinder detta möteratt motom
enligt någon de angivna bestämmelserna.av

I 8 kap. 4 § aktiebolagslagen i dag behörighetskraven föranges
styrelseledamot och verkställande direktör. Sådan befattningshavare får

inte underårig, försatt i konkurs eller underkastad närings-t.ex. vara
förbud. Vad föreskrivs styrelseledamot gäller enligt § fjärde1som om

kapitelstycket i tillämpliga delar styrelsesuppleant.samma om
I fråga revisor finns i 10 kap. 2 § andra stycket aktiebolagslagenom
allmän lämplighetsregel. Enligt denna skallregel revisor ha denen en

insikt i och erfarenhet redovisning och ekonomiska förhållandenav
med hänsyn till och omfånget bolagets verksamhetartensom av

fordras uppdragetsför fullgörande. Någon sådan regel finns däremot
inte beträffande styrelseledamot.

Utredningen det skulle fördel det i frågaävenatt attanser vara en
styrelseledamöter fanns allmän lämplighetsregel i aktiebolagsla-om en

Att sådan regel inte införts eller diskuterats pånärmaregen. en ens
hängatid torde med fäst avgörande vikt vidattsenare samman man
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styrelseuppdrag bygger på aktieägamas förtroende. Detta måsteatt ett
självfallet i fortsättningen det väsentliga. Men inteäven mestvara
minst för missbruk skall kunna förebyggas bättre vad haränatt som

möjligt inom förvisat sig nuvarande ordning bör lagenramen som
sakenutredningen uttryckligen ställning i frågan beträffande detaser

kvalifikationer kunnaallmänna bör ställas på styrelseledamot.som en
förslag med sådan inriktningMot brukar i allmänhet anföras det

det bör aktieägamas sak vilka de vill anförtroargumentet att vara egen
leda bolagetuppdraget styrelseledamöter. Denna invändningatt som

vi saken inte helt bärande. inte bara förhållandetDet tillär ärsersom
aktieägarna här förtjänar uppmärksammas. Det grundläggandeattsom

aktiebolagsformenför delägarna principiellt befriade frånär äratt
för bolagets förpliktelser; de bara den insatsäventyraransvaret som

bolagsförmögenheten.de har gjort i innebärDetta inte baraatt
aktieägarna också borgenärerna liksom andra i förhållande tillutan -

åtar sig förpliktelservilka bolaget har legitimt anspråk påett en-
ledning i bolaget.fungerande

Utredningen föreslår 8 kap. kompletteras4 § aktiebolagslagenatt
regel i vilken det och verkställandemed styrelseledamotattangesen
skall sådan insikt och erfarenhet med hänsyn tilldirektör ha artensom

omfånget bolagets verksamhet omständigheterna i övrigtoch samtav
fullgörande aktiebolagslagen.för uppdragets enligtfordras

sådan bestämmelse naturligtvis inte avsedd hindraEn är att en
arbetsfördelning inom styrelsen innebär vissa ledamöternaattsom av

sig huvudsakligenendast bestämda frågor elleri praktiken ägnar
exempelvis för kreditgivaresobservation räkning. Inte heller ären
hindra ordning enligt vilken styrelsens reella maktavsikten äratt en

tillmed hänsyn eller fastbegränsad ägaren ägarna utövaratt en
nuvarande former förledning. Lika självklart styrelserepresenta-är att

Överprivatanställda huvud gällerför inte berörs.tion atttaget
skisserat innebär endast självklarhet förbestämmelser slagav nu en

iden företag åter här stårseriösa bolag. För oseriösatyp somav
den inte komplette-blickpunkten blir bestämmelsen verkningslös, om

med straffbestämmelse.ras en
utformashur sådan straffbestämmelse skallNär övervägerman en

början alldeles uppenbart bestämmelsedet tillär angettatt av nuen en
skulle begränsastraffsanktionerasinte kan generelltslag även om man

föruppsåtliga fallen. skulle innebära,till de Dettasig taatt ett
sin eller sinsmåföretagare låter in hustruexempel, sättaatt somen
realitetenför bolag han eller hon ii styrelsenmake attett avsersom

sig skyldig till brott.och hållet på hand skullesköta helt göra ettegen
syftar tillbör fall då förfarandetKrirninaliseringen begränsas till att
härmedsig syftet kanegentliga ledningen bolaget,dölja den vareav

vilseledande affärstransaktionerskapa förutsättningar förattantas vara
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eller försvåra skattekontrollen eller de brottsbekämpande myndigheter-
ansträngningar eller förfarandet har liknande otillbörligtannatnas

ändamål. begränsningDenna kommer till uttryck, straffbestäm-om en
melse formuleras så den uppsåtligen bryter denatt motsom nya

ibestämmelsen 8 kap. 4 § aktiebolagslagen skall dömas till straff, om
det sker medvetet och i otillbörligt syfte. Beträffande den närmare

sistnämndainnebörden rekvisit bl.a. i kap.11 4 §använt ävenav -
brottsbalken återkommer utredningen i författningskommentaren.-

Utredningen vill anmärka den sålunda förelagna ordningenatt
sig från denskiljer på grundval EG-rättsliga regler infördanumera av

lämplighetsprövningen i bl.a. banker och kreditmark-större ägareav
nadsbolag. Samma reglering föreslås i regeringens proposition
1997/98:71 beträffande börser och clearingorganisationer. I dessa
sammanhang det frågan kontroll skall utförasär ettom en som av
utomstående sådantEtt kan givetvis inte införas försystemorgan.

iaktiebolag allmänhet.
Förslaget torde inte i praktiken öka förutsättningarna för att

styrelsen skall kunna bli skyldig betala skadestånd till bolaget.att
ledamöter kanStyrelsens nämligen under alla förhållanden åläggas

skadeståndsansvar bolaget för det fall de uppsåtligen ellergentemot av
oaktsamhet skadar bolaget kap.15 § aktiebolagslagen.lgrov

Däremot kan möjligen tänka sig ökad möjlighetattman en upp-
ålägga aktieägarekommer skadeståndsansvar bolaget iatt mot nu

aktuella fall. Förutsättningen för skadeståndsansvar enligt 15 kap.är
aktiebolagslagen aktieägaren,3 § medverka till över-att attgenom

trädelse aktiebolagslagen eller bolagsordningen, uppsåtligen ellerav
oaktsamhet har tillfogat bolaget skada. Eftersom förslagetav grov

till skillnad fråninnebär vad gäller idet aktiebolagsla-att som nu- -
uttryckligen slås fast styrelseledamöterna skall ha sådan insiktattgen

fordrasoch erfarenhet för uppdragets fullgörande enligt lagen,som
föreligger de lagtekniska förutsättningarna för aktieägareatt en som

medverkat till väljahar styrelse sådana kvalifikationer kanatt utanen
bli skyldig bolaget för skada uppkommit härigenom.ersättaatt som

bl.a. till svårigheternaMed hänsyn bevisa orsakssarnrnanhang tordeatt
skadeståndsansvar emellertid i praktiken inte kunna aktualiseras annat

vid sådana uppenbara fall missbruk förslaget sikte påän tar attav som
motverka.

sålunda föreslagnaDen regeln bör enligt vår mening kompletteras
bestämmelse enligtmed vilken föreskrivs den inteatt atten som avser

verksamhetdel i sådan enligt denna lag ankommer på styrelsenta som
verkställande direktör får inte åtaeller sig uppdrag styrelseleda-som

verkställandeeller direktör.mot
Givetvis det inte möjligt föreskriva förbud för någonär att ett att ta

sådant uppdrag i fall eller hon själv bedömerhanänemot ett annat om
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sig ha tillräcklig insikt eller erfarenhet så formulerat förbudett-
skulle, det efterlevdes, medföra inga andra sådanaänattom personer

övertygade sina förtjänsterär skulle kunnasom om accepteraegna
uppdrag detta slag. Vad i lagen emellertid bör kunna slå fastav man

den i praktiken inteär någon befattningatt medatt tasom avser
bolaget inte godtagbart skäl får lovutan uppdragatt ta emot ett som
styrelseledamot eller verkställande direktör.

En bestämmelse detta slag bör kunna straffsanktioneras med sikteav
på de typiska målvaktsfallen liksom andra situationer då någon för
skens skull åtar sig uppdrag styrelseledamot eller verkställandeett som
direktör i otillbörligt syfte. I sammanhanget kan nyligennämnas att en
publicerad undersökning visar 500 år 1997 varderaatt ca personer
hade styrelseuppdrag i 20 aktiva aktiebolag någraöver dem iav mer

100 bolag. Redan det förhållandetän någon har så mångaatt
styrelseuppdrag bör naturligtvis inte vidare straffbart,utan anses men
sådana omständigheter kan i viss mån bidra till underlaget för en
bedömning enligt vilken det föreligger "målvaktsfall".ett

3.3 Generalfullmakter

3.3.1 Bakgrund

Utredningen har fått till uppdrag behandla frågan general-att om
fullmakter i första hand det gäller användningennär sådanaav
fullmakter medel kringgå näringsförbud. Till den fråganett attsom
återkommer utredningen i avsnitt 7.4.2. skallDet redan här förut-
skickas utredningen inte några hinder lagen 1986:436att mot attser

näringsförbud kompletteras sådant det blir förbjudetsättett attom
för den ålagts näringsförbud inte bara ställföreträ-attsom som nu vara
dare för juridisk näringsidkareär ocksåutan atten person som som
ombud företräda sådan juridisk om inte tillstånd haren person
meddelats.

I direktiven har emellertid utredningen skalläven angetts att vara
fråganfri behandla generalfullmakt också i andra brottsligaatt om

situationer i samband med kringgående näringsförbud.än Ut-av
redningen sig därför böra anföra vissa allmänna synpunkter påanser
frågan.

Enligt åklagarväsendets 1996:1 general-rapport representerar
fullmakter praktiskt problem. Sådana fullmakter förekommerett stort
ofta i styrelselösa bolag. Tydligen har istyrelsen dessa fall någongett

eller mindre oinskränkt behörighet företräda bolaget,atten mer
varefter styrelseledamöterna avgått bli ledamö-utan att ersatta av nya

Den ende företräder bolaget då innehavaren general-ärter. som av
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i sin intefullmakten, sällan den påtur transporterarsom arman.
blir kringgår aktiebolagslagens ledningResultatet föratt systemman

aktiebolag och det erbjuder svårigheter identifiera denatt stora attav
förskall bära straffbar gärning vilken företagits iansvaretsom en

eller med dess medel. Ibland förekommer ocksåbolagets namn
generalfullmakter.förfalskade

diskussionen kring hithörande frågor det något oklart vadI är man
generalfullmakt, inte förekom-med någonutgör termsom sommenar

har någon åklagarvä-i lag eller vedertagen innebörd. Iannarsmer
sendets 1996:1 används begreppet för betecknanärmastrapport att en

bådehandling innebär behörighet och befogenhet i allaatt avseen-som
bolaget, finnsföreträda det i praktiken exempel påden attmen man

för fullmaktshandling.använder begreppet betydligt inskränkten mera
generalfullmakterProblemet med behandlas också i nyligenen

Åhman,avhandling, Ola Behörighet och befogenhet iutkommen
Uppsala ff.. definitionaktiebolagsrätten, 1997 s. 449 Enligt den som

generalfullmakt tilläggeri nämnda arbete fullmaktär en somges en
helt eller i det generell behörighetinnehavaren närmaste atten

företräda fullmaktsgivaren alla tredje män.gentemot
rättegångsbalken,jämförelse kan här med 12 kap. 23 §En göras

den har "allmän fullmakt förvaltadet föreskrivsdär att attsom annans
skall betraktaseller eljest handhava angelägenheter"egendom annans

således fullmakt detställföreträdare och inte ombud. Ensom avsom
sikte kallas disponent-denna bestämmelse brukarslag tarsom

generalfullmakt faller naturligtvis under rättegångsbal-fullmakt. En
också fullmakterbestämmelse, denna bestämmelse omfattarkens men

torde i begreppet general-begränsade vad läggaänär manmerasom
fullmakt.

generalfullmakt sådant det används i diskussionenBegreppet synes
handelsfullmakt.brukar kalla prokuravadmotsvara mansnarare
i fråga sådanai lag definierat begreppförekommerProkura omsom

främst handels-registreras i handelsregister, dvs.näringsidkare som
den inneharEnligt § prokuralagen 1974:158 skallbolag. l som

allt gälleruttryckligen förklaras prokurafullmakt vilken somvara
och teckna hansverksamhet handla på hanshuvudmannens vägnar

försäljning inteckning fast egendomundantag för ochfinna" med av
handelsregisterlagenprokura kan registreras enligtEneller tomträtt.

någotdockinte obligatoriskt. Prokuradetta1974:157, ärärmen
inte innefattar endastfullmakt, eftersom denoch änannat enmera
beslutsbefogenheter.ocksåtredjebehörighet utangentemot man
Åhman 456förekomma i aktiebolaginte kunnaProkura a.a. s.anses

referenser.med
Åhmans diskussionefter utförlignämnda arbete hävdasI aven

tillåtna. Huvudargumentetgeneralfullmakter inte ärfrågan är attatt
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reglerna i 8 kap. 11 och 12 företrädarskap och firmatecknings-om
exklusiva i belysningrätt är det gäller enligt aktie-systemav som

Åhmanbolagslagen. emellertid a.a. 450 454 det kananger not atts.
förekomma styrelsen för aktiebolag meddelaratt ett till ordalagenen
mycket vid fullmakt för någon företräda bolagetatt gentemot en
särskild tredje det mellan kanatt parternaman men avsett attvara
fullmakten endast skall specifika åtgärder. Såvitt framställningenavse
får förstås skulle sådan fullmakt inte träffas någon ogiltighetspå-en av
följd dels med hänsyn till den inskränkning delsparterna avsett,som
med hänsyn till den endast riktar sig till bestämdatt tredjeen man.

framställningenAv emellertid inte klart framgå hursynes man
enligt författarens mening skall på det fallet fullmakt medattse en
generell eller i varje fall mycket vid behörighet riktar sig till envar

enligt överenskommelse mellan bara får användas i vissamen parterna
Ärbestämda fall. det mellan styrelsen, denna fullmaktsgivare,ärom

och fullmaktstagaren avtalat begränsning fullmaktstagarensen av
befogenhet, innebär firman bara får tecknas i vissaatt speciellasom
situationer, behöver styrelsen inte ha avhänt sig sitt enligtansvar
aktiebolagslagen.

Om oinskränkt generalfullmakt utfärdas aktiebolag tordeen ettav
det aktiebolagsrättsligt bemyndigande enligtatt 8ettvara anse som
kap. §11 andra stycket första meningen, dvs. utseendeett av
firmatecknare. Finnatecknare skall anmälas till PRV för registrering,

underlåtenhet i detta avseende inte straffbelagdär och det svårtärmen
aktiebolagslagen hindrar någon handlaratt att bolagetsatt vägnarse

med stöd sådant bemyndigande innan det har blivit registrerat,ettav
försåvitt bemyndigandet godtas medkontrahenten.av

Åhman anför häremot styrelsen har hålla sig till detatt sättatt som
lagen anvisar, den vill utvidga den krets har generellom som
behörighet företräda bolaget a.a. 459. Men vadatt skulle i så falls.
skillnaden mellan generalfullmakt med oinskränkt behörighetvara en
och bemyndigande särskild firmatecknare Omett utgåren man
från bemyndigande sistnämnda slagatt ett gällandeutgörav en
rättshandling redan innan registrering har skett, generalfullmak-synes

ogiltighet enligt detta endast bygga påtens den oinstän-resonemang
digheten fullmakt används i stället för lagensatt termen ord, bemyn-
digande. andraI sammanhang används emellertid dessa uttryck

och det därför inteär vidare givet domstolsynonymt, utan att en
skulle underkärma generalfullmakt redan på denna grund.en

Som har anförts i åklagarväsendets 1996:1 används general-rapport
fullmakt ofta i samband med köp aktiebolag. Såväl i denna rapportav

Åhmansi arbete hävdas något godtagbart skäl för användaattsom att
generalfullmakt inte finns. Det kan ifrågasättas inte sådantettom

väl kategoriskt. Situationensynsätt är kan exempelvis den attvara en
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bolagerlägger betalning för aktierna i vill säkerställaköpare ettsom
säljaren, själv eller styrelse ellerinte ärrepresentantatt som genom

omedelbart efter erhållen likvid plundrar bolaget ellerfirmatecknare,
transaktionföretar någon urholkar eller minskar värdetsom avannars

förvärvade bolaget.det
torde ofta detta skäl kontrahenterna iDet även serösavara av som -

ibland väljer den lösningen bolaget i samband medsammanhang att-
erläggande den befintliga styrelsen lämnarbetalningens engenom

till köparen, varefter avgår bolagsstäm-generalfullmakt styrelsen samt
aktieägare hålls för utseende styrelse. Tillmed köparen som av nyma

sin behörighet exempelvis eller avsluta konton hosstöd för spärraatt
kreditinrättningar, försändelser till bolagetoch andra avhämtabanker

måste utförasombesörja ändring och andra åtgärdereller postav som
i läge kunna åberopaskulle köparen visserligen dettaomedelbart

försäljningenbolagsstärnrnoprotokollet och övriga i samband med
betraktas förenat medhandlingar, detta kanskeupprättade men som

eftersom sådana innan de har registreratssvårigheter, protokollstörre
skäl ibland med misstänksamhet.naturliga mötsav

Även styrelseledamöter skulletiden för registrering nyvaldaavom
föreligga för köpare bolagkan behovförkortas avsevärt, ett attaven

uppnåsdock kunnasäkerställa sin Syftet börsituationeri dessa rätt.
generalfullmakt. Andrapreciserade bemyndiganden än enmeragenom

någonbank ellersäkerhet ställs ellerkanutvägar att att annanenvara
detta förenat medkopplas in, låt störrekreditinrättning ärattvara

vissa kostnader.ochomgång
för sin del inteframgår emellertid utredningenanfördadetAv att

generalfullmakt i alla lägensigövertygad ärfulltär attvare om en
legitimtoch hållet saknarsådana fullmakter heltverkan eller attutan

användningsområde.
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3.3.2 Tänkbara lösningar problemen

Utredningens förslag: Ett oinskränkt bemyndigande för änannan
styrelseledamot eller verkställande direktör företrädaatt ett
aktiebolag och teckna firmadess skall inte medföra någon rätt att
företräda bolaget förrän bemyndigandet registrerats i aktiebo-
lagsregistret. Aktiebolagslagens bestämmelse styrelsenattom

för bolagets organisation och förvaltning skall kompletterassvarar
med regel i vilken det styrelsen inte får överlåtaatten anges

uppgifterför dessa påansvaret arman.

åklagarväsendetsI 1996:1 och i andra sammanhang harrapport
föreslagits olika slags åtgärder för minska problemen med general-att
fullmakter, såsom generalfullmakter skulle uttryckligen förbjudas,att

registrering skulle krävas för generalfullmakt skulle fåatt att en
giltighet eller generalfullmakt inte skulle få gälla änatt en mer en
begränsad tid förbudmed därefter utfärda generalfullmakt.att en ny

förslag enligt utredningensDessa mening i högär grad beaktansvär-
da. utredningenSom saken lider de dock den svagheten detattser av

svårt på meningsfullt definiera det slag fullmaktshand-är sättatt ett av
ling skulle träffas sådana regler.som av

Om begränsar synfältet till sådana fullmakter innebärman som en
oinskränkt behörighet företräda bolaget, skulle det dock lättatt vara

åstadkomma reglering angivet slag. Lämpligen skulleatt en av
aktiebolagslagens regler kunna kompletteras med föreskrift atten om

oinskränkt bemyndigande för styrelseledamot elleränett annan
verkställande direktör företräda bolaget och teckna dess firma inteatt

någon företrädamedför bolaget förrän registrering har skett.rätt att
skulle sarmolikt leda till viss begränsning sådanaDetta fullmakt-en av

här åsyftas, och det svårt det skulle leda till någraär att atter som se
olägenheter från praktisk föreslårsynpunkt. Utredningenstörre en

regel detta slag. Effekterna sådan komplettering blirav av en
visserligen begränsade. Det skulle emellertid komma stå klartatt att

fullmakt enligt sin lydelse innefattar oinskränkt behörighet atten som
handha bolagets angelägenheter inte åberopas,kan den harom
registrerats. Möjligen detta förhållandet förredan närvarande.är

regel det slag har diskuterats dockEn skulle knappastav som nu
kunna formuleras så den ogiltigförklarar fullmakter visserligenatt som

vidinnefattar mycket behörighet ändå innehåller vissen men en
inskränkning behörigheten.mindre Sådana inskränkningar fårav

enligt kap. § tredje stycket aktiebolagslagen inte registreras. Så8 11
i praktiken förekommit avfattad påhar det fullmakt detärt.ex. att en

fullmaktstagaren får teckna bolagets firma uttryckligensättet att men
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förklaras behörighetsakna stämning i tvistemål. En sådanatt ta emot
fullmakt får vad i diskussionen harantas motsvarasom som-
betecknats generalfullmakt blir svårare komma åt.attsom -

finns emellertid iDet praxis exempel på fullmakter ävensom, om
innefattar vissde inskränkning behörigheten exempelvis deten av av

slag sist, formulerade sånämnts det klart framgårår att attsom
fullmaktsgivaren vanligen styrelsen fullmaktstagarenäven ger- -
praktiskt obegränsade befogenheter med avseende på bolagetstaget
förvaltning och alltså klart vid handen styrelsen har avhäntattsom ger
sig för bolaget. Någon tvekan fullmakter detta slagansvaret attom av
inte förenliga med det associationsrättsliga regelsystemet skulleär väl
inte behöva föreligga. Med tanke på de problem vållassom av
generalfullmakterna skulle dock enligt utredningens mening ett
förtydligande värde. Detta skulle exempelvis kunna skevara av genom

8 kap. 6 § aktiebolagslagen, där det i föreskrivsdag styrelsenatt att
för bolagets organisation och förvaltningen bolagetssvarar av

angelägenheter, kompletteras med regel i vilken det atten anges
för uppgifterdessa inte styrelsen får överlåtas påansvaret av annan.

Utredningen föreslår sådan komplettering lagtexten.även en av
Utredningen emellertid redan framgått medveten deär attsom om

föreslagna båda lagändringarna inte i förhållandevisännu mer
begränsad mån undanröjer de problem har sig till känna igettsom
praktiken.

går vanlig fullmaktSå på företräda bolagt.ex. typ ut att etten av
samband med skalbolagstransaktioner.i Sådana fullmakter benämns
praktiken ibland generalfullmakti och ibland bara fullmakt jfr t.ex.

NJA 1995 505, särskilt 506. Formuleringen kan följandes. s. vara
hämtad aktuellt brottmål:ettur

Härmed lämnar undertecknade företrädare förbehöriga ABX
fullmakt Y för Xzs räkning förvärva eller flera aktiebolag,att ett

teckna låneavtal för sådant förvärv, kvittera medelatt att samt att
vidta alla andra åtgärder naturligt sammanhänger med ettsom
sådant förvärv.

de kompletteringar aktiebolagslagen harIngen av av som nyss
föreslagits innebär fullmakt detta vidare förlorar sinslagatt utanen av

huvud vanskligt söka åstadkommaverkan. Det över atttagetsynes en
specialreglering träffar sådan fullmakt samtidigt görsom en men som
det möjligt för bolagets företrädare exempelvis bemyndigaatt en

hämta bolagets medel i bank eller på någotkassör att posten, som
förekommamåste få lov i fortsättningen.ävenatt

Åhmans arbeteBåde i och i andra sammanhang har diskuterats om
bolagsstyrelse utfärdad fullmakt vilket helstinte slagav en somen av
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förloraborde sin verkan så styrelsen avgår eller desssnart som
sammansättning ändras: den skulle alltså inte återkallasbehöva denav

styrelsen, vilket självfallet under alla förhållanden kan ske. Mennya
detta uppslag leder tilläven svåra gränsdragningssvårigheter. Antag

beståendestyrelse flera har utfärdat rättegångs-att en av personer en
eller postfullmakt och ledamot i styrelsen därefter avgår. Detatt en
bör inte rimligen få betyda fullmakt måste utfärdas.att en ny

svårtVad har talar för det åstadkommasagts ärsom att attnu en
lösning problemen ingrepp i aktiebolagsrättsliga eller andraav genom
civilrättsliga regler. Man måste söka andra utvägar.nog

3.3.3 Förslag till komplettering brottsbalkens reglerav om
medverkan

Utredningen förslag: Brottsbalkens regler medverkanom
utvidgas på så densätt, med uppsåt främja brottsligatt attsom
verksamhet någon bemyndigande företräda juridiskett attger

skall medverka till brott begås med stödperson anses som av
bemyndigandet.

Vissa de brottsbekämpande myndigheternas problem förevarandepåav
område har anknytning till det förhållandet det general-näratt
fullmakter förekommer kan mycket svårt klaraatt utvara vem som
bär för viss transaktion eller serie transaktioneransvaret en av som
objektivt skulle betrakta brottslig. Den ursprungligasett attvara som
generalfullmakten har utfärdats sedermera avgången styrelsele-av en
damot eller målvakt, och generalfullmakten har sedan kanskeen

i flera led. Ofta det tydligen vanskligt fastställaärtransporterats att
i realiteten har utfört eller beordrat ellerden de ifrågavaran-vem som

de transaktionerna. Frågor med anknytning till den berörda problema-
har uppkommittiken i detta skrivs mycket uppmärksammadnären

förundersökning där förskingringsoperationer omfattning istor ettav
börsbolag misstänks.

kan då ställa fråganMan inte den utfärdat general-om som en
fullmakt eller något liknande bemyndigande med insikt eller misstanke

bemyndigandet kommer användas för brottsligt ändamålatt attom
borde kunna straffas för medhjälp. Detta torde emellertid i de typiska
fallen inte möjligt till följd uppsåtsreglerna.vara av

förhåller sig visserligenDet ofta så den i brottsligtattnog som
sammanhang har utfärdat generalfullmakt kan överbevisas atten om
ha haft åtminstone eventuellt uppsåt till brottslig verksamhet. harHan

risken förinsett detta och vetskap brott kommer förövasatt ett attom
skulle inte ha avhållit honom från utfärda bemyndigandet. Men detatt
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kan förutsättas svårt leda i bevis han haft uppsåt för-iatt attvara
hållande till just det konkreta brott har utförts och hansom som
kanske i verkligheten inte heller känt till och möjligen inte heller har
haft förutsättningar begripa. Det enligt medverkansreglerna inteäratt
tillräckligt med uppsåt omfattar brott i allmänhet,störstaett utansom

föreliggadet måste uppsåt i förhållande till det konkreta brottet.ett
vidare enligt gällandeDet kan oklart redan bemyn-rätt ettvara om

digande främjande brottet med råd eller dåd på sådantutgör ett ettav
krävs för medverkansansvar.sätt som

Med hänsyn till det associationsrättsliga så lättäratt systemet att
manipulera i brottsliga sammanhang utredningen det finnsattanser
skäl för utvidgning medverkansreglemas tillämpningsområde påen av
den här punkten. En sådan utvidgning innebärabör den medatt som
uppsåt främja brottslig verksamhet någon bemyn-att ettger amian

företräda juridiskdigande skall medverka till brottatt en person anses
begås med stöd bemyndigandet. Uppsåtet kan direkt,som av vara

indirekt eller eventuellt, behöverdet inte omfatta konkret brottettmen
bestämdoch inte endast brottstyp det bör tillräckligtutan atten vara

det brottslig verksamhet.avser
Liksom vid medverkan till bör naturligtvis gällabrott denattannars

medverkande skall dömas efterendast det uppsåt ligger honomsom
och straffet försjälv till last den medverkat endast i mindreatt som

mån kan under det föreskrivet för ringabrottet eller, iärsättas som
fall, bortfalla helt och hållet. enligtMed hänsyn härtill kan det
utredningens mening inte dettautvidgning slag sträckerattanses en av
sig alltför långt.

återkommer i författningskommentarenUtredningen till hur en
bestämmelse skisserat slag bör kunna tillämpas.av nu



Kontroll i samband med... 811998:47SOU

tillstånds-medKontroll i samband4

givning m.m.

Inledning4. l

myndigheter medhuringårutredningsuppdraget övervägaI att
uppgift beslutamedtillsynsuppgifter ellerellertillstånds- att om

möjligheterbetydligt bättrenäringslivet skall kunna äntillbidrag ges
kringgåshänseendende regler gäller i dessaförhindrai dag attatt som

på åtgärder kanexempelbulvaner. Somanvändning somavgenom
vidgadirektivensammanhang ii detta närrms attövervägas myn-

står bakom vissverkligenutredamöjligheterdigheternas att somvem
sökande ellerfall föreläggai vissaverksamhet, part attatt annanen

möjligheternaverksamheten och ökaställning iuppgivnasinstyrka att
sökandentillståndsansökan vid misstankeavslå att ageraratt omen

någonförbulvan annan.som
bakgrund detfådel tordeUtredningsuppdraget i denna mot avses

förbyggamöjlighetentid harunder ägnats attintresse senaresom
från myndig-kontrollåtgärderolikabrottslighetekonomisk genom

framhållits viktensammanhanget har särskiltsida. Iheternas av en
tillstånds-upphandling,samband medmyndighetskontroll ieffektiv

näringsverksamhet. Denbidrag tillutbetalningochprövning av
ekonomiska brotts-denåtgärdersamhällets samladeförstrategi mot

bet.1994/95:217,skr.i april 1995regeringenligheten antogsom
ökadbl.a.sålunda1994/95:4l2 innebärrskr.1994/95:JuU25, att en

den tillsynkontroll vidsådanvidskall läggasvikt samt som myn-
strategin skr.bransch. Iviss verksamhet ellerdigheter överutövar en
åtgärderfrågautsträckningidet är36 f. att stor somomangess.

i vissa falldetvidta,kan och böri dagredanmyndigheterna attmen
effektiviseraförinstruktioneri regler ellerändringarkan behövas att

kontrollen.
strateginidiskussiontill ärkontrollfrågaEn tassom uppannan

särskiltbranscherinom vissaför arbete ärvandelsprövning utsattasom
börjantillRegeringen konstaterarbrottslighet.ekonomisk attför en

åtgärderåtminstoneinförts eller övervägtsverksamheter hari vissadet
blivandelaglydnaden hospågårsyfte prövasanerandei att attutsom

Vidareskilda slag.tillståndsprövningmedsambandinäringsidkare av
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den bedömningen sådan vandelsprövning utformadgörs rättatt en -
i speciella fall kanoch använd lämpligt och effektivt sättett attvara-

till med vissa former ekonomiskkomma brottslighet harrätta av som
inom särskilda områden näringslivet.utvecklats av

enlighet med vad regeringen förutskickadeI i den nämndanyss
tillkallades därefter särskildstrategin utredare för delsövervägaatten

vandelsprövning och andra åtgärderfrågor för branscherattom sanera
försärskilt ekonomisk brottslighet, dels vissa andraär utsattasom

förebyggandefrågor hur främst det arbetet den ekonomiskamotom
brottsligheten kan effektiviseras kontroll i samband medgenom
tillstånds- och bidragsgivning dir. 1995: Utredningen,142. antogsom

Branschsaneringsutredningen, har redovisat sina övervägandennamnet
och förslag dels i delbetänkandet Licensavgift principskiss SOUen-

dels i huvudbetänkandet Branschsanering1996:172, och andra-
ekobrottmetoder SOU 1997:111.mot

huvudbetänkande behandlarsitt Branschsaneringsutredningen bl.a.I
för brottslighetförutsättningarna motverka ekonomiskatt genom en

utvecklad kontroll i samband tillsynsverksamhet, tillstånds-medmera
prövning frågor bidrag och näringslivet.prövning stöd tillsamt av om

förslag syftar åstadkommaVissa utredningens till brottsförebyg-attav
sådana åtgärder, föreslås skärpningargande effekter bl.a. närgenom

tillstånds- och tillsynsreglering redan gäller förgäller dendet som
yrkestrañken. förordar ocksårestaurangbranschen och Utredningen att

förolika regelsystem tillstånd, tillsyn och bidrag skallfrågan, hurom
användas för motverka ekonomisk och organiserad brotts-kunna att

vidare.lighet, undersöks
Branschsaneringsutredningen vidare bedömningen detgör att vore

Ekobrottsmyndigheten uppgiften fungeralämpligt anförtroatt att som
till vilket beslutande myndigheter kan vända sig förkontrollorganett

information och synpunkter i ärende tillstånd,få ettatt som avser
eller offentlig upphandling. Utredningen konstaterarbidrag, tillsyn att

ordning bl.a. kräver det byggs datasystemsådan att ett nyttuppen
information juridiska dessas ställföreträdare ochmed om personer,

fråganbrottsbelastningar Utredningen rekommenderarägare, attm.m.
Ekobrottsmyndighetens funktion kontrollorgan i angivensom nuom

utreds vidare.mening
näringslivet Branschsaneringsutred-gäller stöd till förordarNär det
utredningsarbetet på området inriktas pådet fortsattaningen att en

myndighet för utbetalningarnaordning innebär att en svarar avsom
kan utredningen på motsvarandesamtliga stöd. Nämnas sättatt

utvecklar för utbetalningrekommenderar ett systematt man av
för samtligasocialförsäkringsförmåner där myndighet svararen

utbetalningar.
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för-BranschsaneringsutredningensremissbehandlingEfter övervägs
regeringskansliet.närvarande iförslag

ekonomiskasikte motverka denreformarbeteEtt tar attsom
effektivisera myndigheternasutveckla ochbrottsligheten attgenom

dånärvarande. Detbedrivs alltså förverksamhet ärkontrollerande
möjligheter avslöjamyndigheternasfrågannaturligt attävenatt om

ansvarsområden kommer isina respektiveinombulvanförhållanden
avseendenskärps i olikamyndigheternas kontrollerOmblickpunkten.

givetvis angelägetvandelsprövning införs, detutvidgad äreller enom
till följdverkningslösaåtgärderna inte blirvidtagnade attatt av

anlitas.bulvaner

myndigheternakontrollmöjligheter harVilka4.2

dagi

specifiktdet inga författningsreglernärvarande finnsFör tarmerasom
realitetenimöjligheter undersökamyndighetssikte att somvemen

ekonomisktväsentligteller hari företagledningenutövar ettett
därmisstanke brottnäringsverksamhet. Föreliggeri vissintresse om

kan detbrottsliga förfarandetled i detutgjortbulvananlitande ettav
regleraderättegångsbalkenvissa de ianvändaaktuelltbli att av

husrannsakan, förellerbeslagtvångsmedlen,straffprocessuella t.ex.
Frågan gällerhänseenden.förhåller sig i dessahur detutredaatt

inom förutredningsmöjlighetervilkaemellertid inte ramengessomnu
stårkontrollåtgärdervilkaförfarandet,straffprocessuelladet utan som

tillsyn,uppgiftmyndighet med prövautövaförtill buds atten
gäller myndigheterdetliknande. Närtillståndsansökningar eller som

författningsbe-allmänhetiuppgifter finns detsådanaanförtrotts
under-kontroll- ochvilkaallmänt reglerarstämmelser som mera

befogenheterMyndighetensvidta.myndigheten kansökningsåtgärder
långtgående.mindreellerhänseende kani detta vara mer

myndighet meduttryckligenFörfattningsbestärmnelser ger ensom
behövs förupplysningarinfordra detillsynsuppgifter rätt att som

första45 §kanexempelmycket vanliga. Som nämnastillsynen är
Konkur-föreskrivsdär det1993:20,konkurrenslagen attstycket 1

tillhandahållaeller någonföretagföreläggafårrensverket attett annan
skallverketfördet behövsellerhandlingaruppgifter, attannat, om

Ettkonkurrenslagen.uppgifter enligtsina annatfullgörakunna
försäljningyrkesmässig1979:357§ lagen6exempel utgör avom

bedrivatillståndharlagrum denEnligt detta är attdyrkverktyg. som
polismyndigheten lämnapå anmodanskyldigförsäljningsådan att av

myndighetenliknandeochhandlingar,upplysningar,de somvaruprov
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behöver för sin tillsynsverksamhet. En liknande bestämmelse finns i
10 § lagen 1983: 1097 med vissa bestämmelser larmanläggningarom

såvitt gäller larrninstallationsföretags och larminnehavaresm.m.
upplysningsskyldighet. När det gäller tillsynen bankeröver och andra
finansiella företag finns det flertal bestämmelser enligtett vilka ett
sådant företag har lämna Finansinspektionen deatt upplysningar om
sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som
inspektionen begär se 7 kap. 1 § bankrörelselagent.ex. 1987:617,
6 kap. § lagen1 1991:981 värdepappershandel, kap.5 l § lagenom
1992:16l0 ñnansieringsverksamhet och 19 kap. 3 § försäk-om
ringsrörelselagen 1982:7l3. Ytterligare exempel kan hämtas från de
områden där Datainspektionen tillsynsmyndighetär se 17 §t.ex.
datalagen 1973:289, 16 § andra stycket kreditupplysningslagen
1973: 1173 och 14 § andra stycket inkassolagen 1974:182 och från
det alkoholpolitiska området se 8 kap. 4-8 §§ alkohollagen 1994:
1738.

De sanktioner kan tillgripas upplysningsskyldighetensom om
åsidosätts varierar från område till område. När det gäller till-en
ståndspliktig verksamhet kan frågan återkallande tillståndetom av
aktualiseras. åtskilligaI fall har tillsynsmyndigheterna vidare getts
möjlighet vid vite förelägga denatt står under dess tillsyn attsom
inkomma med de upplysningar behövs för tillsynen. finnsDetsom

exempel påäven uppgiftsskyldigheten har straffsanktionerats.att
I några fall har myndighet möjlighet i utredningssyftegettsen att

ålägga inställa sig för förhör. Om det behövsatt förpersoner att
Konkurrensverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt konkur-
renslagen kan verket sålunda enligt 45 § 2 nämnda lag ålägga dennyss

kan förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställa sigsom att
för förhör tid och plats verket bestämmer. En liknandesom
bestämmelse finns i 5 § andra stycket lagen 1956:245 om upp-
giftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden uppgiftsskyl-
dighetslagen. Ett åläggande enligt dessa bestämmelser får förenas med
vite 57 § första stycket konkurrenslagen respektive 6 § andra stycket
uppgiftsskyldighetslagen.

förekommerDet också tillsynsmyndighet enligt särskild för-att en
fattningsbestärmnelse har få tillträde till vissrätt lokal föratt att
kontrollera verksamhet står under myndighetens tillsyn. Somsom
exempel på författningsbestämmelser denna kan 16 §nämnastypav
datalagen, 16§ första stycket kreditupplysningslagen, 14 § första
stycket inkassolagen, 5 § arbetsmiljölagen 1977:1160, 5 § lagen
1981:2 handel med skrot och begagnade 21 § andraom varor,
stycket arbetstidslagen 1982:673, 12 lagen§ 1982:821 om

farligt gods och 19 § lagen 1988:868transport brandfarligaav om
och explosiva varor.
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I åtskilliga de fall där myndighet tillagts få tillträderätt attav en en
till viss lokal för kunna fullgöra sin tillsynsuppgift föreskrivs detatt

det åligger polismyndigheten lämna tillsynsmyndighetenatt att
handräckning. förekommerDet också tillsynsmyndigheten i ställetatt
har bemyndigats förelägga förvite det fall tillträde vägras.att

Redan de exempel anförts framgåtorde det fimisattav som nu en
författningsreglermängd varierande innehåll olikastor rörav som

myndigheters möjligheter inhämta upplysningar och företaatt
kontroller inom sina respektive ansvarsområden. Som konstaterats i

föregående saknasdet det emellertid regler särskiltsom avser
befogenhetermyndigheternas det gäller undersöka förekomstennär att

bulvanförhållanden eller liknande. Självfallet kan dock vissa deav av
allmänt hållna reglerna tillämpas i fall där myndighet iävenmera en

finnersin verksamhet anledning utredanärmare utövaratt vem som
ledningen i företag.ett

Även i avsaknad särskild författningsreglering kan myndighetav en
vidta sådana åtgärder infordra uppgifter eller be vissattsom en person

infinna sig hos myndigheten. För myndigheten skall kunnaatt att
någon formtillgripa tvångsmedel, vitesföreläggande, it.ex. ettav

syfte förmå i fråga efterkomma myndighetens begäranatt attpersonen
krävs dock stöd i utryckligt författningsbemyndigande.ett

diskutabeltDet myndighet i avsaknad författ-är mera om en av
ningsstöd kan ha möjlighet genomföra besök i utrednings-attanses
och kontrollsyfte. Enligt 2 kap. § regeringsformen6 varje medbor-är

skyddad husrannsakan och liknande intrång enligtoch 2 kap.motgare
regeringsformen får det skyddet12 § iprincip begränsas endast genom

lag. Någon definition begreppet husrannsakan inte inärmare av ges
regeringsformen, enligt motiven 1973:90 246prop. användsmen s.
uttrycket för beteckna varje myndighet företagen undersökningatt av

hus, eller slutet förvaringsställe syftet med under-oavsettrumav
sökningen.

Saknas författningsstöd för genomföra besök i kontrollsyfte haratt
myndigheterna självfallet inte heller någon befogenhet tvångsvisatt

till vissbereda sig tillträde lokal. Det finns alltså i sådant fall inteett
begära handräckningnågon möjlighet polismyndighet elleratt attav

utesluterförelägga vite. Detta emellertid inte i sig besökatt ett som
undersökningssyfte kanföretas i ha karaktär husrannsakan.anses av

intresse i sammanhanget torde bl.a. konsekvenserAv vilkavara en
besök myndigheten kan tänkas få för denvägran att ta emot av som

undandrar sig fårpå detta medverka i utredningen. Detsätt att
sådanvisserligen förutsättas inte stöd i lag tillmätsvägranatt utanen

självständig betydelse vid myndighetens prövning detnågon av
det ligger oviljaenskilda ärendet, samtidigt i sakens natur attmen en

medverka till förening andrapå detta sakens utredning i medsättatt
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omständigheter kan tänkas bidra till myndigheten fattar för denatt ett
enskilde ofördelaktigt beslut.

Det skulle bakgrund det anförda kunna hävdasmot regerings-attav
formens bestämmelser husrannsakan bör åtminstone analogtmot vara
tillämpliga på de diskuterade undersökningsåtgärdema. Detta skullenu
innebära myndigheterna i avsaknad författningsstöd inte kanatt av

ha möjlighet genomföra besök i undersökningssyfte. Jämförattanses
Lagrådets yttrande regeringensöver förslag avseende försäkrings-
kassornas utrednings- och kontrollmöjligheter i försäkrings- och
bidragsärenden, 1996/972121 59 ff.prop. s.

överväganden4.3 och förslag

förslag:Utredningens Generella bestämmelser införs som ger
myndigheter i verksamhet består i tillståndsprövning, tillsynsom
eller länmande stöd med avseende på näringslivet vidgadeav
möjligheter utreda och kontrollera ledningenatt utövarvem som
eller har väsentligt ekonomiskt intresse i företagett ärett som
föremål för myndighetens verksamhet. Under förutsättning detatt

betydelse för myndighetensär verksamhet hur det förhåller sigav
i dessa hänseenden och myndigheten finner anledningatt att
genomföra särskild utredning i syfte klarlägga förhållande-atten

skall myndigheten fåna,
vid vite ålägga företag eller någon tillhandahållaett attannan-

uppgifter eller handlingar,
vid åläggavite den kan förväntas kunna lämna upplysningarsom-

i saken inställa sig till förhör på tid och plats myndighetenatt som
bestämmer, eller

avlägga besök i lokaler bostad.utgörsom-

4.3.1 Allmänna utgångspunkter

Utmärkande för bulvanförhållanden de berördaär äratt parterna
utåtangelägna dölja förhållandets Genom olikarättaatt natur.om

åtgärder försöker bulvanen och huvudmannen sken bulvanenattge av
räkning.för Självfallet kan det därför svårt föragerar egen vara en

myndighet få fram tillfredsställande beslutsunderlag i ärenden därett
det betydelse i verklighetenär leder verksamhet ellerav vem som en
har ekonomiskt intresse i denna.ett

vid bulvanskapDenna hålla de verkligasträvan sammanhangenatt
dolda medför också det svårt få uppfattningär närmareatt att en om
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i utsträckning bulvankonstruktionervilken kommer till användning
inom olika områden. Bulvanskap låter sig inte alltid studeras med

undersökningsmetoder. Avtal och andra relevanta handlingargängse
tillgängliganormalt inte för studium. Det finns ingen statistikär sett

och kan inte hellerbearbeta räkna med enkäter elleratt attman
intervjuundersökningar skall några klargörande resultat. Såvittge

har sig bekant har det följaktligenutredningen inte heller gjorts någon
systematisk kartläggning förekomsten bulvanskap.av avmera

Även alltså inte finnsdet någon på systematiska studier baseradom
rörande förekomsten illojalakunskap bulvanskap, torde det inteav

företeelsenråda någon tvekan så frekvent det ñmisäratt attom pass
skäl hur berörda myndigheter skall kunna bättreövervägaatt ges
möjligheter i dag förhindra kringgåsregler använd-än att att genom
ning bulvaner.av

fall dånäraliggande det finns i formellt oantastlig ordningEtt är en
styrelse för företag i inteutsedd det realiteten dennaärett utanmen

flera intressentereller inte i de officiella handlingarnasom angesen
jämförledningen avsnitt det inte fråga3.2.2. Härutövar ärsom om

i egentligbulvanförhållande mening, synpunkter siggörmen samma
gällande.likväl

bör komma i fråga enligt utredningensVad närmast ärsom upp-
vidga myndigheternas undersökafattning möjligheteratt att vem som

har väsentligt intresse i företag.ledning eller ekonomisktutövar ett ett
Även åtgärdervissa andra skulle i och för sig kunna tänkas leda till

kringgå härmöjligheterna avsedda regler anlitandeattatt genom av
direktivenbegränsades. I alternativen i vissabulvan nämns t.ex. att

sökande ellerfall förelägga styrka sin uppgivnapart atten annan
i den aktuella verksamheten öka möjligheternaställning och att att

tillståndsansökan vid misstanke sökandenavslå atten om agerar som
näraliggande möjlighet skulle uppställabulvan. En kunna attvara

innebörden vissa för den enskilde be-regler den attav man, om
omständigheter visas föreligga,svärande låter dessa grund förutgöra

presumtion för bulvanskap föreligger.atten
utredningens bedömningEnligt lämpar sig dock åtgärder av

inte så väl försistnämnda slag generell reglering. Många gångeren
både befogatdet säkert och lämpligt föreläggakan att part attvara en

sin uppgivna ställning, istyrka andra fall kan det förknippatmen vara
alltför svårigheter för legitimamed bevisningstora parter att prestera

styrka för någottillräcklig bulvanförhållande inte föreligger.attav
misstanke bulvanförhâllandeVilken grad eller liknandeav om som

fordras för myndighetskall med hänvisning härtill skall meddelaatt en
enskilde negativt beslutför den bör andra bevisfrågor lösas iett som

praxis. Undermyndigheternas utredningsarbetet har inte framkommit
tyder på detnågot på något område föreligger sådanaattsom
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förhållanden det för närvarande kan motiverat införaatt attanses
någon eller mindre generellt inriktade presumtionsregler.sorts mer

4.3.2 En generell reglering

det gäller frågan, hurNär myndigheternas befogenheter undersökaatt
ledning eller har väsentligtutövar ekonomiskt intresse iettvem som

företag lämpligen bör regleras, står i princip två lösningar till buds.ett
antingenMan kan komplettera de enskilda författningar kansom vara

intresse i sammanhanget med särskilda regler respektiveav om
befogenhetmyndighets i berörda hänseenden, eller också införanu en

reglering.generell
förstnämndaDet alternativet skulle uppenbarligen beröra ett stort

antal författningar. Eftersom de utredningssvårigheter myndig-som
heterna likartade, skulle det vidaremöter är bli fråga införa iattom

likalydandedet bestämmelser i samtliga berördanärmaste författning-
anförda talar förDet generella bestämmelser i stället börattar.

införas. Utredningen föreslår sådan lösning och bestäm-atten anser
lämpligenmelserna kan infogas i lagen 1985:277 vissa bulvan-om

förhållanden. följandeI avsnitt skall bestämmelsernas närmare
utformning diskuteras.

Vidgade befogenheter4.3.3 utreda och kontrolleraatt

svårigheterna utreda i verkligheten leder verksamhetatt vem som en
eller har ekonomiskt intresse i denna naturligtvis kännbaraärett mest
i samband med handläggningen ärenden där det direktärav av

förhållerbetydelse hur det sig i detta hänseende. Så torde främst vara
fallet vid ärenden tillståndsprövning, tillsyn eller länmandesom avser

stöd till näringsverksamhet. effektivFör regeltillämpning detärav en
vikthär myndigheterna kan få tillgång till relevantstor attav

utredningsmaterial. enligtDet utredningens uppfattning vid dessaär
ärendetyper det finns skäl vidga myndigheternas utredningsbe-attsom
fogenheter.

första förutsättning förSom myndighet skall få utnyttja deatten en
i följande behandlade befogenheternadet bör följaktligen gälla detatt
sker i verksamhet består i tillståndsgivning, tillsyn eller länmandesom

näringslivet.stöd till Under begreppet tillsyn bör i dettaav samman-
hang falla samtliga de fall där myndighet har övervakandeanses en en
eller styrande funktion i förhållande till näringslivet.

ytterligare begränsningarSom bör gälla det skallatt vara av
för myndighetensbetydelse verksamhet ledning ellerutövarvem som

har väsentligt ekonomiskt intresse i föremålföretag förärett ett som
myndighetens verksamhet myndigheten finner anledningsamt att att
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genomföra särskild utredning i syfte klarlägga hur det förhålleratten
i dessa hänseenden. I detta ligger bl.a. krav på det i det enskildaett att
fallet skall föreligga åtminstone någon omständighet talar för attsom

särskild undersökning påkallad.ären
Vad gäller de särskilda befogenheterna bör myndigheterna till en

början möjligheter vid vite infordra uppgifteratt eller handlingar.ges
Med uppgifter i detta sammanhang såväl muntliga skriftligaavses som
upplysningar. Begreppet handling bör här ha innebörd isamma som
2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Ett åläggande tillhandahållaatt
handlingar skall alltså kunna omfatta alla former skriftligt materialav

också upptagningar kan läsas avlyssnas ellermen sättsom annat
uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.

För den föreslagna ordningen skall förenligatt med de kravvara
ställs i artikel 6 i den europeiska konventionen den 4som av novem-

ber 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna bör dock möjligheten till vitesföreläggande
begränsas i fall där brottsmisstanke föreligger. Om det finns anledning

har begått brott, bör sålundaatt anta att denne elleren person en
juridisk han ställföreträdareär för inte få föreläggas vidperson som
vite lämna uppgifter har samband medatt den gärningsom som
brottsmisstanken jämför 1997/98:10 59 ff..avser prop. s.

Myndigheterna bör vidare kunna kalla kan förväntaspersoner som
kunna lämna upplysningar i saken inställa sig till förhör tid ochatt

Ävenplats myndigheten bestämmer. sådant åläggande börettsom
kunna förenas med vite. Det bör framhållas åläggande enbartatt ett att
inställa sig för förhör inte medför någon skyldighet också sigatt yttra
vid förhöret. För sådan skyldighet skall föreligga fordrasatt en att
detta åläggande kombineras med åläggande tillhandahållaett att
uppgifter.

Ett exempel på fall då förhör skulle kunna lämplig hand-vara en
läggningsform erbjuder den situationen det finns viss misstankeatt att
den eller de utåt för viss verksamhet såsompersoner som svarar en -
styrelseledamöter eller i egenskap inte den egentligautövarannan -
ledningen. börDet möjligt frågor rörande denattvara genom
ekonomiska förvaltningen eller branschspecifika förhållanden få
klarlagt de utåt ansvariga huvud har sådanöverom tagetpersonerna
kännedom verksamheten de kan ledningsfunktionen.utövaatt antasom

I vissa fall torde möjlighet i utredningssyfte besöka företagatten ett
eller näringsidkare kunna värdefullt komplementutgöra till deetten
tidigare diskuterade utredningsåtgärderna. Vid sådant besök kanett

iakttagelser kangöras betydelse för myndighetenssom vara av
bedömning frågan huruvida bulvanförhållande eller liknandeettav
föreligger. Det kan sig sådanaröra omständighetert.ex. om som vem

driver näringsverksamhet i viss lokal eller arbetar på visssom



1998:47med... SOUsambandKontroll i90

föreslår myndighet, underUtredningenarbetsplats. att sammaen
föregående behandladeföreslås gälla för de i detförutsättningar som

integritetshänsynföreta denna besök. Avskall fååläggandena, typ av
bostad.besök inte ske i lokalsådana utgördockbör som
bör besöken kunnafrån utredningssynpunkt,motiveratdetOm är

skall aviseradedock deHuvudregeln böroanmälda.ske att varavara
i förväg.

tvångsvisbefogenhetmyndighet bör hadiskuteraskanDet attom en
för besökvill skapa garantierbesök. Omgenomföra ettattett man

åtgärden skallgenomföras i de fall där denskall kunna även avsesom
myndighetennaturligtvis nödvändigtsig denna, detär attmotsätter ge

ligger itill handsform tvångsmedel. Närmasttill någontillgång av
hand-möjlighet för myndigheten begärafallsådant öppna attatt en

kronofogdemyndighet.polis- ellerhos antingentäckning
nödvändigt kunnaoundgängligenemellertid detFrågan ärär attom

Även besökfall tillträdebesök i därgenomföra vägras.även ettom
enligtutredning, tordemyndighetsvärdefullt inslag ikan utgöra ett en

undantagsvissituationen dock endastbedömningutredningens vara
skulle kunnabesöktvångsvis genomföraförskälensådan ettattatt

Enligtskulle innebära.sådan åtgärdintrångdetuppväga ensomanses
tvångtillgripamöjlighetuppfattning bör därför någonutredningens att

situationerna inte införas.avseddai de här
myndighetenaktuella lokalendendisponerar vägrardenOm som

tvångsvisförslaget ingenmyndigheten alltså enligt rätttillträde, har att
föreskrivet. Vilkensärskiltdettatillträdesig ärbereda änannat om

börhandläggning ärendetfortsattavid sinmyndighetenbetydelse av
hänsynbedömas medtillträde fårförhållandetdettillmäta vägratsatt

Är sökanden ifallet. deti det enskildaomständighetersamtligatill ett
myndighetentillståndsprövandedentillståndsärende vägrarsom

väsentligoftaförhållande naturligtvis utgörakan dettatillträde en
tillstånd meddelas.talarfaktor attmotsom

syftar tillregelfinnsrättegångsbalken2 §27 kap. attI somen
Enligt denna bestäm-innehåll.visst förtroligthandlingar medskydda

innehållhandlingsådan skriftliginte läggasfår beslagmelse vars
ibefattningshavare ellersådant,kan att avsesantas annan, somvara

vittne det. Enfårrättegångsbalken, inte höras§36 kap. 5 omsom
denbefattningshavaren ellerhandlingen innehasförutsättning är att av

befattningshavaredegäller.tystnadsplikten Avför vilkenförmåntill
derasochadvokaterbestämmelser här främstdessa äromfattas avsom

rättegångsbalken5 §reglerna i 36 kap.intresse. Avbiträden av
hannågotvittnefår hörasadvokat inteframgår somatt omsomen

erfarit,därmedsambandhan iyrkesutövning elleri sinanförtrotts som
tystnadspliktenförmåneller den tillmedgivet i lagdet inte är varsom

till det.samtyckergäller
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En myndighets befogenheter enligt de föreslagnaatt bestäm-nu
melserna i tvingande ordning infordra handlingar bör, detnär gäller
handlingar i kontaktenupprättats mellan advokatsom och hansen
klient, underkastad motsvarande begränsningarvara de gällersom som
för beslag. Utredningen föreslår följaktligen regel med dennaatt en
innebörd införs.

Ett beslut ålägga någon tillhandahållaatt uppgifteratt eller
handlingar eller inställa sig till förhöratt skall enligt förslaget kunna
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vid överklagande till
kammarrätten bör det fordras prövningstillstånd.

En särskild fråga inte har berörts i det föregåendesom gäller
berörda myndigheters möjlighet få uppgift huruvidaatt de ledandeom

i verksamheten tidigare har dömts för ekonomiskpersonerna brotts-
lighet. Sådana upplysningar kan uppenbarligen ibland värdevara av
för myndigheten skall få klartatt för sig det frågaärom om en
verksamhet drivs seriöst. Som förut har framgått innebärsom
Branschsaneringsutredningens förslag berörda myndigheteratt skall
kunna vända sig till den nybildade Ekobrottsmyndigheten för fåatt
information och upplysningar bl.a. brottsbelastningar. Eftersomom
nämnda förslag för närvarande efter remissbehandling inomövervägs
regeringskansliet har vi inte ha anledningansett denatt taoss upp
frågan. Vi vill emellertid peka vi i följande avsnitt föreslåratt att
kreditupplysningsföretagen skall få lämna uppgifter ekonomiskom
brottslighet beträffande näringsidkare och därmed jämställda personer.
Genomförs det förslaget kan även myndigheter vid behov få sådana
uppgifter begära kreditupplysning.att När det gäller dengenom nu
aktuella personkretsen krävs det nämligen inte den begäratt som
upplysning skall kunna åberopa kreditavtal eller något liknande
förhållande jämför 9 § kreditupplysningslagen.





SOU 1998:47 Afärskontroll 93

Affärskontroll5

5.1 Inledning

Enligt direktiven det uppgiftär för utredningen hur detövervägaatten
kan lättare avslöjagöras illojala bulvanförhållanden iatt samband med
affärskontroll. Därvid har utredningen bl.a. register-övervägaatt om
uppgifter brottmålsdomar, i första hand rörande ekonomiskom
brottslighet, bör tillgängligagöras i samband med kreditupplysning
eller i samband medsätt affarskontroll.annat

affärskontrollMed här den kontroll tilltänkt affärspart-avses av en
näringsidkare före kredit eller avtalsslut kanner som etten en

genomföra i syfte skydda sig oönskade affärsförbindelseratt ochmot
ekonomiska förluster. Affärskontroll innebär vanligtvis kontrollen av

den tilltänkte kredittagaren eller affärspartnernatt har ekonomiska
förutsättningar fullgöra sitt åtagande och inte framståratt oseriössom
med hänsyn till vad olika myndighetsregister innehåller beträffande

förhållandenhans och tidigare agerande. Oftast sker denna kontroll
kreditupplysning inhämtas.attgenom en

liggerDet till handsnära utbredd och väl fungerandeatt anta att en
affärskontroll har brottsförebyggande effekter. Under tid harsenare
affärskontrollens betydelse i detta hänseende också tilldragit sig ett
betydande intresse. Den strategi för samhällets samlade åtgärder mot
den ekonomiska brottsligheten regeringen i april 1995 seantogsom
avsnitt 2.2 innebär bl.a. näringslivet förmåste ökatatt ta ett ansvar

förebygga ekonomisk brottslighet och effektiv affärskontrollatt att en
därvid central betydelse.är I den skrivelse i vilken strateginav
redovisades för riksdagen framhöll regeringen det föräratt ett ansvar
riksdagen och regeringen till lagstiftningen utformad såatt ärattse att

sund affärsmoral och rimlig kontroll i affärsförhållandenen en gynnas
skr. 1994/95:2l7 28.s.

Kreditupplysning förmedlas sådana företag enligt kreditupp-av som
lysningslagen 1973:1173 har bedriva sådanrätt verksamhet. Detatt
huvudsakliga innehållet i nämnda lag skall beröras närmare.strax

En kompletterasträvan är den egentliga kreditupplys-attnumera
ningsverksamheten. enlighetI med vad förutskickades i densom nyss
nämnda skrivelsen uppdrog regeringen sålunda i juni 1995 Patent-
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effektivökad ochverka förregistreringsverket PRVoch att en
lämpligt och lättillgängligtutvecklaaffärskontroll ettattgenom

bl.a.uppdragetBakgrunden tillkontroll.för sådanunderlag attvar
affärskon-hurframfört synpunkterhadesammanhangi olikaPRV

uppgifter ioffentligaunderlättaskunnaskulletrollen attgenom
gjordes lättareförs PRVandra registerochaktiebolagsregistret som av

näringslivet.marknadsfördes tillochtillgängliga
särskilttagit framanledning uppdragetmedPRV har ettav

uppgifterradsammanställninginnehållerföretagsbevis, av enensom
ifinnsuppgifterderegister. Utöver ettPRV:s upptagnasomur

uppgiftbl.a.företagsbevisetregistreringsbevis innehållervanligt om
åretunder detrevisorsförändringarochstyrelse-antal samtsenaste
åren harför deårsredovisningarnahuruvidauppgift senaste treom

tillhandahållsFöretagsbevisetgodkänts.ochin till PRVkommit av
juli 1996.densedan 1PRV

vidareutvecklamöjligheternanärvarandeförutrederPRV att
bevisettillföraaktuelltkan det bliförsta handföretagsbeviset. I att

aktie-registreras iintein till PRVlärrmasuppgifter sommensom
informationuppgiftsådanexempel ärEttbolagsregistret. omen

förklaratemellertidsida harrevisionsberättelse. Från PRV:s manoren
företagsbe-tillföramöjligheternaundersökaockså attattatt avserman

myndigheter,andraförs hosfrån registerinformation t.ex.viset som
restförd skatt.ochmornsregistreringF-skattesedel,uppgifter om

affärskon-underlättahänseendentill i olikasyftararbeteEtt attsom
möjlighetTankennärvarande. öppnaalltså förpågår atttrollen en

uppgifter domarförmedlakreditupplysningmedsambandi omatt
dessalinje medligga ibrottslighet kanekonomisk sägasavseende
sådanframhållitshar detsammanhangolikaansträngningar. I att en

effektiviseraskundeaffärskontrolleninnebäraskullemöjlighet att
kreditupplysningsföretagentagits bl.a.harFråganytterligare. avupp

SoliditetBradstreetoch DunUC AB UCUpplysningsCentralen
Kreditupplysningsutred-lämnadederemissvar överdeiAB som

kreditupplys-påeffektivitetIntegritet ochslutbetänkandeningens
ifebruari 1996ividare1993:110. UC harSOUningsområdet en

undersökning,resultatetregeringentillskrivelse presenterat somav en
förmedlakunnafimis behovvisar detmening attenligt UC:s ettatt av

Under-kreditupplysningssammanhang.uppgifter idenna typ av
kreditupplysnings-ochbetalningsanmärkningargälldesökningen

tingsrättStockholmsvidantalavseendeförfrågningar ett sompersoner
5.3.i avsnitthäromekonomiska brott. Meraolikaförhade dömts

påföljderutdömdaochbegångna brottinformationFrågan, omom
videllerkreditupplysningsamband meditillgängligbör göras

med hänsynenbartemellertid inte besvaraskanövrigt,affärskontroll i
bliskulle härDetbrottsförebyggande effekterna.förväntadedetill
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fråga spridning uppgifteratt mycketom ömtåligge av natur.
Liksom i andra sammanhang där kan förutse ifrågasattattman en
åtgärd kommer medföra intrång i denatt personliga integriteten, måste

i detta falläven behovet åtgärden kravetvägas skydd förav mot
enskilda människors integritet. Hur avvägningen mellan integritets-
skyddet och andra intressen hitintills har utfallit detta område
framgår följande avsnitt, inhåller redogörelse förav desom en
rättsregler och internationella dokument främst intresseär isom av
sammanhanget.

5.2 Affarskontroll och personlig integritet -
gällande rätt, m.m.

5.2.1 Allmänt

Begreppet personlig integritet förekommer på flertal ställen iett
svensk lagstiftning, bl.a. i regeringsformen, sekretesslagen 1980:
100, kreditupplysningslagen 1973:1173 och datalagen 1973:289,
liksom i den regeringen i propositionen 1997/98:44 föreslagnaav
personuppgiftslagen, enligt förslaget från och med den 28 oktobersom
1998 skall datalagen.ersätta Någon generell lagregel vadom som

med detta begrepp finns dock inte. Inte heller har det inomavses
svensk doktrin utbildats någon allmänt accepterad definition av
begreppet.

svårigheterna åstadkomma allmängiltigatt definition hängeren
med personlig integritetatt mångfacetteratär begreppsamman medett

anknytning till flera olika skyddsintressen. Skilda inslag i integritetsbe-
kan följaktligen ha olikagreppet tyngd i olika situationer. I förevaran-

de sammanhang kan det räcka med i likhet med Datalagsutred-att,
ningen i slutbetänkandet En datalag SOU 1993: 10, konstaterany att

allmän uppfattning torde begreppet personlig integriteten attvara
innefattar för den enskilderätt själv bestämma vilka uppgifteratten

sig själv och sina personliga förhållanden han eller hon skallom som
lämna ifrån sig och hur dessa uppgifter skall användas och spridas
betänkandet 159.s.

Självklart kan den enskildes kontrollerarätt kunskapen sigatt om
själv inte absolut. Ett visst mått intrång i den personligavara av
integriteten måste andra och viktigare intressenaccepteras, fordrarom
det. Integritetsskyddet i svensk därför i huvudsakrätt siktetar att
hindra sådana intrång i den personliga integriteten är attsom anse som
otillbörliga.
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personligaskyddet för dengrundläggande bestämmelsernaDe om
§ tredje stycketkap. 2regeringsforrnen RF. I 1ifinnsintegriteten

privatliv ochenskildesdenskalldet allmännabl.a. värnaRF sägs att
målsättningsstadgande,karaktärenBestämmelsen harfamiljeliv. av

föreskrifträttsligt bindandenågoninte ettutandvs. den utgör anger
Även s.k. fri-i densamhälleliga verksamheten.för denmålallmänt

bestämmelserfinns vissai kap. RFrättighetskatalogen 2och som
i förevarandesärskilt intresseintegritet. Avpersonligaenskildasavser

innebärRF,andra stycketi 2 kap. 3 §regelnsammanhang attär som
i skyddaslagutsträckningi denmedborgare närmarevarje angessom

uppgifterkränksintegritetpersonligahans att omatt genommot
databehandling. Denautomatiskhjälpmedregistrerashonom av

närvarande iförfinnsbestämmelsenåsyftas iregleringnärmare som
1997/98:44propositionenföreslås iredan attSomdatalagen. nämnts

innehållerpersonuppgiftslag,skalldatalagen ersättas somav en
ochtillåtenpersonuppgifter närbehandling ärbestämmelser när avom
avsnittutanför EES,tillfår förasuppgifter översådana stat seen

5.2.3.
vidareinformationtill ärtillgångenbetydelse förgrundläggandeAv

tryckfrihetsför-i 2 kap.offentlighethandlingarsallmännareglerna om
offentlighetsprin-fastslagnafrån den därundantagoch deordningen

anledningfinnsHärsekretesslagen.regleras i attcipen närmaresom
sekretesslagen.§i kap. 17bestämmelsen 7uppmärksammasärskilt

förande ellerverksamhetisekretessgällerdennaEnligt avavsersom
uppgift harförpolisregisterkriminalregister ellerallmänt somuttag ur

enligtuppgift gäller,sådanutlänmandefrågaIregistret.tillförts avom
föreskrivet i lagvadparagrafen,i ärvidarevad omsomangessom

lag. Dessai sådanstödförordning haroch iregistersådant som
kriminalregister ochallmänt1963: 197i lagenfinnsföreskrifter om
kriminalregisterkun-ipolisregister1965:94 samtlagen m.m.om

för-l969:38. Dessapolisregisterkungörelsen:58 och1973görelsen
i avsnittbehandlasändringsförslagaktuellaliksom vissafattningar

5.2.5.och5.2.4

Kreditupplysningslagen5.2.2

sådanhandförstaigäller1973:1173Kreditupplysningslagen
fall, lämnarenstakainågon,innebärkreditupplysning utomattsom

näringsverksam-led iersättning ellerkreditupplysning ettmot ensom
Även lagen,omfattaskreditupplysningsverksarnhethet. omavannan

stycket.förstaomfattning l §verksamheten störreär av
andraenligt §1tillämpningsområde ärkreditupplysningslagensFrån

sker meddetuppgiftslänmande undantaget,myndighetersstycket om
eller denregeringenbeslutsärskiltförordning ellerlag,stöd avav
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myndighet regeringen har bestämt. Det förhållandet denattsom
information myndighet lämnar kan användasut mottagarenen av som

för kreditbedömning,underlag innebär alltså i dessa fall inte atten
uppgiftslämnandet omfattas kreditupplysningslagens bestämmelser.av

myndighet för kreditupplysningsändamålOm säljer sarmnanställ-en
ningar uppgifter försäljningen har istöd författning ellerutan attav en

särskilt regeringsbeslut, blir kreditupplysningslagens bestämmelserett
tillämpliga,emellertid vilket innebär bl.a. myndigheten kan bliatt

skyldig söka tillstånd bedriva kreditupplysningsverksamhet. Denatt att
i det föregående avsnitt berördal verksamhet PRV bedriversom

tillhandahålla företagsbevis torde sådan karaktäratt attgenom vara av
kreditupplysningslagen i avsaknad författningstöd i eller särskiltav
regeringsbeslut blir tillämplig på verksamheten.

fråga förmedlingI kreditupplysningar mellan företag inomom av
koncern gäller vidare kreditupplysningslagen tillämpligärattsamma

företagendast det lämnar upplysningen kreditupplys-är ettom som
behöverningsföretag särskilt tillstånd för verksamheten.som

kreditupplysningMed enligt lagens definition uppgifter,avses
rådomdömen eller lämnas till ledning för bedömning någonsom av

kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomisktannans
hänseende §.2

Kreditupplysningsverksamhet omfattas kreditupplysningsla-som av
får bedrivas endast efter tillstånd Datainspektionen första3 §gen av

Sådant tillstånd får meddelasstycket. endast verksamheten kanom
antas påbli bedriven sakkunnigt och omdömesgillt § första4sättett
stycket. Datainspektionen har möjlighet förena tillstånd medatt
föreskrifter hur verksamheten skall bedrivas och med skyldighetom

anmäla ändring förhållanden har betydelse för rättenatt attav som
bedriva verksamheten 4 § andra stycket.

Datainspektionens tillstånd krävs inte fördock banker och andra
enligt sinkreditinstitut grundläggande auktorisation har rätt attsom

bedriva kreditupplysningsverksamhet andra stycket. Något krav3 §
på tillstånd gäller inte heller för Kreditupplysningsverksamhet som

offentliggörandebedrivs kreditupplysning på sådant sättettgenom av
i tryckfrihetsförordningen yttrandefrihetsgrundlagenellersom avses

Hitfjärde stycket. hör publicering kreditupplysning i tidskrift3 § av
offentliggörande sådan upplysning i radio eller jämställdasamt av

medier.
finns14 regler för hur Kreditupplysningsverksamhet skallI 5 -

bedrivas. Där stadgas till början verksamheten skall bedrivas påatten
den intesådant leder till otillbörligt intrång i personligsätt attett

somintegritet innehållet i de uppgifter förmedlas eller på annatgenom
eller till oriktiga missvisandeeller uppgifter lagras eller lämnassätt att

ut.
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intagitsI 5 § har bestämmelse regler sekretess iatta en om om
bankers, kreditmarknadsföretags och värdepappersbolags verksamhet
inte hindrar uppgifter kreditengagemang, betalningsförsum-att om
melser och kreditmissbruk utväxlas för kreditupplysningsändamâl inom

krets i huvudsak dessa företag kreditupplys-utgörs samten som av
ningsföretagen.

Uppgifter etniska politiska uppfatt-om en persons ras, ursprung,
ning, religiösa eller filosofiska övertygelse eller sexualliv får inte
samlas in, lagras eller lämnas i kreditupplysningsverksamhet 6 §ut
första stycket. Vissa andra uppgifter särskilt ömtålig fårnaturav
förekomma i sådan verksamhet endast med Datainspektionens
medgivande. gällerDetta bl.a. uppgifter sjukdom, hälsotillstånd,om
begångna påföljderbrott, för brott åtgärderoch enligt vissa vårdlagar
6§ andra stycket. Datainspektionens medgivande till sådanaatt
uppgifter används i kreditupplysningsverksamhet förutsätter att
synnerliga skäl härför föreligger 6§ tredje stycket. I 6 § fjärde
stycket finns undantagsbestärmnelse innebär detatten som nyss
berörda kravet på Datainspektionens tillstånd för använda uppgifteratt

bl.a. brott inte hindrar uppgifter betalningsförsummelser,attom om
kreditmissbruk eller näringsförbud samlas in, lagras eller lämnas iut
kreditupplysningsverksamhet.

Kreditupplysningar fysiska inte näringsidkareärom personer som
får innehållainte uppgifter andra betalningsförsummelser änom
sådana har slagits fast domstol eller myndighet ellersom av arman

har lett till inledande skuldsanering enligt skuldsaneringslagensom av
betalningsinställelse,1994:334, konkursansökan eller ackord 7 §

första Sådanastycket. kreditupplysningar får inte heller innehålla
uppgifter kreditmissbruk, krediten har lämnatsnärutom ettom av
företag står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagarensom
i avsevärd utsträckning har överskridit gällande kreditgräns eller på
något allvarligt missbrukat krediten 7 § andra stycket.sätt Iannat
förarbetena 1996/97:65prop 68 exempel sådantnämnss. som
kreditmissbruk kredittagaren falska förutsättningar införatt presenterat

krediten.beviljandet Om det finns särskilda skäl fâr Datainspek-av
tionen besluta undantag från dessa regler 7 § tredje stycket.om

Bestämmelserna i 7 § fysiska intenämntsavser som personer som
näringsidkare. Av 2 § andra stycket följer med näringsidkareär att

jämställs den driva näringsverksamhet, har såäven utan att ettsom,
väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet uppgifter hansatten om

förhållanden behövs för belysa verksamhetens ekonomiskaattegna
Kreditupplysningarställning. näringsidkareavseende och dänned

fysiska fårlikställda alltså innehålla upplysningar ävenpersoner om
betalningsförsummelserandra och kreditmissbrukandra fall änav

isådana 7 Som vi återkommer till avsnitt 5.3.2 ärsom anges
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förarbetenaavsikten enligt möjligheten jämställa medatt att en person
näringsidkare skall tillämpas ganska extensivt i förhållande till
lagtexten.

Även bestämmelserna i 8 och 9 syftar§§ till bereda privat-att
fysiskadvs. näringsidkarevarken eller harärpersoner, personer som

sådan anknytning till näringsverksamhet de jämställaäratt attenen
näringsidkare, särskiltmed skydd. 8I § föreskrivs kreditupplys-att

avseende denna kategoriningar inte får innehålla uppgifterav personer
omständigheter eller förhållanden betydelse förärom som av

bedömningen vederhäftighet i ekonomiskt hänseende,av personens om
år förflutit från utgången det år då omständigheten inträffadetre av

förhållandeteller upphörde. paragrafen föreskrivsI vidare att
inte fåruppgifter längre lämnas skall gallras registerut utsom ur som

kreditupplysningsverksamhet.används i fårEnligt 9 § kreditupplys-
fysiskaningar inte näringsidkare inte lämnasär ut,om personer som

finns anledningdet upplysningen kommer användasatt anta att attom
någon den på grund ingånget eller ifrågasattän ettav annan som av

kreditavtal eller någon liknande anledning har behov upplys-av av
ningen. bryta detta förbudAtt straffbart liksomärmot att genom
oriktiga uppgifter uppsåtligen föranleda någon bryta förbudetatt mot
19 §. Förbudet inte offentliggörande enligt tryckfrihetsförord-avser
ningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Alla fysiska således näringsidkare och därmedävenpersoner -
jämställda handelsbolag och kommanditbolag skallsamtpersoner -
kostnadsfritt få skriftligt meddelande de uppgifter, omdömenett om

råd ieller lämnas kreditupplysning kreditupplysningskopiautsom en
har begärtoch upplysningen beställaruppgift. Kredit-om vem som

upplysningsföretaget skall tillställa den omfrågade kreditupplysnings-
beställaruppgiftenkopian och i samband med kreditupplysningenatt

förstalämnas 11 § och andra styckena. Reglerna kreditupplys-ut om
beställaruppgiftningskopia och gäller inte kreditupplysningsupp-när

gifter lämnas på tryckfrihetsförordningeni ellersätt som avses
yttrandefrihetsgrundlagen 11 § tredje stycket.

Enligt 10 § gäller vidare och har skälig avgifträttatt att motvar en
hos den bedriver kreditupplysningsverksamhet få skriftligt beskedsom

huruvida det i verksamheten finns uppgifter lagrade honomom om
i sådant fall haroch vad de för innehåll.

Kreditupplysningslagen innehåller också bestämmelser rättelseom
missvisandedå oriktiga eller uppgifter lämnats i kreditupplysnings-

och vissaverksamhet 12 § åtgärder med kreditupplysningsregis-om
13 §. Vidare finns det i § regler tystnadsplikt. stadgas14 Därter om

eller har varitden verksam i kreditupplysningsverksamhetäratt som
inte obehörigen får röja eller utnyttja vad till följd därav fåtthan veta
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enskildas personliga förhållanden eller elleryrkes- affärshem-om om
ligheter.

Datainspektionen tillsyn den kreditupplysningsverksam-utövar över
omfattas kreditupplysningslagenhet §. Tillsynen15 kansom av

inspektion eller på bedriverutövas Densätt.annatgenom som
kreditupplysningsverksamhet skall lämna Datainspektionen de

verksamhetenupplysningar inspektionen förbegär sin tillsynom som
16 § första och andra styckena.

Bedrivs kreditupplysningsverksamhet sådant offentliggörandegenom
i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagensom avses

skall den bedriver verksamheten inom vecka efter offentlig-som en
tillgörandet Datainspektionen kostnadsfritt får del detattse av som

offentliggjorts 16 § tredje stycket.
Om den har Datainspektionens tillstånd bedriva kreditupp-attsom

lysningsverksamhet åsidosätter någon bestämmelse i lagen eller ett
villkor har meddelats med stöd denna, får Datainspektionensom av

honom vidtaförelägga rättelse, besluta ändra tidigareatt att ettom
meddelat villkor eller meddela villkor. företagNär det gällerett nytt

Datainspektionenshar tillstånd bedriva kreditupplysningsverk-attsom
inspektionen,samhet kan sanktion, återkalla tillståndetytterstasom en

§ första och andra styckena.17
banker och andra kreditinstitutFör enligt sin grundläggandesom

auktorisation har bedriva kreditupplysningsverksamhet krävs,rätt att
framgått, inte någottidigare särskilt tillstånd Datainspektionen.som av

Inspektionen har följaktligen i dessa fall inte någon möjlighet att
återkalla meddelat tillstånd. Om sådant företag inte vidtarett ett
rättelse skall Datainspektionen i stället underrätta Finansinspektionen

tredje stycket.§ När det gäller17 utländska banker och andra
kreditinstitut finns särskilda bestämmelser tillsynen i § fjärde17om
stycket.

innehållerLagen regler avgiftsskyldighet 18 §, straffäven om
19 §, förverkande register 20 §, skadestånd 21 § och viteav

§. Enligt lagens avslutande paragraf får Datainspektionens beslut22
överklagas till allmän förvaltningsdomstol 23 §.

Personuppgiftslagen5.2.3

Allmänna bestämmelser förande personregister finns förom av
i datalagen. Med för-närvarande personregister där register,avses

eller andra anteckningarteckning förs med ADB och somsom
innehåller personuppgift kan hänföras till den medsom som avses
uppgiften. Personuppgift definieras i sin upplysningtur som avsersom

ienskild Reglerna datalagen avsedda skyddär utgöra ettattperson.
otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet. Om uppgiftermot
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i kreditupplysningsverksamhet hanteras med hjälpfysiska personerom
kreditupplys-i dag reglerna i datalagen vid sidangällerADB, avav

ningslagen.
föreslagit datalagen1997/98:44 har regeringenpropositionI att

innebärpersonuppgiftslag. Förslagetskall ersättas ett genom-av en
Europaparlamentets och rådets direktivsvensk lagstiftningförande i av

enskildaoktober 1995 skydd förden 2495/46/EG personeromav
fria flödetbehandling personuppgifter och detpåavseendemed omav

i detta EG--uppgifter. redogörelse för huvuddragenEnsådanaav
avsnitti 5.2.6.direktiv lämnas

väsentligenpersonuppgiftslagen återger dataskydds-föreslagnaDen
tilllämpningsorrlrådehar följaktligeninnehåll ochdirektivets samma

behandlingar. Den skall tillsåvitt gäller olikadirektivet typer avsom
heltbehandling personuppgifter elleromfatta allbörjan ärsomaven

sådan manuellden omfattaautomatiserad. Dessutom skalldelvis
i eller avseddapersonuppgifter ingårbehandling är attavser somsom

enligt förslagetPersonuppgiftslagen får därmedregister.ingå i ettett
datalagen,nuvarandebredare tillämpningsområde denväsentligt än

eller delvisbehandling personregister heltgällerendast somavsom
automatiskföretas väg.

personuppgiftslagenfrån dataskyddsdirektivet skallskillnadTill
behandlingomfatta sådani principförslagetenligt även person-av

inte omfattasför verksamhetersker inomuppgifter avsomramensom
alltsådatalagenlikhet med den nuvarandeI ärgemenskapsråtten.

generellt till-meningavsedd i dennapersonuppgiftslagen att vara
på vissa områdennödvändigasärregler kanlärnplig. De varasom

ellerregisterförfattningar, helti särskildafå sin platsförutsätts som
generella regleringen.dendelvis övertar

enligt förslagetpersonuppgifteranvändningprivat ärRent av
tillämpningsområde. Vidarepersonuppgiftslagens görsfrånundantagen

personuppgifterbehandlingför all sådanundantaglageni ett somav
yttrandefrihetsgrundlagen.tryckfrihetsförordningen ochskyddas av

sådanfrågaregler gäller ifrån lagensVidsträckta undantag även om
ändamål eller förför journalistiskautförs uteslutandebehandling som

ocksåinnefattarFörslagetlitterärt skapande.konstnärligt eller en
skall tillämpas,intepersonuppgiftslagenbestämmelse attangersom

skyldighetinskränka myndigheternasskulletillämpningsådanom en
tryckfrihetsförordningen.uppgifter enligt 2 kap.lämna utatt

de falluppräkninginnehåller uttömandeföreslagna lagenDen aven
behandling10 §behandlas. Enligt lagenspersonuppgifter får ärdå av

registrerade har lämnatdentillåten endastpersonuppgifter sålunda om
förnödvändigbehandlingenellersamtyckesitt är attom

eller åtgärderfullgörasregistrerade skall kunnamed denavtala ett
avtal träffas,innanskall kunna vidtasregistrerade begärtden ettsom
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b den personuppgiftsansvarige, dvs. den eller tillsammanssom ensam
med andra bestämmer ändamålen med och målen för behandlingen,
skall kunna fullgöra rättslig skyldighet,en
c vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,
d arbetsuppgift allmänt intresse skall kunna utföras,en av

dene personuppgiftsansvarige eller tredje till vilkenen man person-
uppgifterna lämnas skall kunna utföra arbetsuppgiftut i sambanden
med myndighetsutövning, eller
f ändamål berättigatrör intressen hosett denettsom personupp-
giftsansvarige eller hos sådan tredje till vilka uppgifternaen man
lämnas skall kunna tillgodoses, detta intresseut väger äntyngreom
den registrerades intresse skydd kränkning den personligamotav av
integriteten.

Med begreppet tredje i personuppgiftslagen någonman avses annan
den registrerade, denän personuppgiftsansvarige, den behandlarsom

personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning personupp-
giftsbiträdet eller de under den personuppgiftsan-personer som
svariges eller personuppgiftsbiträdets direkta har befogenhet attansvar
behandla personuppgifter.

I fråga möjligheterna behandla vissa känsliga personuppgifterattom
skall enligt förslaget gälla särskilda begränsningar. Ett principiellt
förbud föreslås sålunda behandling uppgifter avslöjarmot av som ras
eller etniskt politiska åsikter, religiös eller filosofiskursprung,
övertygelse eller medlemskap i fackförening eller hälsa ellerrörsom
sexualliv. Förbudet emellertid inteär undantagslöst. I 14 20-
regleras under vilka omständigheter behandling känsligaen av
uppgifter förbudet tillåten.ärtrots

det gällerNär uppgifter lagöverträdelser domar ochsamtom
säkerhetsåtgärder i brottmål huvudregeln iär den föreslagna person-
uppgiftslagen det förbjudet förär andra myndigheteratt än att
behandla sådana uppgifter. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer får emellertid föreskriva undantag från detta förbud.

Även i fråga de grundläggande krav ställs på behandlingenom som
personuppgifter har regleringen i den föreslagna lagen utformats påav

sådant den ansluter till direktivtexten.sätt nära Av de bestämmelseratt
rörande sådana krav sålunda återfinns i lagförslaget kan det isom
förevarande sammanhang finnas skäl särskilt dennämnaatt som
stadgar personuppgifter får samlas in endast för bestämtatt ett
ändamål och de sedan inte får behandlas för något ändamålatt ärsom
oförenligt med det ursprungliga.

Förslaget innehåller också bestämmelser syftar till denattsom ge
registreras känndom behandlingen uppgifterna. Enligtsom om av

dessa bestämmelser skall den personuppgiftsansvarige i samband med
insamlingen uppgifter självmant lämna de registrerade informationav
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uppgifterna frånbehandlingen. När hämtas in någon källaannanom
registrerade, behöver information dock inte länmas,denän om

registreringen eller utlärrmandet uppgifterna författningsregleratärav
det visar sig omöjligt eller skulle innebäraeller en opropor-om

tionerligt arbetsinsats informera.stor att
registrerade skall enligt förslaget ha på begäran gångDen rätt att en

kalenderår gratis få information uppgifter behandlas.deom somper
skall den personuppgiftsansvarige på den registrerades begäranVidare

blockera eller utplåna personuppgifter inte har behandlatsrätta, som
föreslagna lagens eller föreskrifterenlighet med den bestämmelseri

med stöd denna lag. Det föreskrivs ocksåmeddelats av ensom
under vissa förutsättningar underrätta tredjeskyldighet att man som

uppgifter åtgärden.sådana den vidtagnafått del av om
tillståndsförfarande, motsvarande det förekommer enligtNågot som

skallnuvarande datalagen, innefattar förslaget inte. Däremotden en
automatisk behandling personuppgifter anmälas tilleller delvishelt av

denpersonuppgiftsan-tillsynsmyndigheten, dvs. Datainspektionen. Om
huvudregeln någoninrättat personuppgiftsombud,svarige har är attett

Personuppgiftsom-Datainspektionen inte behöveranmälan till göras.
går ochförslaget till behandlingen korrektenligtbudet har att attse

tillanmäla missförhållandenpåpeka eventuella brister ochlagligt till,
Datainspektionen.

personuppgifter behandlas ellerDatainspektionen konstaterarOm att
enligtskall inspektionenbehandlas olagligtkan komma sätt,att ett

försöka åstadkomma rättelse påpekandeni första handförslaget genom
rättelse påförfaranden. Går det inte fåliknande sätteller annantatt

vid vite fåriskfyllt skall Datainspektionendeteller vänta,är att
fortsätta behandlapersonuppgiftsansvarigeförbjuda den attatt

dem.lagrapersonuppgifterna änsättannat attgenom
innefattar bestämmelsertill personuppgiftslagFörslaget även om

tillpersonuppgifteröverföringanvändningbl.a. avav personnummer,
behandlingoch EES, säkerheten vidutanför EUländer personupp-av

personuppgiftsansvarige.skadeståndsskyldighet för dengifter och

Krirninal- polisregisteroch5.2.4

gällanderedogörelse för deinnehåller översiktligavsnittDetta nuen
emellertidRedan här börkriminal- och polisregister.reglerna om

medremissnyligen till Lagrådet överlämnatregeringennämnas att en
och lagbelastningsregisterpolisdatalag, lagtillförslag enen omen

delarredogörelse för relevantamisstankeregister. kortfattadEn avom
i avsnittregisterlagstiftningen lämnasreformeringtilldetta förslag av

5.2.5.
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Det allmänna kriminalregistret förs Rikspolisstyrelsen. Förav
registret gäller bestämmelserna i lagen 1963: 197 allmäntom
kriminalregister och kriminalregisterkungörelsen 1973 z58. Registret
innehåller sådana uppgifter främst behövs i domstolarnassom
verksamhet för brottsbalkens regler Sammanträffande brottatt om av

förändringoch påföljder skall kunna iakttas. I registret förs inav
uppgifter domar på fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn ochom
överlämnande till särskild vård uppgifter åtgärder enligt 34samt om
kap. brottsbalken. Bötesstraff registreras endast förvandlingsstraffom
har ålagts. Härutöver uppgifterantecknas straffverkställighet, nådom

resning.och
lagenI 1965:94 polisregister polisregisterlagen ochom m.m.

polisregisterkungörelsen l969:38 finns bestämmelser polisregis-om
Med polisregister i polisregisterlagen register förs hoster. avses som

Rikspolisstyrelsen eller någon polismyndighet för tjäna tillattannan
upplysning brott, för vilka någon har misstänkts, åtalats ellerom
dömts, eller någons personliga förhållanden i övrigt §.1om

Enligt § första2 stycket polisregisterlagen skall innehållet i polis-
register begränsas till uppgifter nödvändiga för polisen skallär attsom

förebyggakunna och uppdaga brott fullgöra sin verksamhet isamt
övrigt. föreskrifterNärmare innehållet i Rikspolisstyrelsensom
polisregister finns i 2 7 §§ polisregisterkungörelsen. Dessa regler-
innebär bl.a. det i polisregister, förutom sådana uppgifter skallatt som
antecknas i det allmänna kriminalregistret, skall föras in uppgifter om
vissa bötesdomar och godkända strafförelägganden, åtalsunderlåtelser
i vissa fall, beslut utvisning enligt 4 kap. 7 § utlänningslagenom
1989:529 och beslut besöksförbud.om

Det polisregistret och belastningsregistretstörsta PBR,är person-
förs Rikspolisstyrelsen. PBR främst belastningsregisterär ettsom av

och innehåller uppgifter påföljder och därmed sammanhängandeom
beslut skall antecknas enligt kriminalregister- och polisregisterför-som
fattningarna. Med stöd 6 § polisregisterkungörelsen antecknasav
dessutom uppgifter enligt den s.k. personbladsrutinen, omfattarsom
bl.a. uppgifter den skäligen misstänkt för brott.ärom som

Kriminalregistret i praktiken integrerad del PBR. dettaär Fören av
register gäller alltså olika författningar beroende på det frågaärom

dess användning kriminalregister eller polisregister.om som
PBR förs med stöd ochADB personregister i denutgör ettav

imening datalagen.avsessom
Upplysningar kriminalregistret får enligt 8 § lagen allmäntur om

tillkriminalregister lämnas domstol, allmän åklagare, Justitiekanslern,
Justitieombudsmannen, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen samt

beslutamyndighet frihetsberövande åtgärd enligt lagarnaägersom om
utlämning för brott eller utlänningslagen, polismyndigheterna,dvs.om
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invandrarverkStatens och det statsråd har till uppgift iattsom
regeringen föredra ärenden enligt utlänningslagen.

paragrafens andraI stycke har regeringen möjlighetgetts att
förordna rekvisitionsrätt för andra myndigheter deäven änom som

särskilt i lagen. I 3 § kriminalregisterkungörelsen harnämns a
regeringen förordnat utdrag krirninalregistret skall lämnas tillatt av

i utlämningsärendenJustitiedepartementet nådeärenden,och Utrikesde-
måni den utdraget behövs för fullgöra Sverigespartementet att

enligtskyldigheter överenskommelse främmandemed Arbets-stat,
marknadsstyrelsen i vissa ärenden vapenfri tjänst Högskolanssamtom
avskiljandenärnnd i ärenden avskiljande studerande frånom av
högskoleutbildning.

fåEnskild utdrag kriminalregistret regleras i 9 §rätt attpersons av
allmänt kriminalregister.lagen enskilde där iDen principom ges en

fåovillkorlig del uppgifter i registret beträffande sigrätt att ta av
själv. enda förutsättningen RikspolisstyrelsenDen han hosär göratt

skriftlig och egenhändigt undertecknad framställning härom. I etten
utdrag till enskild skall uppgiftermedtasen person samma som

till domstolar och åklagare allmänt kriminalre-lämnas 11 § lagen om
gister.

allmänt kriminalregister ñmis också särskilda bestäm-I lagen om
uppgifter för statistik- forskningsändamål ochmelser och 12 §om

uppgifter till utländska myndigheter 13 §.om
uppgiftslämnandeBestämmelser från polisregister till svenskaom

finns i första hand i polisregisterlagen. Uppgiftmyndigheter 3 § ur
polisregistret skall enligt dessa bestämmelser lämnas till Justitie-

riksdagens ombudsmän, Rikspolisstyrelsen, in-kanslern, Statens
vandrarverk, länsstyrelse, länsrätt, polismyndighet, åklagareallmän

Alkoholinspektionen. Dessa myndigheter fåoch har fullstän-rätt att
Enligtdiga uppgifter. paragraf skall uppgift lämnas tillävensamma

myndighet, under förutsättning för visstregeringen slagatt avannan
för särskilt fall sitt tillstånd Sådanaärenden eller till det. tillståndger

meddelats i 16 §§ polisregisterkungörelsen.har 21-
fåTullmyndigheterna har sålunda upplysningarrättgetts att

beslut, uppgifteravseende domar, godkända strafförelägganden och
misstanke brott. Tullmyndigheterna har också möjlighetskälig omom

uppgift misstanke brott antecknats i polisre-fåatt om annan om som
enligt vissa författningar.och brott angivnagistret rör närmare

Datainspektionenhar oinskränkt få uppgifterVidare rättgetts atten
för sin tillsyn Upplysningarfrån polisregister enligt 7 datalagen.§

polisregistret skall också lämnas Kriminalvårdsverket,från till när
uppgiften behövs för prövning fråga enligt lagen 1974:203 omav en
kriminalvård i anstalt eller lagen 1976:371 behandlingen avom
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häktade och anhållna m.fl. och till Kriminalvårdsnämnden, när
uppgiften behövs för prövning fråga villkorlig frigivning.av en om

Justitiedepartementet har få upplysningar frånrätt polisregisteratt
för utredning i ärende enligt lagen 1991:572 särskild utlän-om
ningskontoll, i ärende nåd i brottmål, i ärende upphävandeom om av
domstols beslut utvisning grund brott enligt utlänningslagenom av

i ärende överförandeoch straffverkställighet enligt lagenom av
1972:260 internationellt samarbete rörande verkställighetom av
brottmålsdom. Utrikesdepartementet och Utlänningsnânmden har en
motsvarande i fråga ärendenrätt prövning enligt lagenom om
1950:382 svenskt medborgarskap eller utlänningslagen.om

vissaDärutöver har myndigheter få utdrag polis-rättgetts att ur
register i anställningsärenden. Det gäller Kriminalvårdsverket, statlig

kommunaleller myndighet i fråga anställning inom psykiatriskom
sjukvård Försvarsmakten i fråga anställning i utlands-samtm.m. om

inom myndigheten.styrkan tillRätt utdrag polisregister tillkommerav
vidare Riksbanken i fråga bevaknings- och transportpersonal samtom
Totalförsvarets pliktverk och Försvarsmakten i fråga totalförsvars-om
pliktiga skrivs in eller inskrivna för värnplikt enligt lagenärsom

totalförsvarsplikt.1994: 1809 om
Övervakningsnämndema och frivårdsmyndigheterna har fårätt att

upplysningar angående den står under övervakning frågaeller isom
intagen har erhållit tillstånd vistas utanför anstalten.attsomom en

Upplysningar skall också lämnas till Socialstyrelsen eller socialnänmd
i adoption eller vårdnadärende barn. Till Socialnämnd skallom om
upplysningar dessutom lämnas i ärende medgivande att ta emotom

enligtbarn socialtjänstlagen 1980:620 och i ärendenm.m. om
åtgärder enligt lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdom

eller lagen 1988:870 vård missbrukare i vissa fall.av unga om av
Slutligen har Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Fastighetsmä-

Revisorsnämnden,klarnänmden, Sprängärrmesinspektionen, Luft-
fartsverket och Vägverket medgetts till uppgifter från polisregistreträtt
för ärenden avseende lämplighetsprövningar enligt vissa närmare
angivna författningar.

Beträffande flertalet de fallennänmda prövningav nu av av an-
ställningsfrågor och lämplighetsprövningar har i 18 § polisregister-
kungörelsen föreskrivits myndighet får framställning polis-göraatt om
registerutdrag endast tillfredsställande utredning sökandensom om
eller den anställdes lämplighet för den befattning det frågaärsom om
inte avsevärd olägenhet kan vinnas på sätt.utan annat

Till skillnad från vad beträffandegäller upplysningarsom om
innehållet i kriminalregistret, den enskildes begränsad detär rätt när
gäller få upplysningar vilka uppgifter finns honom iatt om som om
polisregistret. Av 3 § första stycket 3 polisregisterlagen och 17 § 8
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polisregisterkungörelsen framgår han efter framställan skall erhållaatt
utdrag polisregistret, han intyg svensk beskickningur om genom av
eller svenskt konsulat eller på heder och avgivensamvetegenom egen
skriftlig försäkran styrker han för sin i främmanderättatt ärstat
beroende sådant utdrag eller han inresa, vistas,ämnar arbetaattav
eller bosätta sig i främmande och det för Rikspolisstyrelsenstat är

denkänt myndigheter kräver sådant registerutdragatt förstatens att
bevilja inrese-, uppehålls-, arbets- eller bosättningstillstånd.

Möjligheterna för enskilda utdrag polisregister beträffandeatt ur
någon enskild starkt begränsade.är Bestämmelser härom finnsannan

förstai 3 § stycket 3 polisregisterlagen. Dessa bestämmelser innebär
för förstadet arbetsgivare i vissa fall kan få registerutdrag,att etten

det behövs för fråga anställningpröva eller uppdrag.attom en om
dåDet skall fråga anställning eller uppdrag i verksamhetvara om en

vård eller har betydelse för rikets säkerhet eller försom avser
förebyggandet eller beivrandet brott. Vidare skall regeringen iav
förordning ha medgett utdrag eller upplysning meddelas för sådantatt
ändamål. I 17 § 3 och 4 polisregisterktmgörelsen har regeringen
medgett utdrag lämnas dels till larminstallationsföretagatt som avses
i lagen 1983:1079 med vissa bestämmelser larmanläggningarom

frågai den söker sådan anställning i företaget, i vilkenm.m. om som,
ingår befattning larminstallationer,med dels till enskild sammanslut-
ning beslutar anställning inompersonal psykiatrisksom om av
sjukvård, vård psykiskt utvecklingsstörda eller vård barn ochav av
ungdom, i fråga den söker sådan anställning. Härutöver kanom som

enskild få utdrag polisregister beträffande enskildetten ur en annan
regeringenendast efter prövning i det enskilda fallet medger detta.om

förutsättning förEn sådant medgivande skall lämnasatt ett är att
den enskilde styrker hans beroende upplysningen.rätt äratt av

Bestämmelser innehållet i utdrag polisregistret finns i 6om ur -
§§p01isregisterlagen7 och 19 §polisregisterkungörelsen. frågaIa om

uppgift till enskild kan nämnas anteckning misstanke brottatt om om
får med i sådan uppgift endast åtal har väckts för brottet 6 §tas om
första stycket polisregisterlagen.

Även polisregisterlagen innehåller särskilda bestämmelser om
uppgifter för statistik- och forskningsändamål 9 § och uppgifterom
till utländska myndigheter 4 och 5 §§.

5.2.5 Reformeringen registerlagstiftningenav

Den 29 januari 1998 överlämnade regeringen till Lagrådet remissen
med förslag till polisdatalag, lag belastningsregister ochen en om en
lag misstankeregister. Lagrådsrernissen bygger på de förslagom
Registerutredningen Ju 1995:01 har lagt fram i delbetänkandet
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Kriminalunderrättelseregister DNA-register SOU 1996:35 och i-
slutbetänkandet Polisens register SOU 1997:65.

överensstämmelseI med Registerutredningens förslag och de
riktlinjer för uppbyggnaden registerstruktur lades framav en ny som
i regeringens proposition 1994/952144 Riktlinjer för registrering av

föreslåspåföljder i lagrådsremissen PBR skall ersättasatt ettm.m. av
belastningsregister och särskilt misstankeregister med uppgifteratt ett

skäligenden misstänkt för brott skall inrättas.är Polis-om som
datalagen skall enligt förslaget polisregisterlagen och innehållaersätta

bestämmelserde den i propositionen l997/98:44utöversom,
föreslagna personuppgiftslagen, behövs för polisens verksamhet.

Lagrådsremissens förslag innebär möjligheterna till insyn iatt
register vidgaspolisens väsentligt. För närvarande gäller enligt 7 kap.

§ sekretesslagen absolut17 sekretess för uppgifter i kriminalregister
förseller register enligt lagen polisregister. Sådana uppgiftersom om

endastfår lämnas i enlighet med vad föreskrivs i de särskildaut som
registerförfattningarna. I lagrådsremissen föreslås sekretesskyddetatt
för samtliga polisregister belastningsregistret skall regleras påutom
motsvarande gäller för känsliga uppgifter i andrasätt som samman-

Uppgifterhang. i dessa register skall alltså enligt förslaget få lämnas
efter skadeprövning. Vid denna prövning föreslås omväntut etten

skaderekvisit gälla. Det innebär fåuppgifterna skall lämnasatt ut om
står klart utlärnnandet intedet kan vålla för den registreradeatt men

närstående.eller någon honom Förslaget innebär också deatt
sekretessbrytande reglerna i kap.14 sekretesslagen bli tillämpliga på

samtliga polisregisteruppgifter i belastningsregistret. detNärutom
uppgifterna i belastningsregistret,gäller det registerär ärsom som av

särskilt intresse i förevarande föreslås däremotsammanhang, detatt
fortsättningsvis skall råda absolut sekretess. Som skäl föräven en

sådan ordning anförs främst dessa uppgifter integritets-äratt extra
känsliga och hänsynen till den rehabilitering fördömdes talaratt att

restriktivitet iakttas i register.det gäller insynen dettanärstor
belastningsregistret skall enligt ha till ändamålDet förslaget attnya

sådanainformation belastningsuppgifter behövs i verksam-ge om som
polis- och tullmyndigheter för förebygga, upptäcka ochhet hos att

brott, hos åklagarmyndigheter för beslut förundersökningutreda om
för utfärdandeåtal strafföreläggande, hos allmännaoch samt av

straffmätningdomstolar för och val påföljd och hos polismyn-av
myndigheterdigheter och andra vid sådan lämplighetsprövning,

tillståndsprövning och prövning i författning.annan som anges
Belastningsregistret skall enligt förslaget också få användas för tillatt

uppgifterenskild lämna särskild betydelse i dennesärsom av
verksamhet.
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belastningsregistret innehållaFörslaget innebär skall uppgiftatt om
den som

beslut, strafföreläggande föreläggandedom, eller avgenom-
ålagts påföljd för brott för vilket inte endast böterordningsbot är

föreskrivet,
förvandlingsstraff för böter,har ålagts-

30 kap. § brottsbalken har förklarats fri fråntillämpning 6med av-
påföljd,

åklagares beslut enligt rättegångsbalken,på grund 20 kap. 7 § 9av-
1964:167 särskilda§ lagen med bestämmelsereller 17 om unga

eller 46 § lagen 1988:870 vård missbrukare ilagöverträdare avom
har åtalats för brott,vissa fall inte

enligt någon utlämningslagarna ellerskall utlänmas av-
besöksförbud.har meddelats-

uppgifterförutsättningar skall också denUnder vissa ärom som
utlandet föras in i belastningsregistret.dömd i

utlämnande uppgifter från belastningsregist-Bestämmelserna om av
föri princip vad närvarandeenligt förslagetskall motsvararet som

polis- och krirninalregisterlagstiftningen. Lagenenligtgäller om
föreslås innehålla bestämmelserbelastningsregister dock endast om

vilkas räkninguppgifter till myndigheter förutlämnande deav
tullmyndigheterna,skall föras, nämligen polis- ochfrämstregistret

till tillsyns-och de allmänna domstolarnaåklagarmyndigheterna samt
Justitiekanslern och Datain-Riksdagens ombudsmän,myndigheterna

uppgifterövriga myndigheters tillTankenspektionen. rättär att ur
utfärdas iregleras i förordning kommerskallregistret atten som

anslutning till lagen.
fåalltid ha deregistrerade skall enligt förslagetDen rätt att ut

belastningsregistret. När det gällerñmis honom iuppgifter ensom om
avseendefå uppgifter belastningsregistretmöjligheterenskilds att ur

förändring iprincip ingenenskild innebär förslaget iannanen
i fråga uppgifternagäller förnärvarandetill vadförhållande omsom

anställning ellerför frågadet behövsi Om prövaPBR. ettatt om en
betydelse förverksamhet vård elleriuppdrag ärsom avsom avseren
ha fåskall enskild sålundaeller beivra brott,förebygga rätt attatt en
föreskriver.regeringeni den utsträckningregistretuppgifter ur

tillockså kunna lämnasenskild skall enligt förslagetUppgifter enom
beroendedenne styrker hansenskild, rätt äratt av enomannanen

medger uppgiften lämnasoch regeringenuppgiftsådan ut.att
be-innefattarbelastningsregistertill lag ävenFörslaget enom
tillmyndighet hardelsi vilken det rättstämmelse att somanges en

särskilt fall skallregistret i varjeupplysningellerutdrag nogaur
upplysningarinformation, utdrag ellerdelsbehovetpröva att urav

intrång ellerdet detendast skälet tillfår begärasregistret uppvägerom
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i övrigt det innebär för den berörs. Den behovs- ochmen som
proportionalitetsprincip här kommer till uttryck föreslås alltsåsom
gälla endast för myndigheter. Som skäl för begränsa bestännnelsensatt
tillämpningsområde på detta anförs i lagrådsremissensätt s. 66 att

enskild medborgare alltid har del offentligarätt handlingaratt taen av
i den mån dessa inte sekretessbelagda.är

föreslagnaI den lagen belastningsregister finns också bestäm-om
melser utelärrmande uppgifter till utländska myndigheterom av samt

gallring, tystnadsplikt, rättelse och skadestånd.om

5.2.6 Internationella dokument

EGss dataskyddsdirektiv

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG den 24 oktoberav
1995 skydd för enskilda med avseende på behandlingom personer av
personuppgifter och det fria flödet sådana uppgifter åläggerom av
EU:s medlemsstater inom år lagstiftning eller påatt tre annatgenom

föreskrifter det innehållsätt framgår direktivet. Somge av som av
framgått redogörelsen i avsnitt 5.2.3 har regeringen i propositionenav
1997/98:44 föreslagit personuppgiftslag, bestämmelser ien vars
huvudsak följer direktivets och disposition.text

Syftet med direktivet åstadkommaär för medlemsstaternaatt en
hög nivå i fråga integritetsskyddet för fysiskagemensam, om personer

och därigenom skapa förutsättningar för fritt flödeatt ett av person-
uppgifter mellan medlemsstaterna. I artikel stadgas sålundal dels att
medlemsstaterna i enlighet med direktivet skall skydda fysiska

grundläggande fri- och rättigheter, särskilt tillrättenpersoners
privatliv, i samband med behandling personuppgifter, dels attav
medlemsstaterna inte får begränsa eller förbjuda det fria flödet av
personuppgifter mellan skäl har samband med dettastaterna av som
skydd. Det alltså inte tillåtet förär medlemsstaterna föreskrivaatt vare
sig bättre eller integritetsskyddsämre vid behandlingenett ett av
personuppgifter vad följerän direktivet.som av

Enligt artikel 3 gäller direktivet huvudregel för sådan behand-som
ling personuppgifter helt eller delvis företas på automatisk vägav som
liksom för behandling personuppgifter ingår ellerannan av som
kommer ingå i register. Direktivet alltså vissatt ett ävenavser
manuell behandling personuppgifter. Personuppgifter definieras iav
artikel 2 varje upplysning identifierad ellersom som avser en
identifierbar fysisk Med behandling personuppgiftperson. av avses
varje åtgärd eller serie åtgärder vidtas beträffandeav som personupp-
gifter, sig det sker på automatisk eller inte, insamling,väg t.ex.vare
registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, återvinning,
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inhärntande, användning, utlämnande översändande, spridninggenom
tillhandahållandeeller uppgifter, sammanställning ellerannat av
blockering,samkörning, utplåning eller förstöring. registerEtt med

personuppgifter i direktivets mening föreligger så det frågaärsnart
samling personuppgifter tillgänglig enligt särskildaärom en av som

kriterier.
Direktivet gäller inte beträffande sådan behandling av personupp-

gifter led i verksamhet inte omfattasutgör ettsom en som av
sådangemenskapsrätten, verksamhet i avdelning Vt.ex. som avses

och VI i Fördraget Europeiska unionen gemensam utrikes- ochom
säkerhetspolitik respektive samarbete inrikesi rättsliga och frågor,
såsom asyl- och invandringspolitik tull- och polissamarbete.samt

omfattarDirektivet inte heller behandlingar allmänsom avser
säkerhet, försvar, säkerhet eller verksamhet påstatens statens

område.straffrättens Från direktivets tillämpningsområde har även
undantagits sådan behandling personuppgifter fysiskav som en person

led i verksamhet privatbedriver eller harett rent natursom en av som
med hans hushåll.samband

artikel vissa grundläggande principer för behandlingI 6.1 anges av
föreskrivs personuppgifter fårpersonuppgifter. Bl.a. samlas inatt

för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.endast
behandling får inte ske på oförenligt med dessaSenare sätt ärsom

ändamål. Artikel 6.1 innehåller också bestämmelse atten om
personuppgifter skall adekvata och relevanta inte omfattasamtvara

vad nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vidareärän sommer
personuppgifter skall riktiga och, nödvändigt,föreskrivs att vara om

förvaringen personuppgifter skallaktuella. fråga denI sägs attom av
förhindrar identifiering den registrerade underpåske sättett som av

för de ändamål för vilkatid vad nödvändigtlängre än ärsomen
för behandlas.uppgifterna har samlats in eller vilka de senare

tillåtenBehandling personuppgifter enligt artikel 7 endastärav
artikeln. Behandling fårnågon de förutsättningar iunder angesav som

den registrerade otvetydigt har lämnat sitt samtyckesålunda ske om
förpliktelsebehandlingen nödvändig för fullgöraeller är att enom

tillsam-åvilar den registeransvarige, dvs. den ellerensamsomsom
och målen för be-med andra bestämmer ändamålen medmans

får nödvändig förBehandling vidare ske denhandlingen. är attom
betydelse för den registre-grundläggandeskydda intressen ärsom av

arbetsuppgift intresse ellerför utföra allmäntrade eller att omen av
registeran-myndighetsutövning utförs denled iden är ett som av

till uppgifterna har lämnatstredje vilkensvarige eller ut.man
nödvändig för ändamålfår behandling ske denSlutligen rörär somom

eller hos den eller dehos den registeransvarigeberättigade intressen
sådanauppgifterna har länmatstill vilkatredje närmän ut, utom
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intressen den registreradesuppvägs intressen eller dennes grundläg-av
fri-gande och rättigheter. Med begreppet tredje i direktivetman avses

någon den registrerade,än den registeransvarige, denannan som
behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning register-
föraren eller de under den registeransvariges ellerpersoner som
registerförarens direkta har befogenhet behandla uppgifter-attansvar
na.

Artikel 8 innehåller bestämmelser med särskilda begränsningar i
fråga möjligheterna behandla vissa känsliga personuppgifter. Iattom
artikeln åläggs medlemsstaterna uppställa principiellt förbudatt ett mot
behandling uppgifter avslöjar eller etnisktav som ras ursprung,
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap
i fackförening eller hälsa eller sexualliv.rör Kravet på sådantettsom
förbud emellertid inte undantagslöst.är I artikel 8 sålundaanges en
rad omständigheter under vilka behandling sådana känsligaen av
uppgifter tillåten. Bl.a. här det falletär dennämns registrerade haratt
lämnat sitt samtycke till behandlingen.

Direktivet innehåller inte något motsvarande förbud avseende be-
handling uppgifter brott. artikelI 8.5 föreskrivs dockav attom
uppgifter lagöverträdelser, brottmålsdomar eller säkerhetsåtgärderom
får utföras endast under kontroll myndighet eller lämpligaav en om-

finnsskyddsåtgärder i nationell lag med förbehåll för de ändringar-
medlemsstaterna kan tillåta med stöd nationella bestämmelsersom av
innehåller lämpliga och specifika skyddsåtgärder. fullständigtEttsom

register brottmålsdomar får dock,över enligt vad vidare isom anges
artikel 8.5, föras endast under kontroll myndighet.av

Direktivet innehåller också bestämmelser bl.a. för denrättom
registrerade sig uppgiftsbehandling imotsätta vissa fall, begräns-att
ningar vad möjligheternagäller grunda för den enskilde betydelse-att
fulla beslut enbart på automatisk databehandling uppgifteren av som

dennes personliga egenskaper, information till den registrerade,avser
den enskildes till insyn och rättelserätt datasäkerhet,samt om
sekretess och gallring.

För vissa fall möjligheter från vadgöraatt avstegges som
föreskrivs i direktivet. I artikel 13.1 sålunda medlemsstaternages
möjligheter lagstiftning begränsa omfattningen deatt genom av
rättigheter och skyldigheter följer bestämmelserna i artiklarnasom av
6.1 principer för de behandlade personuppgifternas kvalitet, 10
information vid insamling uppgifter från den registrerade, 11.1av
information uppgifterna inte harnär samlats in från den registrerade,

den12 registrerades få tillgångrätt till uppgifter och 21 behand-att
lingarnas offentlighet. sådanEn begränsning får dock endast igöras
fall då det nödvändig åtgärdär med hänsyn till vissa särskilten
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angivna ändamål, bl.a. förebyggande, undersökning eller avslöjande
brott.av
I artikel 28.1 föreskrivs varje medlemsstat skall tillse detatt att

fleraeller myndigheter med uppgift inom territori-utses att statensen
övervaka tillämpningen de bestämmelser till följdantasum av som av

direktivet. Tillsynsmyndigheterna skall, enligt vidarevad som anges
i nämnda artikeln,den fullständigt oberoende de uppgifterutövanyss

åläggs dem. Regeringen har beslutat Datainspektionen tillatt utsesom
svensk tillsynsmyndighet enligt denna bestämmelse regeringsbeslut
den 18 januari 1996, Dnr Ju 96/176.

Artikel 18 innehåller bestämmelser ålägger medlemsstaterna attsom
föreskriva den registeransvarige eller företrädaredennes skallatt
underrätta tillsynsmyndigheten före genomförandet behandlingav en

seriehelt eller delvis genomförs på automatisk ellervägsom en
sådana behandlingar har eller flera närbesläktade ändamål.som samma
För vissa fall finns det möjligheter till undantag från och förenklingar

anmälningsproceduren artikel 18.2-4.av
Enligt artikel 20 medlemsstaterna skyldiga bestämma vilka be-är att

handlingar kan innebära särskilda risker för den registrerades fri-som
och rättigheter säkerställa sådana behandlingar kontrollerassamt att att
innan de påbörjas. Sådana förhandskontroller skall utföras till-av
synsmyndigheten kan också utföras led i det nationellaettmen som
parlamentets förberedande arbete med åtgärd eller led ietten som
arbetet med åtgärd grundas på sådan lagstiftande åtgärd,en som en

definierar behandlingensvilken och lämpliga skyddsåtgärderart anger
artikel 20.3.

innehållerDirektivet bestämmelser rörande överföringäven av
personuppgifter till länder utanför den Europeiska gemenskapen.
Enligt huvudregeln skall medlemsländerna föreskriva överföringatt en

uppgifter,sådana under behandling eller avseddaär är attsomav
behandlas efter överföring till tredje fårland, ske endast ifrågava-om

tredje land säkerställer adekvat artikelunde skyddsnivå 25.1.en
Medlemsstaterna skall enligt artikel föreskriva och har22 att var en

införföra talan domstol kränkningar sådana rättigheterritt att om av
skyddas den nationella lagstiftning tillämplig påärsom av som

behandlingen i fråga. Enligt artikel 23 skall föreskrivasäven att var
följdoch lidit skada till otillåten behandling eller någonav enen, som

åtgärd oförenlig med de nationella bestämmelserärsomaman som
antagits till följd direktivet, har till ersättning den registeran-rättav av

för skada han lidit.svarige den
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Europarådets dataskyddskonvention

Europarådets ministerkommitté år 1980 konvention till skyddantog en
för enskilda vid automatisk databehandling personuppgifter, Con-av
vention for the Protection of Indviduals with regard Automaticto
Processing of Personal denData, s.k. dataskyddskonventionen. Den

i kraft den oktoberträdde l 1985 och har ratiñcerats antalettav
bl.a. Sverige.länder,

Syftet med konventionen säkerställa respekten förär grund-att
fri-läggande och rättigheter, särskilt den enskildes till personligrätt
sambandintegritet i med automatisk databehandling personuppgifterav

artikel Med personuppgifter1. i detta sammanhang all in-avses
formation kan hänföras till identifierad eller identifierbarsom en

tillOch automatisk databehandling hänförs i konventionenperson.
såväl lagring uppgifter utförandet logisk eller aritmetiskav som av
behandling dessa ändring, utplâning, återvinning ellersamtav
spridning uppgifterna.av

Konventionens tillämpningsområde enligt huvudregelnär auto-
personregistermatiserade och automatisk databehandling av person-

uppgifter i allmän och enskild verksamhet. En konventionsstat har
vissa allmännadock inskränkningar eller utvidgningar irätt göraatt

fråga konventionens tillämpning i dess artikelhelhet 3. Vidareom
vissa möjligheter undantag från några de enskildagöraattges av

bestämmelserna artikel 9.
centralaI konventionens bestämmelser artiklarna 4 ställs vissa11-

principer förgrundläggande dataskydd innebär bl.a. föjande.Deupp.
Personuppgifter undergåskall automatisk databehandling skallsom

behandlas på korrektinhämtas och skall lagras för särskiltDesätt.ett
angivna och lagliga ändamål. Uppgifterna vidareskall relevantavara

ändamål och får inte oförenligtför dessa användas på sätt ärett som
Vissamed dem artikel 5. kategorier personuppgifter får inteav

automatisk databehandling, nationellaundergå inte den lagenom ger
ändamålsenligt skydd. uppgifterDetta gäller i frågaett om om ras,

åskådning, religiöspolitisk och övertygelse, hälsa, sexuallivtro annan
brottmålsdomar artikel 6. Lämpliga säkerhetsåtgärder skallsamt

vidtas för skydda personuppgifter oavsiktlig eller otillåtenatt mot
föreskrivsförstörelse artikel 7. Vidare bl.a. alla registre-äratt som

personregister skall ha möjlighet till insyn i registret ochrade i ett
få rättelse till stånd personuppgifter har behandlatsmöjlighet att om

med nationell lagstiftning syftar till förverkliga de ii strid attsom
6 fastlagda principerna artikel 8.artiklarna 5 och

får enligt konventionen i fråga kraven påUndantag göras om
beskaffenhet, förutsättningarna för behandlingpersonuppgifternas av
och vissa skyddsåtgärder.känsliga uppgifter andra föreskrivna För
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sådana avvikelser krävs dock dels de har stöd i nationell lagstift-att
ning, dels de nödvändiga iär demokratisktatt samhälle förett att
skydda säkerhet eller dylikt eller för skydda den registrera-statens att
de eller andra fri- och rättigheter.personers

Konventionen innehåller härutöver bestämmelser dataflödet överom
och formerna förgränserna samarbetet mellan konventionsstaterna.om

OECD:s riktlinjer

I detta sammanhang bör också de riktlinjer i fråganänmas skyddetom
för personliga integritetenden och flödet persondata över gränser-av

Guidlines the Protection of Privacy and Transborder Flows ofna, on
Personal Data, inom Organisationen för ekono-expertgruppsom en
miskt samarbete och utveckling OECD har utarbetat. Riktlinjerna

år 1980 OECD:s råd tillsammans med rekommendationantogs av en
till medlemsstaternas regeringar beakta riktlinjerna i denattom

lagstiftningen.nationella Samtliga medlemsstater, däribland Sverige,
har godtagit rekommendationen och därmed åtagit sig följa denna.att

Riktlinjerna innehåller bl.a. särskild avdelning behandlaren som
grundläggande principer rörande skyddet för den personliga in-
tegriteten det nationella planet. mångtI och mycket överensstäm-

riktlinjerna i dessa hänseenden med vad i EG:smer som anges
dataskyddsdirektiv och Europarådets dataskyddskonvention. Riktlinjer-

emellertid mindre detaljeradeär och uppställer i vissa avseendenna
också lägre krav dessa.än
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överväganden5.3 och förslag

förslag:Utredningens Kreditupplysningsföretagen skall ges
möjlighet förmedla uppgifter lagakraftvunna domar ochatt om
godkända strafförelägganden avseende ekonomisk brottslighet.

ekonomiskMed brottslighet här brott enligt 9 11 kap. ochavses -
14 kap. brottsbalken brott enligt skattebrottslagen 1971 :69samt
och lagen 1960:418 straff för varusmuggling. Uppgifterom
skall få lämnas endast domar och strafföreläggandengodkändaom
i vilka påföljd böter har ålagts. Som ytterligareän be-annan

skallgränsning gälla uppgifter får lämnas endast beträffandeatt
den vid tidpunkten för utlänmandet uppgiften näringsid-ärsom av
kare eller har sådan anknytning till näringsverksamhet atten en
han jämställa med näringsidkare i kreditupplysningslagensär att
mening. Sedan fem år förflutit från det domen laga kraftatt varm
eller strafföreläggandet godkändes skall uppgift domen ellerom
strafföreläggandet inte längre få lämnas Kreditupplysningsföre-ut.

skall få för kreditupplysningsändarnål erhållarätttagen att
uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

5.3.1 Allmänna synpunkter

råder betydande enighetDet den ekonomiska brottslighetenatten om
allvarligt samhällsproblem och det angeläget effektivaär ärett att att

åtgärder denna brottslighet vidtas. I såväl regeringensmot typ av
strategi för samhällets samlade åtgärder den ekonomiska brotts-mot
ligheten regeringens skrivelse 1994/952217 28 i utredningenss. som
direktiv framhålls den betydelse effektiv affärskontroll hakan nären
det gäller förebygga ekonomisk brottslighet. Inledningsvis skallatt

utredningen ansluter sig till denna på affärskontrollen.sägas att syn
Vid många former ekonomisk brottslighet affärskontakterutgörav
med det seriösa näringslivet nödvändigt inslag i det brottsligaett
förfarandet. En utbredd och väl fungerande affärskontroll borde
verksamt kunna bidra till begränsa sådan brottslighet. Det finnsatt

anledning undersökadärför all möjligheterna förbättra förutsätt-att att
för denna kontroll.ningarna

Frågan, i vad mån brottmålsdomar, i första hand rörande ekono-
brottslighet, kunnamisk bör tillgängliga i samband medgöras

kreditupplysning eller i affärskontroll,samband med harsättannat
anknytning till intressetviss komma till med illojala bulvan-rättaatt

utredningensförhållanden, huvuduppgift. Det torde inteärsom vara
tidigarehelt ovanligt kriminellt belastade uppträderatt personer som
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eller s.k. målvakter ibulvaner samband med utförandet ekonomiskaav
åklagarväsendetsbrott jämför 1996:1 bolagsplundring,rapport om s.

32. den mån så sker, kan möjlighet vid kontroll få informa-I atten
tilltänkt kredittagaretion huruvida eller ställföreträdare förenom en

dömd för brott eller givetvis innebära möjlig-sådan tänkasär atten
begå med hjälpheterna brott bulvaner begränsas.att av

brottsförebyggande effektDen sådan kontrollmöjlighet kansom en
naturligtvis dock inte begränsad till fallha, de där bulvanerär

till användning. finnaskommer Det kan risk för den begåttatten som
ekonomiska brott återfaller i sådan brottslighet eller i varje fall är

omsorgsfull det fullgöramindre gäller ekonomiska förpliktel-när att
informationenFrån denna synpunkt kan fylla funktionser. en som

påvarningssignal uppgift betalningsförsum-sättsamma som en enom
melse.

inställer sig uppgifterfråga inte redan de i dagEn ärsom om som
affärskontroll,tillgängliga vid vid kreditupplysning, skulleär t.ex. ge

anledning till försiktighet i de här avsedda fallen. bör i dettaDet
början näringsförbud fårhänseende till uppgifternämnas atten om

samband från de förutlämnas i med kreditupplysning. Detta är
Synpunkterna i och för sig värdefullt, det innebär dockangivna men

informationsbehov området tillgodosesinte det kan finnas påatt som
tidigare kreditupplysningsfö-fullt avsnitt harSom se 5.1nämntsut.

UpplysningsCentralen gjort mindre studieUC AB UCretaget en
under åren 1995 hade dömts vidavseende 76 1994 ochpersoner som

Stockholms tingsrätt för ekonomisk brottslighet. Resultatet enav
omfattning försiktig-så begränsad bör självfallet tolkas medstudie av

het. Studien tyder dock på det finns inte oväsentligtnärmast att ett
dömda för relativt allvarlig ekonomisk brottslighet,antal personer

beträffande vilka anteckningar betalningsanmärkningar ellerom om
näringsförbud saknas.

omfattades UC:s studie hade dömts för be-De sompersoner av
drägeri, förskingring, skattebrott, oredlighet borgenärer,motgrov
urkundsförfalskning, intygande, bokföringsbrott eller brottosant mot

Beträffande studienaktiebolagslagen. 18 de 76av personer som
omfattade farms vid tidpunkten för aktuella domen ingen anteck-den

betalningsanmärkning undersökningstillfällethos UC. Vidning om
i genomsnitt 8,5 månader förflutit sedan domen meddelades. Avhade

hadenämnda 18 då fem ådragit sig betalningsan-de nyss personerna
märkningar. Beträffande dessa hade kreditupplysningsförfrågningar43

domstillfället.efter Av dessa förfrågningar hade 18 besvaratsgjorts
den första anmärkningen beträffande i fråga hadeinnan personen

fallregistrerats hos UC. Kreditupplysningen innehöll alltså i dessa
information föringen talade den ornfrågades vederhäftighet iattsom

ekonomiskt hänseende kunde ifrågasättas. gäller deDetsamma sex



118 Ajfärskontroll SOU 1998:47

kreditupplysningar efter domstillfället hade beställts avseendesom
några de 13 beträffande vilka det fortfarande saknadesav personer
anteckning betalninganmärkning då studien genomfördes. Dessaom

inte heller ålagda näringsförbud.var
Sedan tiden för denna undersökning har lagstiftningen närings-om

förbud skärpts prop. 1995/96:98, bet. 1995/96:LU22, rskr. 1995/96:
212, SFS 1996:314. Detta torde i sammanhanget dock ha begränsad
betydelse med hänsyn till praxis knappast kan komma påverkasatt att

förhållandevis marginelltän den skärpta lagstiftningen.mer genom
Till detta kommer näringsförbud på grund brott förutsätteratt attav
brottet begåtts någon i hans egenskap näringsidkare, någotav av som
ingalunda alltid behöver fallet det gäller allvarlignär ekonomiskvara
brottslighet intresse i detta sammanhang jfr avsnitt 5.3.2. Enligtav
utredningens uppfattning kan det knappast råda något tvivel attom
affärskontrollens betydelse då det gäller förebygga ekonomiskatt
brottslighet skulle öka påtagligt, möjlighet öppnades iattom en
samband med denna kontroll få upplysningar domar avseendeom
sådan brottslighet.

Från brottsförebyggande synpunkt skulle det alltså fördelvara en
uppgifter ekonomisk brottslighet kunde förmedlas i sambandom om

med affärskontroll. Samtidigt står det klart detta skulle innebäraatt att
från integritetssynpunkt mycket känsliga uppgifter spreds till andra
enskilda. Intresset effektivare affärskontroll måste här vägas motav en
kravet på skydd för den enskildes personliga integritet.

Frågan alltså det möjligtär åstadkommaär ordning förattom en
förmedling uppgifter ekonomisk brottslighet i samband medav om
affärskontroll acceptabel med hänsynär till behovet integritets-som av
skydd. Ett ställningstagande i denna fråga förutsätter det tillatt
bedömning föreligger förhållandevis konkret modell för sådanen en
uppgiftsförmedling. Vi skall därför i det följande diskutera hur denna
lämpligen skulle kunna för därefter återkomma tillattarrangeras,
huvudfrågan, möjlighet denna uppgiftergöraatt typom en av
tillgängliga affärskontrollvid bör införas.

första frågaEn inställer sig vilken betydelse stadgandenaär isom
EG:s dataskyddsdirektiv bör tillmätas i detta sammanhang. Syftet med

uppgifter ekonomiskgöra brottslighet tillgängliga i sambandatt om
med affärskontroll skulle näringsidkarenärmast ochattvara ge
kreditgivare vidgade möjligheter bedöma de risker kanatt som vara
förknippade med tilltänkt affärs- eller kreditförbindelse, vilket kanen

ha brottsförebyggande effekt. torde inte rådaDet någonantas en
tvekan verksamhet på detta villkoren för densätt rörattom en som
ekonomiska samfärdseln omfattas gemenskapsrätten. Slutsatsenav
måste följaktligen bli behandling personuppgifter utgöratt en av som

led i sådan verksamhet faller inom dataskyddsdirektivets till-ett en
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lämpningsområde. En modell för förmedling uppgifter ekono-av om
brottslighetmisk i samband med affärskontroll måste alltså utformas

under hänsynstagande till direktivets bestämmelser.

5.3.2 Vilka uppgifter bör förmedlas

En utgångspunkt måste här endast sådana uppgifter ärattvara som
för syftetrelevanta med uppgiftsförmedlingen bör få lämnas ut.

Eftersom tanken effektiv affärskontroll skall kunnaär verkaatt en
brottsförebyggande i fråga ekonomisk brottslighet, måsteom upp-
gifterna alltså sådan beskaffenhet de kan få betydelseatt antasvara av
i detta hänseende.

det gäller frågan, vilkaNär brottstyper uppgifterna skullesom
kunna innebär det sagda det rimligen inte borde kommaattavse, nyss
i fråga tillåta uppgifter brottslighet den kanänatt om annan som
betecknas ekonomisk sådan. framgåttSom redogörelsen isom av
avsnitt emellertid2.1 ekonomisk brottslighet inte någotär entydigt
begrepp vidare låter sig "översättas" till brottstyper iutansom
strafflagstiftningens mening. I förevarande sammanhang skulle det
emellertid bli nödvändigt avgränsning till vissa konkretagöraatt en

Ambitionenbrottstyper. borde därvid "fånga upp" deattvara
gärningar enligt förekommande definitioner be-gängse utgörsom

kärnområde. Detta skulle till början förutsätta uppgiftergreppets atten
kunde förmedlas brott enligt 9 11 och kap. brottsbalken, dvs.14om -
bedrägeri och andra oredlighetsbrott, förskingring och andra trolös-
hetsbrott borgenärs- och förfalskningsbrotten. Härutöver bordesamt
uppgifter förmedlaskunna brott enligt skattebrottslagenäven om

lagen 1960:4181971:69 och straff för varusmuggling. Därmedom
skulle möjligheten lämna uppgifter brott komma omfattaatt attom

skattebrott.samtliga
utredningens bedömningEnligt borde det med hänsyn till syftet med

uppgiftsförmedlingen naturligt begränsa denna till deattvara nu
angivna brottstyperna. sådan innebäraAtt avgränsning skulle atten
uppgifter i viss utsträckning kom lämnas beträffandeävenatt
brottslighet inte kan betecknas ekonomisk sådan, ärsom som en
oundviklig följd det i det föregående berörda förhållandet, attav
begreppet ekonomisk brottslighet inte straffrättsligasikte dentar
indelningen i brottstyper rättspolitisk karaktär.ärutan snarare av

mycket vanligt brottmålsdom omfattar flera brott. DetDet är att en
därför redan härfinns skäl uppmärksamma den situationen,att att en

dom dels brott enligt det sagda borde omfattassomavser nyss av
uppgiftsförmedlingen, dels andra Frågan alltsåbrott. ärtyper av om
uppgifter i sådant fall endast borde lämnas beträffande den förraett

brott eller samtliga de brott domen omfattar bordetypen omav som
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redovisas. Mot bakgrund vad anförts i det föregåendeav som om
med uppgiftsförmedlingen,syftet kan det tyckas ligga tillnärmast

hålla fast vidhands den tidigare angivna avgränsningen i frågaatt om
uppgiftsförmedlingende brottstyper borde och alltså intesom avse

någramedge undantag för den diskuterade situationen. sådanEnnu
ordning skulle emellertid kunna leda till uppgifterna i vissa fallatt

missvisande.blev
Om möjlighet till förmedling uppgifter brottmålsdomaren av om

införs, det självskrivet dessa uppgifter skallär närmast kunnaatt
innefatta upplysning den utdömda påföljden. Med utgångspunkten om

sådanfrån upplysning kan normalt bilda sig godsetten man en
uppfattning brottslighetens svårhet. När någon döms för flera brottom

huvudregeln domstolen skall döma till påföljd förär att gemensam
förstabrotten 30 kap. 3 § stycket brottsbalken. Om i sådant fallett

uppgift skulle lämnas beträffande endast vissa de brottav som
finnspåföljden det påtaglig förrisk att mottagarenavser, en av

upplysningen kommer dra felaktiga i frågaslutsatser deatt om
redovisade brottens svårhet. domstolen tillNär dömer en gemensam

såvälpåföljd för brott den uppgiftsförmedlingen primärttypav som
påsikte brottslighet, borde förmedlingdenna därförtar som annan

få omfattalämpligen de sist nämnda brotten. Motsvarande bordeäven
i fråga godkändagälla strafförelägganden, i den mån uppgiftsför-om

bör omfatta sådana.medlingen
de få fall där uppgifter från polisregister i fårI dag lämnas till en

kan i viss utsträckningenskild anteckningar misstankeäven om om
i utdraget.brott med En förutsättning dock åtal har väcktsärtas att

för 6 § lagenbrottet polisregister och för sig kanm.m.. I detom
givetvis i affärskontrollssammanhang finnas intresse fåäven ett attav
del misstankeuppgifter. särskiltDetta det i omfattandeav merasom
mål rörande ekonomisk brottslighet kan förflyta inte obetydlig tiden
från det åtal väcks till dess har avgjort målet.domstolenatt att
Samtidigt måste beaktas idet detta sammanhang skulle bli frågaatt om

spridning misstankeuppgifter i helt omfattning iänatt ge annanen
dag. Man torde här ha räkna miljon förfrågningarmed överatt en per
år. givet sådantDet perspektiv väcker viss tveksamhet.är att ett

i enlighet med vad förordar följande,Om vi i det skulleman,
för begränsa uppgiftslämnandet med hänsyn till brottslig-stanna att

uppstår vidarehetens svårhet, vissa praktiska problem såvitt avser
misstankeuppgifterna. det gäller godkända strafföreläg-När domar och
ganden det naturligt knyta begränsningen till den ålagdaär att

såpåföljden, uppgifter får lämnas endast domarsättt.ex. att om
strafförelägganden i påföljd ålagts.och godkända vilka böteränannan

åstadkomma i fråga miss-För motsvarande begränsningatt en om
tankeuppgifterna skulle det i princip i varje enskiltbli nödvändigt att



SOU 1998:47 Ajfärskontroll 121

fall där böter ingår i den aktuella straffskalan kontakt åklagarenmedta
i fråga för underlag för bedömning det åtalade brottetsatt ett en av

Ävenallvar. andra skäl skulle det säkerligen ofta bli nödvändigtav att
kontakta åklagaren. Det sig självt sådansäger ordning inteatt ären
realistisk. anfördaDet leder enligt utredningens mening till slutsatsen,

det inte borde komma i fråga tillåta andra uppgifteratt sådanaänatt
domar och godkända strafförelägganden. I fråga domarsom avser om

bör också gälla uppgift får lämnas först sedan domen har vunnitatt
laga kraft.

Som redan berörts inställer sig frågan, möjligheten lämnaattom
uppgifter domar avseende de angivna brottstyperna bordeom ovan

generell eller någon begränsning borde med hänsyn tillgörasvara om
brottslighetens omfattning eller svårhet. Vid affärskontroll detär
naturligtvis i första hand angeläget få kunskap förekomstenatt om av
omfattande eller allvarlig brottslighet. En upplysning denattom
omfrågade dömts för enstaka brott mindre allvarlig karaktärett av
torde ofta begränsat intresse. Vid avvägningen mellanvara av mer en
intresset så fullständig information möjligt, å sidan, ochav en som ena
intresset integritetsskydd, å den fårandra, övervägande skälav anses
tala för möjligheten förmedla uppgifter brottmålsdomar ochatt att om
godkända strafförelägganden begränsas i detta hänseende. lämpligEn
lösning kunde sådana uppgifter endast fick domar ochattvara avse
godkända strafförelägganden i vilka påföljd böter ålagts.änannan

finns skäl diskuteraDet begränsningar uppgiftslämnandetatt av
med avseende pâäven de personkategorier uppgifterna borde fåsom
De regler uppgifter särskilt känslig bl.a. begångnanaturavse. om av -

brott och utdömda påföljder finns i kreditupplysningslagen 6 §som-
gäller visserligen beträffande alla fysiska Som framgåttpersoner. av
redogörelsen i avsnitt 5.2.2 emellertid i kreditupplysningslagengörs
åtskillnad mellan olika kategorier fysiska det gällernärav personer
integritetsskyddets utformning inärmare övrigt. Personer ärsom
näringsidkare eller driva näringsverksamhet, har såutan att ettsom,
väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet uppgifter derasatt om

förhållanden behövs för belysa verksamhetens ekonomiskaattegna
ställning, åtnjuter i flera avseenden begränsat skydd övrigaänett mer
fysiska Den fråga inställer sig alltså möjlighetenärpersoner. som om

meddela uppgifter ekonomiska brott borde begränsas tillatt attom
näringsidkare och därmed jämställdaavse personer.

Vid kreditupplysningslagens tillkomst konstaterades detatt var
oundvikligt de höga krav effektivitet från samhällets ochatt som
kreditgivamas sida måste ställas på företagsupplysningsverksamheten
kom omfatta också de näringsidkare elleratt personer som var som
stod företag eller näringsverksamhet Dessaett nära.arman personer
kunde därför inte skydd för den personligagaranteras samma
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integriteten privatperson prop. 1973: 155 79. Tillsom en s. personer
väsentligt inflytande i vissmed näringsverksamhet borde, enligt vad
vidare uttalades i förarbetena till börjana. s.140,som prop. en

hänföras sådana hade ekonomisktväsentligt intresse iettsom
verksamheten, delägare i handelsbolag eller kommanditbolag,t.ex.

fåmansbolagaktieägare i aktieägare hade störresamt postsom en
Vidarei aktiebolag. borde till kategori också räknasaktier dennaannat

hade ledande ställning företagden i styrelseledamot,ettsom en som
verkställande direktör eller vissa fall ansågsI ocksåsätt.annat

kunna hänföras hit,andra den lämnat störret.ex.personer som en
företagtill och därigenom hade möjlighetkredit påverkaett att

verksamhet. Viföretagets har uppfattat kreditupplysningslagens
de återgivnareglering och förarbetsuttalandena på så sätt, ävenattnu

den i praktiken bestämmande inflytande i närings-utövar ettsom en
verksamhet i princip jämställa med näringsidkare i kreditupplys-är att

mening, han formellt inte tillhör ledningen ellerningslagens även om
Därmed fångaskan bulvanarrangemangägarkretsen. även upp,

förutsättning kändåtminstone under den egentlige huvudmannen äratt
till namnet.

företrädare fördet samråd utredningen har haft medVid som
kreditupplysningsföretagen tveksamhar från dessas sida ställt sigman

begränsning uppgiftsförmedlingen det gäller brottslighettill näraven
näringsidkare.eller kan jämställas med Avtill ärpersoner som

bör emellertid diskuterade uppgiftsför-integritetshänsyn den här
klartinte omfattande vad kanmedlingen göras änmer ansessom

till syftet ekonomisk brottslighet.motiverat med hänsyn motverkaatt
ellerväsentlig del denna brottslighet begås i näringsverksamhetEn av

missbruk företagsformen. Redan detta talar för attav upp-genom
giftsförmedlingen bör begränsas till fall då vid den tidpunkten person

förfrågan betrakta näringsidkare.då görs är att som
Därtill kommer det enligt utredningens mening skulle svårtatt vara

både från integritetssynpunkter från kriminalpolitiskaochatt acceptera
brottsuppgifter beträffandeutgångspunkter, skulle få lämnas allaom

och Detta gäller näringsidkare vidävenenvar. om en person var
för brottettidpunkten har lämnat näringsverksamheten närmen

någon har näringsidkareförfrågan Om begått brott i egenskapgörs. av
brottsuppgifter få efter avtjänatbör inte lämnas i det fallet hanatt

exempelvis ingåstraff skall hyresavtal eller köpa TV påett en
avbetalning. Enligt utredningens förutsättning förmening detär atten
utlämnande brottsuppgifter huvud skall kunna diskuterasöver tagetav

begränsningen här uppgifter endast får länmasden avseddagörsatt att
beträffande den näringsidkare eller har sådanärut som som en

näringsanknytning han jämställa näringsidkaremed iäratt att
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kreditupplysningslagens mening. Det alltså tidpunktenär för brotts-
uppgiftens utlämnande bör avgörande.som vara

Om kreditupplysningsföretagen i enlighet med vad förordassom-
i avsnitt 5.3.3 skulle anförtros uppgiften förmedla informationatt om-
ekonomisk brottslighet, borde ordning den angivna inteen som nu
skapa några avgörande problem för dem, eftersom de under alla
förhållanden måste ha klart för sig näringsidkareär ellerom en person
inte kreditupplysningnär skall lämnas Det nämligenen är enligtut.
kreditupplysningslagen 7 9 redan i dagt.ex. skillnadse stor- - -
på vad får lämnas beträffande näringsidkareut ochsom andra.
Framgår det inte de uppgifter tillgängligaär för företagetav som att
den frågan gäller näringsidkare,är bör uppgift brottsom inte fåom
länmas.

En ytterligare fråga måste övervägas någonär begränsningsom om
borde med hänsyngöras till hur gamla uppgifterna Enligt 8är. §
kreditupplysningslagen får kreditupplysningar privatpersoner inteom
innehålla uppgifter omständigheter eller förhållandenom ärsom av
betydelse för bedömningen verderhäftighet i ekonomisktav personens
hänseende, år förflutit från utgångentre det år dåom omstän-av
digheten inträffade eller förhållandet upphörde. Uppgifter inte fårsom
lämnas skall efter den angivna tidenut gallras registerut ur som
används i kreditupplysningsverksamhet. Tidsgränsen sänktes år 1981
från fem till år, eftersom femårsfristentre ansågs onödigt lång prop.
1980/81:10 70. Bestämmelsen uttryck för den vikt is. ger man
kreditupplysningssarnmanhang fäster vid informationens aktualitet. Det
brukar framhållas kreditupplysningar ofta blir missvisande,att deom
innehåller äldre uppgifter.

Kreditupplysningslagen innehåller inte någon motsvarande uttrycklig
bestämmelse avseende uppgifter näringidkare eller näringsanknutnaom

Vid lagens tillkomst uttalade departementschefen dockpersoner. att
försiktighet borde iakttas det gälleräven när användningen äldreav
uppgifter i företagsupplysningar prop. 1973:155 147. Soms.
framgått redogörelsen i avsnitt 5.2.2 kan Datainspektionen enligtav

§4 andra stycket kreditupplysningslagen besluta villkor för hurom
kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas. Datainspektionen har med
stöd härav beslutat vissa villkor för användningen äldre uppgifterav
i sådan verksamhet. En del dessa sikte på näringsidkare ochtarav
näringsanknutna. Sålunda skall uppgift näringsförbud gallras 60om
månader efter det näringsförbudet upphörde.att

Datalagen innehåller inte något uttryckligt förbud utlärrmandemot
personuppgifter gäller äldre förhållanden. I 12 § datalagenav som

föreskrivs dock personuppgifter skall utgå registretatt de intenärur
längre behövs med hänsyn till ändamålet med registret, inteom
uppgiften därefter skalläven bevaras på grund bestämmelse i lagav
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meddelatsenligt myndighets beslutförfattning ellereller somannan
regering-personuppgiftslag enligtförfattning. denImed stöd somav
datalagenskallpropositionen 1997/98:44i ersättaförslagens

imed vadhuvudsaklig överensstämmelseiföreskrivs som anges-
behandlas skallpersonuppgifterdataskyddsdirektiv deEG:s att som-

skall bevarasaktuella de intenödvändigt,riktiga och, samt attomvara
ändamålentillnödvändigt med hänsyntid vadlängreunder än ärsom

behandlingen.med
IntegritetslutbetänkandeKreditupplysningsutredningen föreslog isitt

1993:110kreditupplysningsområdet SOUeffektivitetoch att en
skulle införas i kredit-datalagenmotsvarande den i 12 §bestämmelse

privat-regelnden nämndavid sidanupplysningslagen omovanav
Kreditupplys-bakgrundskalli Förslaget8 mot avsespersoner
kreditupplys-önskvärtuppfattning, detningsutredningens är attatt

påskall gällavadmöjligt reglerarså fullständigtningslagen somsom
efterbordeföljaktligenkreditupplysningsområdet och strävaatt man

kreditupplys-bådeinnebärnuvarandefrångå det attsystemet,att som
automatisktillämpliga i frågaoch datalagenningslagen är om

kreditupplysnings-fysiska iuppgifterdatabehandling personeromav
deli dennaförslag harKreditupplysningsutredningensverksamhet.

Datalagskommit-hänvisning tillUnderlagstiftning.lett tillinteännu
1996/97:65 frågori propositionenregeringenlärrmadeuppdragténs

arbetetberördesdataskyddsdirektiv elleri EG:sbehandlas avsomsom
i fråga.lagstiftningsärendetutanfördataomrâdetlagmed en ny

tidsmässigagäller vissapolisregisterlagenEnligt §7 m.m.om
med ifårvilka anteckningarfrågabegränsningar i tas ensomom

fängelsestraffAnteckning änregister.sådantuppgift från annatom
dömtsfängelsestraff harsådantförvandlingsstraff för böter eller som

fårbrottsbalken§enligt 28 kap. 3skyddstillsynmedkombinationiut
förflutit frånåruppgift sedan tiosådanmed iintesålunda tas en

böterpåföljderövrigaanteckningarfrågafrigivningen. I utomomom
frånhäremellertidräknasTidsfristentioårsfrist.ocksågäller en

år.femfristgällergäller böterNär detbeslutet.ellerdomen omen
föreuppgifter. Harfullständigafådockmyndigheter harVissa rätt att

beträffandetidsfristernanämndadeutgången personsammanyssav
antecknatshändelseförekommitbeslut ellerellermeddelats dom som

skall lämnasuppgift ävenhuvudregeln den,dockregistret,i är att
med ibestämmelseanteckningen. Entidigarebeträffande den
allmänt§ lagenfinns i 10motsvarande innehållhuvudsak om

register.sådantutdragavseendekriminalregister ur
nyligenregeringenhari avsnitt 5.2.5redogörelsenframgåttSom av

skallPBRföreslås bl.a.vilkenremiss iöverlämnat attlagrådettill en
belast-till lagförslagetbelastningsregister. Iersättas omettav

i belast-uppgifterinnebärbestämmelserfinnsningregister attsom
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ningsregistret skall gallras bl.a. viss tid förflutit.när Tidsfristen skall
i regel tio år, vid bötesstraff dock fem år, och räknas från domenvara
eller beslutet. När det fråga fängelseär eller förvandlingsstraff förom
böter skall fristen dock räknas från frigivningen. På motsvarande sätt
föreslås fristen vid sluten ungdomsvård skall räknasatt från det att
påföljden helt verkställts och vid överlämnande till rättspsykiatrisk
vård från utskrivningen. Om det före utgången den angivnaav nu
tiden gjorts anteckning i registret och dennaen ny om samma person
anteckning penningböter,än skall enligt förslagetannat ingenavser
gallring ske så länge någon uppgift skall finnas kvar i registret. Efter
tjugo år från domen eller beslutet skall dock gallring alltid ske.

Det givet den betydelseär vid affärskontrollatt kan tillmätassom
uppgift presumtiv affärspartner dömts föratt ekonomisken om en

brottslighet typiskt minskar efter hand allt längre tid förflytersett som
i fråga lagförs för brott. Till slututan att torde nåpersonen nya man

punkt upplysningen intenär längre framstår relevant ien som
sammanhanget. Det kunde följaktligen här på sin plats med någonvara
form tidsmässig begränsning. En lösning kan tyckas ligga näraav som
till hands knyta till den reglering finns i polisregister-attvore an som
lagstiftningen. Enligt utredningens bedömning borde det emellertid

möjligt något restriktiv för denatt skullvara utanvara attmera
syftet med affärskontrollen.äventyra En lämplig ordning kunde vara

uppgifter domar i brottmål och godkändaatt strafföreläggandenom
inte fick lämnas sedan fem år förflutit från det domenut lagaatt vann
kraft eller strafföreläggandet godkändes. Ett alternativ, harsom
förordats kreditupplysningsföretagen, skulle vid fängelse-attav vara
straff räkna tiden från frigivning eller Villkorlig frigivning. Ett sådant
altenativ kan dock svårare tillämpa, bl.a. med hänsyn tillattvara att
komplikationer kan uppkomma vid förverkande villkorligtav
medgiven frihet.

5.3.3 Vem bör förmedla uppgifterna

möjlighetOm få uppgifter ekonomisk brottslighet iatt sambanden om
med affärskontroll införs, bör detta ske i sådana former möj-att
ligheten verkligen kommer utnyttjas. Först det bliratt ettom mera
regelmässigt inslag i denna kontroll infordra sådana uppgifter tordeatt
det realistiskt räkna med åtgärden skall få någonatt attvara mera
påtaglig brottsförebyggande effekt. Det gäller alltså underlättaatt
informationsinhämtandet. Från denna synpunkt det angelägetärsett att
begränsa det antal kontakter måste vid genomförandettassom av
affårskontrollen.

Det anförda talar för uppgiften förmedla brottsuppgifter föratt att
affärskontrollsändamâl möjligt bör anförtros något detom organ som
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sig ii dag finns anledning vända till dessa sammanhang.redan Iatt
detta kreditupplysningsföretagenpraktiken betyder och PRV äratt

dessa har i dag tillgång till brottsuppgifter.tänkbara Ingenorgan. av
väljs skulle alltså nödvändigtvilken lösning detOavsett attsom vara

informationen från håll. I avsnitt 5.3.4 återkommer visamla in annat
frågan hur detta lämpligen skulle kunna ske.till

utredningens mening ligger det till hands läggaEnligt närmast att
brottsuppgifter kreditupplysningsföre-för förmedlingenansvaret av

företag finns långvarig erfarenhet hanteradessaInom atttagen. en av
kreditupplysningsområdetintegritetskänslig information. På finns

tillstånds- och tillsynssystem, har etableratsbeprövatdessutom ett som
i personliga integriteten.förhindra otillbörliga intrång denjust för att

brottmålsdomartillhandahålla information tordeUppgiften att om
i den verksamhetnågon omgång kunna infogas idärför störreutan

företag bedriver. behöver inte uteslutaÖvrigt dessa Detta ävenattsom
erinras detuppgifter. sammanhanget bör ikan lämna IPRV om

förhållandet, kreditupplysningslagensavsnitt 5.2.2 berörda att
bli tillämpliga verksamhet PRVbestämmelser torde på den som

företagsbevis, dennatillhandahålla s.k.bedriver att omgenom
författning särskilt regeringsbeslut.inte får stöd i ellerverksamhet

tillståndinnebära PRV nödgades ansökaskulle bl.a.Detta attatt om
efterkreditupplysningsverksamhet. Rimligtvis borde PRV,bedriva att

innehavaretillstånd, jämställa med övrigaerhållit sådantha att avvara
det gällerkreditupplysningsverksamhetbedrivatillstånd näratt

förmedla uppgifter brott.i verksamhetenmöjligheterna att om
Är kreditupplysningsföretageninnebärdå ordning attsomen

uppgifter ekonomisk brottslighetuppgiften förmedlaanförtros att om
dataskyddsdirektivföreskrivs i EG:s Iförenlig med vad som

behandlingfinns vissa särreglerdirektivets artikel 8.5 som avser av
brottmålsdomarlagöverträdelser, ochpersonuppgifter avseende

uppgifter får behandlasHuvudregeln sådanasäkerhetsåtgärder. är att
myndighet. Artikeln innehåller därutöverunder kontrollendast av en

uppgifter får behandlasinnebära dennaregel att typsynes aven som
nationellamyndighetskontroll, det tillåtet enligtäräven utan om

skyddsåtgärder.innehåller lämpliga och specifikabestämmelser som
förasregister brottmålsdomar får dock endastfullständigtEtt över

myndighet.kontrollunder av en
den grundläggande regelnföreslagna personuppgiftslagenI den är

behandlaförbjudet för andra myndigheterdet änär attatt personupp-
i brottmål,lagöverträdelser innefattar brott, domargifter somom

frihetsberövanden.straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
bemyn-huvudregel kompletteras emellertid i förslagetDenna ettav

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmerdigande för som
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föreskriva undantag från förbudet.att Förslaget innefattar även en
möjlighet till dispens i enskilda fall.

Datalagskomrnittén uttalade i sitt betänkande Integritet Offentlighet-
-lnformationsteknik SOU 1997:39, ligger till grund för förslagetsom
till personuppgiftslag, det får förutsättas häratt aktuella undantagatt
föreskrivs på det krävssätt enligt EG-direktivet enskilda harnärsom

befogat intresse behandlingenett och den står under tillfredsstäl-av
lande kontroll myndighet betänkandet 379. Kommitténav en s. anger
i sammanhanget också exempel på fall där det kanett befogatpar vara

föreskriva undantag från huvudregeln.att Härvid bl.a.nämns
försäkringsbolagens kravhantering. Eftersom det viktigtär denatt som

kriminellt har skadatsätt någonett också får fulltannan utsvara
för vad han ställt till med, kan det, enligt vad kommittén anför, vara
befogat försäkringsbolagen fåratt registrera sådana uppgifter om
brottsligheten krav kan framställas påatt effektivt densättett mot som
bör få betala.

Kreditupplysningsföretagen står under Datainspektionens tillsyn.
Dataskyddsdirektivets krav på personuppgifter lagöverträdelseratt om
normalt bara får behandlas under kontroll myndighet tordeav en
därmed inte något hinderutgöra kreditupplysningsföretagen fårmot att

för förmedlingen brottsuppgifter.ansvaret av
I detta sammanhang kan det emellertid finnas skäl denatt notera att
berörda bestämmelsen i personuppgiftslagen kan komma starktnu att

begränsa de möjligheter behandla uppgift brottatt till-en om som
kommer den till vilken kreditupplysningsföretag har lämnatett ut
uppgiften i fråga, inte särskilda bestämmelser härom meddelas.om

För intestår underatt kontrollmottagare, myndigheten som av en
iden mening i EG:s dataskyddsdirektiv, skall få behandlasom avses

sådan uppgift helt eller delvis automatisk förutsättsväg, deten att
det meddelas särskilda bestämmelser tillåter detta och dennaattsom
reglering dessutom innehåller "lämpliga och specifika skyddsåtgärder"

.förslaget tilll personuppgiftslag i detta hänseendegörs ingen skillnad
mellan det fallet behandlingen utförsatt under kontroll av en myn-
dighet och det fallet någon sådan kontroll inte förekommer;att för att
andra myndigheterän skall få behandla personuppgifter brottom
fordras generellt regeringen eller denatt myndighet regeringen
bestämmer har föreskrivit så får ske.att

Med hänsyn till hur dataskyddsdirektivets tillämpningsområde
se artikelavgränsats 3, torde direktivet däremot inte någotutgöra

hinder iäven avsaknadmot att mottagaren, särskilda bestämmelser,av
behandlar uppgiften manuellt, i de fall därän uppgiften ingårannat i
eller avsedd ingåär i register. Motsvarandeatt torde gällaett i fråga

förslaget till personuppgiftslag.om
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kreditupplysningsföretagen sålunda får möjlighet lämnaOm att ut
självfallet dock inte sådantinnebär dettauppgifter brott, ettattom

påeljest ankommabli obligatoriskt. Det bör härutlänmande bör som
kreditupp-enskilda företaget bedöma vad har intressedet att som som

lysning.

inhämtasuppgifterna5.3.4 Hur skall

det gällertillvägagångssätt i och för sig tänkbaraOlika är när
uppgifter domarkreditupplysningsföretagens inhämtande av om

lämna uppgifterekonomiska brott. ålägga domstolarnaavseende Att att
fråga.kreditupplysningsföretagen inte kunna komma i Atttill synes

ombudinsatser ellerkreditupplysningsföretagen genomgenom egna
mindreflera skäluppgifterna från domstolarnainhämtaskulle synes av

skulle fungeraockså medföra nyordningskullelämpligt och att en
affärskon-iojämnt. Skall möjlighetslumpmässigt och öppnas atten
också,uppgifter detspridning dennatrollssyfte ärtyp avavge

den omfrågade,upplysningensåväl den begärtillhänsyn somsom
Risken för felaktigakvalitet.uppgifterna håller högangeläget attatt

uppgiftshanteringsådanuppgifter förekommer iofullständigaeller en
måste minimeras.

bordekreditupplysningsföretagenföranförda talarDet att gesnu
uppgifter från Riks-erhållakreditupplysningsändamålförrätt att

skulle garantier skapasbelastningsregister. Härigenompolisstyrelsens
och brottspåföljderuppgifterna brotttillförlitligaför de mestatt om

fåkontrollmöjligheten kanliksom föranvändningtillkom att en
tillämpning.konsekvent

regelmässigt före-brottsuppgifter skulle bliinhämtandeOm enav
räkna med mycketharåtgärd vid affárskontroll,kommande ettattman

modelltala förkan tyckasförfrågningar. Dettaantalstort en som
strafförelägganden,och godkändauppgifter domarinnebär att somom

påföljder,ochtill aktuella brottmed hänsynintresseär av
Rikspolisstyrelsen tillfrånkontinuerligtöverförselektronisk väg

filöverföring. Endagligkreditupplysningsföretagen, t.ex. genom en
elektroniskinformationöverföring vägkontinuerligmedordning av

Alkoholinspektionensi frågasambearbetning tillämpasoch t.ex. om
polisregistret.utdraginhämtande urav

emeller-sådan ordningaktuellt skullehärområdePå det är ensom
kontakterVid deintegritetssynpunkter.fråndiskutabeltid somvara

rörande deRikspolisstyrelsenförmed företrädarehaftutredningen
uppgiftsförrnedling härförförutsättningarnatekniska avsettrent aven

imodellsida förordatockså från styrelsensharslag somenman
vänderuppgifternaskall förmedlaföretagdeprincip innebär att som

enskilt fall. Efteri varjeförfråganRikspolisstyrelsen medsig till en
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ha gjort erforderlig maskinell reducering registeruppgifternaatt av
skulle styrelsen sedan redovisa uppgifterna till företaget i fråga via
elektronisk överföring.

Rikspolisstyrelsen förordadeDen modellen innebär över-attav
uppgifterföringen till kreditupplysningsförtagen skulle begränsasav

erforderligttill vad med hänsyn tillär de faktiskt förekommandesom
förfrågningarna. Från integritetsskyddssynpunkt givetvis sådanär en

föredra jämförtlösning med modell innebäratt atten som en
kontinuerlig överföring uppgifter sker något samband medutanav en
konkret förfrågan. Under förutsättning erforderlig snabbhet iatt
hanteringen kan åstadkommas, borde följaktligen informations-
överföringen mellan Rikspolisstyrelsen och kreditupplysningsföretagen

efter deanordnas styrelsen angivna riktlinjerna. Det emellertidärav
riktlinjertänkbart dessa skulle kunna modifieras inom föratt ramen en

slutlig teknisk lösning.
finns skäl i dettaDet sammanhang kort beröra den i dataskydds-att

artikel intagnadirektivets 6.1 bestämmelsen stadgar attsom person-
uppgifter skall samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berät-

ändamål behandlingtigade därefter inte får ske på sättsamt att ett som
oförenligt med de ursprungliga ändamålen. Förslaget tillär personupp-

giftslag innefattar i likalydande bestämmelse. Innebördenstort setten
bestämmelser bl.a.dessa ändamålen med behandlingär attav en av

personuppgifter måste bestämmas och uttryckligen redan näranges
uppgifterna in.samlas

Någon författningsbestämmelse uttryckligen ändamåletsom anger
kriminalregistret ellermed PBR finns för närvarande inte i de

författningar reglerar dessa register. Möjligen kan ändamålet medsom
framgå § förordningenPBR 1 1970:517 rättsväsendetssägas av om

därinformationssystem, det stadgas fördet insarnla, lagra,att att
bearbeta och lärrma uppgifter har samband med verksamhetensom
inom polis-, åklagar- och dornstolsväsendet finns inforrnationssy-ett

Ävengrundat på automatisk databehandling. de författningsbe-stem
reglerar utlämnandetstämmelser uppgifter från registren kansom av

måni någon uttryck för de olika ändamål registren har.sägas ge som
framgåttSom redogörelsen i avsnitt har regeringen nyligen5.2.5av

i lagrådsremiss lagt fram förslag till bl.a. rättslig regleringen en
avseende belastningsregister och misstankeregister. deIett nytt ett

registerlagarnaföreslagna ändamålet med registren uttryckligen.anges
Ändamålet med belastningsregistret skall enligt förslaget attvara ge

sådanainformation belastningsuppgifter behövs i verksamhetom som
hos polis- och tullmyndigheter för förebygga, uppdaga och utredaatt

åklagarmyndigheterbrott, hos för beslut förundersökning och åtalom
för utfärdande strafföreläggande, förhos allmänna domstolarsamt av

och val påföljd ellerstraffrnätning hos polismyndigheter och andraav
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myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillständsprövning eller
prövning i författning. Registret skall enligt förslagetannan som anges

också få användas för till enskild lämna uppgifter äratt som av
särskild betydelse i dennes verksamhet.

uppgifter finns iDe PBR har inte samlats in för attsom nu an-
vändas för affärskontroll. finnsDet därför skäl så-övervägaatt om en
dan användning kan strida vad föreskrivs i dataskydds-motanses som
direktivet.

Bestämmelser utlämnandet uppgifter PBR finns i lagenom av ur om
polisregister och ipolisregisterkungörelsen. För kreditupplys-attm.m.
ningsföretagen fåskulle för affärskontrollsändamålrätt erhållaatt
uppgifter ellerPBR det belastningsregister enligt förslagetur ur som
i berörda lagrådsremissenden skall PBR, skulle givetvisersättanyss

författningsbestärnmelsefordras särskild härom infördes. I frågaatt en
tillfördesuppgifter belastningsregistret efter det sådanattom som en

bestämmelse hade införts skulle några problem vad gäller uppgifternas
behandling för affärskontrollsändamâl självfallet inte uppkomma.
Affärskontroll skulle de ändamål för vilka de hadeettvara av
samlats in. Under avsevärd tid skulle det emellertidrätten vara av
intresse för detta ändamål få tillgång till uppgifter hadeävenatt som
tillförts belastningregistret dessförinnan. Frågan alltså sådanär om en
användning dessa "äldre" registeruppgifter skulle förenlig medav vara
bestämmelsen i dataskyddsdirektivets artikel 6.1.

framgått finns det förSom närvarande inte någon uttryckligovan
direktbestämmelse PBR:s ändamål. står emellertidDetsom anger

klart huvudsyfte med registret olika myndigheter, inteäratt ett att ge
minst de brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheterna, tillgång
till uppgifter de behöver i sin verksamhet. Uppgifternade isom
belastningsregistret har sålunda i syftesamlats in bl.a. användas iatt
polisens arbete för förebygga, uppdaga och utreda brott.att

huvudsakliga skälet förDet möjlighet förmedlaöppnaatt atten
uppgifter ekonomisk brottslighet i samband affärskontrollmed ärom

sådan möjlighet, den kommer utnyttjas allmänt, kanatt attomen mera
förväntas påtagliga brottsförebyggande effekter. bakgrundMotge av

föregåendevad i det anförts beträffande ändamålet med PBRsom
frånutredningen användning uppgifter registret vidatt enanser av en

affärskontroll, syftar till förebygga brott, inte kanytterst attsom anses
oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen får

samlats in. Enligt utredningens mening bestämmelsenha utgöranses
dataskyddsdirektivets artikel hinder sådanai 6.1 inte något mot att

registeruppgifter behandlas i samband"äldre" det här frågaärsom om
affärskontroll.med
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5.3.5 Skydd för utlämnade uppgifter

givetvis önskvärtDet uppgifter brottslighetär lämnatsatt utom som
kreditupplysning inte sprids vidare, åtminstone inte tillgenom en

sådana självaandra skulle ha varit berättigade erhållaän attsom en
kreditupplysning innefattande de aktuella uppgifterna.

kreditupplysningsföretagensDen kunderstörsta utgörsgruppen av
kreditmarknadsföretagbanker, och värdepappersbolag, dvs. företagav

lagstadgad tystnadsplikt.har Beträffande denna tordesom grupp man
befara otillbörligtinte behöva spridande uppgifterna. Utredning-ett av

varit inne på tankenhar nyordning böra införas,att,en om en anses
uppgiftsförrnedlingen det gäller upplysningarsätt närsamma som

bankkrediter skulle kunna begränsas till denna krets jfrom m.m.
kreditupplysningslagen.5 § Anses öppning böra beträf-görasa en
näringsidkarefande det emellertid svårt tänka sig sådanär att en

begränsning; andra leverantörer, torde i högreänt.ex.grupper, vara
upplysningargrad i behov här aktuellt slag.av av

införa straffbestämrnelse förAtt obehörigt spridandeen av
utredningenuppgifterna inte realistiskt. Utredningen villanser vara

emellertid peka på bestämmelsen förtal i 5 kap. § brotts-1att om
innebär uppgiftbalken gjort sig skyldig till brottatt atten om annan -

den inte får lämnas i någonfall dåäräven än ärannatsannom -
skyldig uttala sig eller det med hänsyn till omständigheternaatt annars

försvarligt uttala sig i saken. Normalt det vid förtal måls-är äratt
åtal.äganden själv väcker Utredningen emellertid vidattsom anser

flagranta missbruk åtal bör kunna särskilt påkallatskälanses vara av
från allmän synpunkt med följd allmänt åtal kan väckas jfrävenatt

brottsbalken.kap. 5 § första stycket l5

Utredningens5.3.6 förslag

tidigareUtredningen har redan konstaterat möjlighetatt atten
uppgifter ekonomisk i samband medförmedla brottslighetom

effekter,affärskontroll borde kunna påtagliga brottsförebyggandege
det samtidigt uppenbart sådan uppgiftsförmedlingär attatt enmen

medföra enskilda fick utstå visst intrång i den personligaskulle att
integriteten.

framgått redogörelsen i avsnitten 5.2.1 5.2.3 innebär detSom av -
främstintegritetsskydd under de decennierna byggtssenastesom upp

regleringen i datalagen och kreditupplysningslagen, attgenom
meduppgifter brott och undergångna påföljder i dag hanteras storom

Även polisregisterförfattningarna präglasförsiktighet. kriminal- och
påtaglig återhållsamhet det gäller lämna dennanär att ut typ avav en

uppgifter till enskilda avsnitt Tanken påse 5.2.4. öppnaatt en
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möjlighet lämna sådana uppgifter i kreditupplysningssamman-att ut
strider onekligenhang de principer hittills tillämpats påmot som

området, i själva i såverket hög grad möjlighet till detta iatt, om en
enlighet med våra direktiv skulle måste rubricera detöppnas, man som

betydande systemförändring. Detta gäller med den härävenen
förutsätta begränsningen uppgifter bara får beträffandelärrmasatt
näringsidkare. kan tilläggasDet sådan öppning inte haatt en synes

i något nordiskt land.gjorts annat
inhärntande brottsuppgifterOm blir rutinåtgärd vid affärskon-av en

beträffande näringsidkare,troll torde ha räkna med mycketatt ettman
antal förfrågningar, kanske miljon årligen. Som jäm-överstort en

detförelse kan de statistikuppgifter Registerutredningen harnämnas av
i sitt betänkanderedovisat Polisens register SOU 1997:65 framgår

årligen lämnas drygtdet 40 000 utdrag PBR till andraatt ur myn-
polis, åklagare ochdigheter allmänna domstolar. Av dessa utdragän

enligt Registerutredningen till Invandrar-torde 80-90 lämnasprocent
i bl.a. medborgarskapsärenden. gäller utlänmandeverket När det av

uppgifter till enskilda ungefär utdrag PBR varje10 000attanges ur
till den registrerade själv. Några sifferuppgifter redovisasår lämnas

fall till Dockavseende övriga då uppgift får lämnas enskild.inte
utredningen utdrag till vårdarbetsgivare inte tycks förekom-attuppger

praktiken betänkandet ordning deni 131. Ens. som ovanma
alltså medföraskisserade skulle drastisk ökning antalet utläm-aven

belastningsuppgifter.nade
Införs den diskuterade ordningen kan naturligtvis ställanu man

förvägra kronofog-frågan med vilka skall skatte- ellerargument man
sigdemyndigheter eller andra myndigheter ha behovanser avsom

brottsuppgifter få tillgång till uppgifter från polisregistret.sådanaatt
frågan kommer kunna ställas inte denOch övervägeratt attsomom

anställa någon med arbetsuppgifter ekonomisk karaktär bör kunnaav
på i vad mån de sökande har dömts för ekonomisk brottslighet.få reda

för övrigt inte beträffande yrkeskategorierSkulle det många andra
anställningsmyndigheten få brottslighetkunna hävdas borde reda påatt

Frågan såvitt gällerolika slag har nyligen aktualiserats personalav
förskoleverksamhet, skola april 1997i och skolbarnomsorg. I

tillkallade regeringen sålunda särskild utredare dir. 1997:69 meden
uppgift analysera arbetsgivare ökade möjligheter ellerböratt om ges
skyldighet kontrollera och lämpligheten hosprövaatt somen person
skall anställas eller redan anställd i sådan verksamhet. I uppdragetär
ingår utifrån integritetsskyddsaspekter för- och nackdelaranalyseraatt

låta införa möjlighet förmed eller skyldighet arbetsgivarenatt atten
sådan kontroll begäravid belastningsuppgifter eller uppgifter omen

brott.misstankar Följdfrågorna många i förlängningen kanochärom
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så vill risk för integritetsskyddet på dettaattom man se enman
område urholkas.

skall den ekonomiska brottsligheten kunna bekämpas effektivt,Men
Ävennödvändigt söka den ekonomiskakanske det är vägar.att nya

brottsligheten söker sig längden det sannoliktoch ivägar, ärnya
effektivtmöjligt bekämpa den enbart myndigheternasinte att genom

Näringslivets åtgärderinsatser. har alltmer kommit framståattegna
betydelsefullt komplement. Därvid affärskontrollenär ettettsom

viktigt inslag, kanske det viktigaste.
Några låt tillspetsade exempel kan till illustrationnämnasvara av

Huvudmannen för skalbolagshärvan ochdet sagda. den största
omfattande hittills härmöjligen den ekonomiska brottsligheten imest

till interneringhade före den aktuella brottsligheten dömts förlandet
brottslighet. detta skrivs pågår förundersökningekonomisk När

omfattning frånbl.a. förskingring synnerligenrörande stor ettav
huvudmisstänkte brottslighetenbörsbolag, varvid den ha planeratantas

straffverkställighet med anledning tidigare omfattandeunder av
iekonomiska brott och efter nanmbyte planerna verketett satt

frigivningen. dessa fall kundeomedelbart i samband med ingetI av
uppgift den tidigare brottsligheten kreditupplysning.få om genomman

gjort någon undersökning tjäna till belysningVi har inte kan avsom
skulle kunnat fåmån utvidgad möjlighet till affärskontrolli vilken en

kan emellertid intei dessa eller i rad likartade fall. Manbetydelse en
utsträckning förutsattfrån här aktuell brottslighet ibortse att stor

givetvis skulle hamed det seriösa näringslivet och detkontakter att
affärskontrollbetydelse från allmän synpunktvarit största enomav

till inte hade kunnati sådant sammanhang lett planernaföretagen att
fullföljas.

påinställningen till integritetsskyddets betydelse dettaallmännaDen
någotförhållande till andra angelägna intressen kanområde i synas

grundvalnyligen avlämnade lagrådsremissenvacklande. I den av
integritetsskyddet starkt.Registerutredningens betänkande betonas

direktivennämndaanförts i våra direktiv i deSåväl det som nysssom
omprövning haremellertidapril 1997 vid handenfrån attsynes ge en

tidigare gälldestrikta inställningdet gäller den mycketskett när som
påkallasdettautlämnande belastningsuppgifteri fråga när avavom

intressen.angelägna
intrångKreditupplysningsverksamheten innebär enligt sakens natur

sigdirektiven kan detpersonliga integriteten. Som påpekas ii den te
kan lagras ochoproportionerligt uppgifter i detta sammanhangatt

betalningsförsummelser medantämligen harrnlösalämnas om
brottslighet. Ochfråga ekonomiskgäller imotsatsen manom grov

Frånföljdfrågorna.inte ställa de antyddabehöver kanske nyss
den enskildefår hålla minnetintegritetsskyddssynpunkt i attman
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har få uppgifterrätt sig själv från kriminalregistret.att Detnumera om
finns därmed inte något hinder för exempelvis arbetsgivare ställaatten

sökandenakrav skall lämna in sådana registeruppgifter iatt an-
ställningsärendet, hittills har detta knappast förekommit.men

skälAv i all korthet har har vi inte böraantytts, ansettsom nu oss
ställa avvisande till den i direktiven väckta tanken. Enligt våross
uppfattning visar den diskussion vi i föregåendedet fört angående den

utformningentänkbara för uppgiftsförmedling, detett system attav en
möjligt begränsa uppgiftslämningenär tämligen radikalt,att utan att

syftet med den för den skull behöver förlorat. Detta hindrar inte att
Ävenfinnasdet kan skäl tveka inför detta med deatt att ta steg.

angivna begränsningarna skulle det framgått bli fråga attsom ovan om
sprida integritetskånsliga uppgifter till andra enskilda i helten annan
omfattning och för helt andra ändamål i dag. kanMan inte hellerän
bortse från risken för sådana uppgifter kan komma utnyttjas iatt att
otillbörliga syften.

fråga återstårEn behandla huruvida den behandlingärattsom av
personuppgifter den här diskuterade uppgiftsförrnedlingen förut-som

huvud tillåten enligt EG:s dataskyddsdirektiv.sätter över är Somtaget
framgått i det föregående avsnitt 5.2.6 utgångspunkten i direktivetår

behandling personuppgifter tillåten endast under någon deäratt av av
förutsättningar i direktivets artikel de förAv grundersom anges
behandling personuppgifter där torde endast två kunnanämnsav som
bli aktuella i detta sammanhang. Av intresse här sålunda be-är att en
handling personuppgifter kan tillåtas den nödvändig förär attav om
utföra arbetsuppgift allmänt intresse eller den nödvändigären av om
för ändamål berättigade intressen hos den registeransvarigerörsom
eller hos tredje till vilken uppgifterna har länmats och dessauten man
intressen inte den registrerades intressen eller dennesuppvägs av

fri-grundläggande och rättigheter.
båda fallen krävs behandlingenI nödvändig. Innebördenäratt av

detta krav något oklar. Datalagskommittén har anfört nödvändig-är att
hetskravet inte rimligen kan innebära det skall faktisktatt vara
omöjligt utföra uppgift sådan behandlingatt utanen personupp-av

omfattas direktivet.gifter uppgift däremot utförasKansom av en
lika enkelt och billigt personuppgifter behandlas, kannästan utan att

enligt vad kommittén vidaredet, anför, inte nödvändigt attanses
personuppgifternabehandla SOU 1997:39 359.s.

Till början kan konstateras heltdet uppenbart detär äratt atten
nödvändigt behandla personuppgifter förmedling uppgiftervidatt av
för affärskontrollsändamål. När det gäller frågan, det sigrörom om

utföra arbetsuppgift allmänt bedömningenintresse, måste skeatt en av
bakgrund verksamhetens Syftet medsyfte. öppnamot attav en

i samband med kreditupplysningmöjlighet förmedla uppgifteratt om



1998:47SOU Ajfärskontroll 135

ekonomisk brottslighet skulle näringsidkare och andraattvara ge
möjligheter skyddabättre sig ekonomisk brottslighet. Enligtatt mot ut-

mening kanredningens det med hänsyn härtill hävdas förmedlingatt
uppgifter detta slag sådantarbetsuppgift allmäntärav av en av

behandlingintresse den personuppgifter här i fråga fåräratt av som
tillåten. Denna slutsats dock naturligtvis självklar.inteäranses

tidigare kan enligt artikel dataskyddsdirektivetSom 7 inämnts en
behandling personuppgifter tillåten intresseawäg-ävenav vara om en

vid handen berättigadening intressen hos den registeransvarigeattger
tredje tilleller hos vilken uppgifterna lämnas väger änut tyngreman

registrerades intressen. Viden har visserligen konstaterat den häratt
behandlingenaktuella personuppgifter får tillåten redanav anses vara

punkt idenenligt artikeln, alldelesnämnda oavsettannanen nyss men
bestämmelserna i dataskyddsdirektivet måste utredningens ställningsta-

givetvis bygga på sådan intresseawägning.gande en
Vid den grannlaga avvägning sålunda måste mellangörassom

motverka den ekonomiska och intressetintresset brottslighetenattav
enskildabereda skydd intrång i den personliga integritetenatt motav

finner utredningen det kan anföras för möjlighetgoda skälatt att en
uppgifterlämna ekonomiska brott i samband med kreditupp-att om

införas.lysning bör Förutsatt begränsning till näringsidkaregörsatt en
de i det föregående i övrigt diskuterade begränsningarnaoch görsatt

till brottstyp och utdömd påföljd, detmed hänsyn kan hävdas att
olägenheterna från integritetskyddssynpunkt inte blir omfattandemer

de får med hänsyn till angelägna i dedetän att accepteras att ge
brottsoffrenpotentiella bättre möjlighet skydda sigatt mot atten

för ekonomiska brott. Med hänsyn härtill och tillutsättas att, som
omprövningförut viss tydligen har gjorts det gäller dennärangetts, en

allmänna inställningen till belastningsregister utredningenlägger för
möjlighetrernissinstansernas prövning fram förslag iattett om

samband kreditupplysning uppgiftermed förmedla ekonomiskom
brottslighet i enlighet med de riktlinjer i avsnitt 5.3.2 5.3.5som -
dragits för sådan förmedlingsverksamhet.upp en

Utredningen utgår från kreditupplysningsföretagen bör betalaatt
till Rikspolisstyrelsen myndighetens ökadeavgifter motsvararsom

statsfinansiellakostnader. Några konsekvenser uppkommer alltså inte.

Alternativa möjligheter5.3.7

goda förut-utredningen sålunda fram tordeDet förslag lagt gesom
emellertidför effektiv affárskontroll. måste medgessättningar Deten

samtidigt har den nackdelen det skulle medföraförslagetatt att en
försämring integritetsskyddet för näringsidkare ochuppenbar av

därförjämställda berättigad fråga det intedärmed En är ompersoner.
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finns några alternativa möjligheter inte framstår lika känsligasom som
från integritetsskyddssynpunkt.

Inledningsvis skall alternativetsägas låta kreditupplys-att att
ningsföretagen förmedla uppgifter ekonomisk brottslighet inteom men

dem tillgång till uppgifter polisens belastningsregister, knappastge ur
någraskulle innebära påtagliga fördelar i detta hänseende. Sommera

framhållits i avsnitt 5.3.4 skulle sådan ordning säkerligen kommaen
fungera slurnpartat och ojämnt. Risken för ofullständiga ochatt att

felaktiga uppgifter förmedlades skulle också Men självfalletstor.vara
denna lösning tänkbart alternativ huvudär även överett tagetom man

insats påvill detta område.göra en
möjlighet naturligtvisEn fasta det förhållandet denatt ta attvore

enskilde har få uppgifter sig själv frånrätt kriminal-attnumera om
registret. Enligt utredningens bedömning det dock inte realistisktär att

med inomräkna näringslivet få gehör för tanken vidatt att man
ingående "nya" affärsförbindelser skulle kriminal-presenteraav
registerutdrag avseende sig älv eller relevanta befattningshavare inom

bolaget. Utsikternadet vinna näringslivet för sådantatt ettegna
förfaringssätt skulle inte bli mycket för rådastörre, attnog om man -
bot på den olägenheten kriminalregisterutdragen innehålleratt
uppgifter brottslighet inte relevant i sammanhangetärom som -
öppnade möjlighet för den enskilde rekvirera någon formatten av
begränsat registerutdrag endast besked huruvida han hadesom gav om

förlagförts ekonomisk brottslighet.
heller alternativetInte näringsidkare möjlighet lämnaatt att ettge

generellt tillstånd till uppgift ekonomisk brottslighet påatt om
förfrågan får lämnas torde ha förutsättningar sådantut att ett
genomslag har anledning räkna med någon nämnvärdatt attman
brottsförebyggande effekt. En svårighet ocksåhär finnaär att en
lämplig ordning för inhämtande medgivandet.av

Vi alltsånödgas konstatera vi inte finna någotkunnat tillfreds-att
alternativställande sig mindre känsligt från integritetsskydds-tersom

synpunkt det i föregående avsnitt framlagda förslaget.än
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Ägarregister i fåmansbolag6

Inledning6.1

efter det finns skäldirektiven har utredningen ålagtsEnligt att omse
i fåmansbolag. Denregister för informationinföra ägareettatt om

därvidekobrottsbekämpningssynpunkt skallfrånförväntade nyttan
bördor för näringslivetkostnader, administrativa insatser,vägas mot

register. uppdragetför realisera sådant Ibehövs ettattsomm.m.
bör ingå ivilka uppgifterenligt direktivenligger övervägaatt som

skall föra registret,uppgifterna skall in,samlasregistret, hur vem som
finansieras.och det skallskall användas hurregistrethur

promemoriafrågan ibehandlat den angivnaUtredningen har aven
skisserade hur obligato-i vilken utredningenfebruari 1997,26den en

ansåg sig förutformas. Utredningenskulle kunnaregistreringrisk
reformha någon säker uppfattningdock inte kunnadel avom enegen

den värdförenad med sådana fördelarskulle ärangivet slag attvara
och organisa-myndighetersynpunkter inhämtats frånpris, innansitt

promemorian,utredningen remitteratanledning härav harMedtioner.
StatsåklagannyndighetenRiksåklagaren genomlämnatsvarvid avsvar

Riksskatteverket RSV,Rikspolisstyrelsen,speciella mål,för
Finans-PRV,och registreringsverketGeneraltullstyrelsen, Patent-

Industriförbund,Aktiebolagskommittén, Sverigesinspektionen,
Bankföreningen, SvenskaRiksorganisation, SvenskaFöretagarnas

VPC Aktiebolag,VärdepapperscentralenFondhandlarföreningen,
Redovis-och SverigesAuktoriserade Revisorer FAR,Föreningen

från flerayttrandenFörbund. RSV har bifogatningskonsulters
skattemyndigheter.

Remissyt-bilaga 2.fogas vid detta betänkandePromemorian som
bilagabifogastrandena som
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6.2 Utredningens utgångspunkter

Utredningen bedömningengör ägarregister för aktie-att, ettom
bolag skall införas, detta bör omfatta samtliga aktiebolag intesom
har avstämningsförbehåll och konstrueras så det bliratt en
civilrättslig förutsättning för giltigt aktieförvärv anteckningett att
härom sker i registret.

För närvarande finns det inte någon central registrering ägarför-av
hållandena i aktiebolag. PRV, för de obligatoriska registre-som svarar
ringsuppgifterna enligt aktiebolagslagen, registrerar inte uppgifter om
aktieägare sig för privata eller för publika aktiebolag. Hos PRVvare
finns dock handlingar bolagsstämmoprotokoll vilkat.ex. av man- -
ofta kan sluta sig till hur ägarbilden ungefärligen det gällernärutser
fåmansföretag.

För alla aktiebolag gäller emellertid aktiebok skall föras överatt en
bolagets samtliga aktier och aktieägare. Denna skall i princip hållas
tillgänglig för och 3 kap. 7 13 §§ aktiebolagslagen. Aktiebo-var en -
ken dock i pappersbaseradeär otillförlitlig, bl.a. medsystem- -
hänsyn till det i princip frivilligt för aktieägareäratt göraatten
anmälan till aktieboken sitt innehav. styrelseledamotFör ochom
verkställande direktör finns visserligen enligt 8 kap. § aktiebolagsla-5

formell skyldighet sådan anmälan för införandegöra iattgen en en
aktieboken, denna skyldighet inte straffsanktionerad.ärmen

aktiebolagI med avstämningsförbehåll dvs. bolag i vilka aktierna-
inte pappersdokumentutgör kontobaserade det VPCär ärutan som-
för aktieboken, Registreringarna sker i flertalet fall kon-genom
toförande institut, dvs. banker och värdepappersinstitut fåttsom
auktorisation biträda VPC i sådan egenskap. I avstämningsbolagatt
sker i enlighet med bestämmelserna i aktiekontolagen 1989:827 en
överlåtelse aktie själva registreringen hos VPC. Dennaav en genom
registrering det överlämnande aktiebrevet medmotsvarar av en
sammanhängande överlåtelsekedja normalt krävs för att motsom en
tredje giltig överlåtelse skall ha skett i dokumentbaseratettman

I princip gäller därmed VPC:s registreringar deñnitions-system. att
mässigt måste avspegla ägarförhållandena korrekt, låt attvara
registreringarna naturligtvis inte avslöjar bulvanarrangemang och
liknande och inte heller fall då överlåtelse kan ogiltig på grunden vara

rättsstridigt tvång eller något sådant förhållande.av
De angivna reglerna desamma för publika och privataär aktiebo-nu

lag. Publika bolag har emellertid i praktiken normalt avstänmingsför-
behåll, dvs. kontobaserat aktiesystem, eftersom detta obligato-är ett
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bl.a. för inregistreringriskt krav eller notering vid Stockholms
de privata bolagenfondbörs. Av det endast mindre delär haren som

avstämningsförbehåll.
översiktligFör redogörelse för reglerna i aktiekontolagenen

till promemorian bilagahänvisas 2 avsnitt 4.
andra privata aktiebolag sådanaFör har avstänmingsförbe-än som

förhåll förekommer närvarande inte någon löpande registreringannan
denaktieägarna sker i bolagets aktiebok. Hosän somav egen

skattemyndigheterna visserligen anteckningar aktieinnehav igörs om
fåmansbolag, dessa grundas endast s.k. basuppgifterpåmen som
fåmansbolagen har lämnat vidrörande ägarbilden avgränsatett
tillfälle.

promemorian den bedömningen ägarregister skallI görs att, ettom
aktiebolag inteinföras för för närvarande omfattas det konto-som av

registret rimligen sådanabaserade måste omfatta alla bolagsystemet,
således inte endast fåmansbolag. ordning skulleoch En enligtannan

promemorian irrationell kringgås.och dessutom lätt kunnavara
bibehållande det för överlåtelserAtt med nuvarande systemetav av

aktier bygga fåmansbolagdokumentbaserade ägarregister förettupp
föranmälningsskyldighet för aktieförvärvare ellergrundat en

skulle enligt promemorian inte välbetänkt och knappastbolagen vara
möjligt. skulle innebära synnerligen omfattandepraktiskt Det ettens

självaför registermyndigheten inte bara det gällermerarbete när
fråga felregistreringen också i kontroll och sanktioner vidutan om

Och registret praktiken förmodligenförsummelser. skulle ieller
bli otillförlitligt de aktieböckerna anmälannuvarandeänsnarast mera -

skälofta försummas och de ellerskulle komma att ett annatsom av
i registret skulle säkert avstå från anmäla sig. Dettavill skyltainte att

skulle införa någon sanktionstraff ellergäller även motom man annan
detta slagunderlåtenhet anmälan. En registrering hos PRVgöraatt av

meningslösenligt utredningens bedömning i detskulle närmastevara
onödigt såväl för bolagen själva och dessmedföra arbeteoch

registreringsmyndigheten.föraktieägare som
ägarregister konstrue-promemorian bör därför eventuelltEnligt ett

giltigt aktieför-civilrättslig fördet blir förutsättningså ettatt enras
innebär i sinanteckning härom sker i registret. Detta attvärv turatt

enligt vilkenförutsätter övergår till ordningägarregister attett man en
aktierät-registrering blir bärareaktiebrevinte längre utan aven

tigheterna.
frånifrågasattsredovisade i promemorian har inteDet synsättetnu

vidhåller dessaremissbehandlingen och utredningennågot håll vid
inteUtredningens uppfattning såledessynpunkter. är ett nytt systematt

avstärrmingsförbehåll, eftersomsådana aktiebolag haromfattabör som
registrering ägarförhållandenaför närvarandei dessa redan ägeraven
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alla övriga aktiebolag bör inbegripas. Vidare detatt ärrum, men en
utgångspunkt för de civilrättsliga reglerna aktieöverlåtelseattoss om
måste förändras.

Även beträffande handels- och kommanditbolag skulle kunnaman
tänka sig ordning enligt vilken registreringen blev avgörande fören
den civilrättsliga giltigheten ägarövergång. Här dockmöterav en
svåra problem både principiell och praktisk sammanhängandenaturav

handelsbolagetsmed juridiska konstruktion. Utredningen har detansett
föra för långt överväga här aktuellt slag föratt ävenett system av
dessa bolag. Diskussionen i det följande begränsas alltså till aktie-
bolag.

6.3 Bör övergång tillske generelltetten

registreringssystem

Utredningen förordar statsmakterna fattar principbeslutatt ett om
tillövergång med obligatorisk aktieägarregistrering.ett systemen

förut ansåg sigSom utredningen i promemorian inte kunna hanämnts
någon säker uppfattning reform angivet slag skulleom en av vara
förenad fördelarmed sådana den värd sitt pris.äratt

Vid remissbehandlingen har Statsåklagarmyndigheten för speciella
Rikspolisstyrelsen,mål, RSV, Generaltullstyrelsen, PRV och VPC

tillstyrkt ägarregister byggt på generellt kontosystem inrättas.ettatt ett
Sveriges Industriförbund, Svenska Bankföreningen och Svenska
Fondhandlarföreningen har redovisat viss tvekan i frågan. Företagar-

ÖvrigaRiksorganisation har avstyrkt förslaget. remissinstanser harnas
tills vidare lämnat de överväganden gjorts i promemorian utansom
erinran.

grundvalPå remissyttrandena sig utredningen kunnaav anser
konstatera ägarregister skulle inte obetydligt värdeettatt ettvara av
vid åtskilliga utredningar rörande ekonomisk brottslighet rörsom
aktiebolag. Detta sammanhänger främst med ägarförhâllandena vidatt
olika tidpunkter relevanta för bedömningen kan fastställasärsom

inteexakt och således blir beroende skulleantaganden. Dessutomav
obligatorisk registrering säkerligen fylla viss preventiv funktion.en en

förskulle åtminstone del fall bli lockande förDet mindreen personer
brottsliga avsiktermed aktiebolag och missbruka detatt agera genom

associationsrättsliga regelsystemet. varje förfogandeVetskapen attom
aktie registreras och kan beläggas i efterhand skulle medföraöver en

återhällande funktion det gäller efterhandskonstruktionerdelnären en
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överlåtelser fram och tillbaka aktier ibland kaninnefattar av somsom
ochbidra till ordningfingerade. Systemet skullemisstänkas envara

oftasammanhang i dag saknas.dessareda i som
omfattandeblir mycketdet här frågaSamtidigt står klart att om en

ingalunda okomplice-avseendengenomförande i skilda ärinsats vars
från de synpunktertveksamt intressetmåste bedömasDetrat. som om

Tillingripande reform.sig motivera såi kanangetts ennysssom
sitt remissyttrandehävda iIndustriförbundetskillnad från vad synes

andra fördelardirektiven medgeemellertidutredningen ävenattanser
anknytning tillomedelbarsådana harreform beaktasmed än somen

bekämpa brottslighet.förebygga ochintresset att
medolika slagkontrollrnöjligheterbörjan gällerTill att aven

har sålundaskulle öka väsentligt. RSVaktiebolagavseende på menat
betydelsehaskattekontrollen ochskulle underlättaregistret ävenatt

tillharMyndigheterkronofogdemyndigheternas arbete.för som
ocksåslag skulleolikaaktiebolag tillstånd och bidraguppgift att avge

står bakomverklighetenpå vilka iredakunnalättare ta personer som
aktie-riktigheten ikontrollmöjligheter tillPRV:sansökan.viss aven

liknandestatistik ochskulle öka. forskning,Förbolagsregistret
ägarförhål-inblick iförunderlag bättreskulleverksamhet man ge

i dessa tid.förändringaroch överlandena
innebäraregistrering ocksåskulle obligatorisknäringslivetFör en

affárskontrolltillmöjlighetenanfört skullePRVfördelar. Somvissa
alltförofta efterlystssammanhang har sättdessavidgas. I att utanett

står bakomvilka intressenterkännedomfå ettomgång somstor om
ochaktieböckerföraskulle vidare slippaBolagenaktiebolag.visst att

identifiera sina närfå lättare ägare,aktiebrevutfärda attsamt
pantsättningarochNyemissionergår återñmia.inteaktiebreven att

finnaspå siktsannoliktskulleunderlättas. Detpraktisktskulle
deklarationsbestyren.förenklaväsentligtförförutsättningar att

förändringingripandeinnebärbestår i reformenNackdelarna att en
och bestyrtill arbeteoch upphovordningennuvarandeden gerav

ganska blygsammalåtinledningsskede. Vissaiframför allt ett vara
Över-för bolagen.ochbåde för det allmännauppkommerkostnader

åtskilligdetinnebärasvårlöst ochgångsproblematiken är att tarsynes
kanskekommerkomplett. Detägarregister kan atttid innan ett vara

medblir förtrognaoch aktieägarealla bolaginnan ett nyttdröja
risker förnaturligtvisinnebär detallaoch systemsystem, som nya

olika slag.komplikationer av
varit iIndustriförbundet harföretagmedelstorasmå ochDe som

reformtanken,tillställt sig positivapreliminärtmed harkontakt
förutsätt-Enseriösa företag.ägnaddeneftersom att gynnaanses vara

blirbelasta företagenkommerde kostnaderdockning är attatt som
förslaget,Riksorganisation avstyrkthar Företagarnaslåga. Däremot
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varvid organisationen framhållit börsträvan i ställetatt atten vara
förenkla regelsystemet. Industriförbundet redovisar också de störreatt
industriföretagen har negativ inställning till förslaget. Skälet ären att
dessa företag har antal helägda dotterbolag,ett stort enligtsom
förbundet inte skulle några fördelar endast nackdelarutan ettav
ägarregister.

Med anledning vad Företagarnas Riksorganisation har anfört villav
utredningen framhålla obligatorisk ägarregistreringatt efter deen
linjer här har skisserats visserligen kommer kräva delvissom att ett
komplicerat utvecklingsarbete och förhållandevis ingripandeen
nyreglering nyordning sannolikt ganskaatt kommermen en snart att
uppfattas förenkling komplikation.än En jämförelsesom en snarare en
kan med motbokslösagöras bankkonton, allmänt tordesom numera

innebära fördelar från praktisk synpunkt.anses
Vad de publika företagens helägda dotterbolag instämmeravser

utredningen i fördelarna för dessa reform skulleatt bli begrän-av en
sade. Samtidigt det emellertidår svårt några beaktansvärdaatt attse
nackdelar skulle uppkomma för sådana bolag. Detta belyses bl.a. av

intedet i något enda fall lär ha förekommitatt avstänmingsför-att ett
behåll återtagits tidigarenär publikt bolag blivit uppköpt ochett
således övergått till bli helägt dotterbolag. Att i sambandatt med
bolagsbildning och därmed sammanhängande åtgärder anmälangöra

företagdet aktiernaäga i de dotterbolag det härom som avses som
gäller måste betraktas bagatellartat ökat bestyr formulärsom som, om
framtas för ändamålet, inte kan dra sig arbete eller kostnader.vare

vissTrots tvekan kan föreligga särskilt i betraktandeatt övereav
gångssvårigheterna finner utredningen vid samlad bedömning atten
fördelarna med övergå till såatt vägerett nytt system över-tungt att
vägande skäl talar för arbetet på detta bör drivas vidare. Detatt synes
i själva verket svårt tänka sig något registreringssy-att änannat att ett

förr eller under alla förhållandenstem kommer betraktassenare att
ofrånkomligt, och det finns därför starka skål talar försom att ettsom

arbete med denna inriktning påbörjas. Utredningen förordarsnarast
därför principbeslut härom fattasatt statsmakterna.ett I detav
följande återkommer utredningen till hur arbetet bör drivas vidare.



Ãgarregisteri fåmansbolag 1431998:47SOU

gistreringarnaVilket skall för6.4 organ svara re

uppgiften föranförtrosförordar PRVUtredningen attatt svara
harde aktiebolag intesåvittregistreringarna avstäm-avser som

ningsförbehåll.

Promemorian6.4.1

frågan vilketolika lösningar det gällerpromemorian diskuterasI när
ibör för registreringarnavilkaeller ett nytt system.organ som svara

inhämtat intressehar enligt vad utredningenoch VPCBåde PRV av
promemorianuppgiften. utgångspunkt iutföra En är att, oavsettatt

slås påför registreringen börväljs, kostnadernavilken lösning utsom
inte skallkostnader för det allmännasåledes någraochbolagen att

uppkomma.
registeran-för fårprincipiell talar PRVskälEtt natur attsomav

obligatoriskfrågapromemorian det blirisägs attsvaret om envara
ankommerregistreringar obligatoriskAndraregistrering. naturav

s.k.utvecklatregeringens uppdragPRV hardag på PRV.i ett
Bådeaktiebolag lärrmas.uppgifterföretagsbevis i vilket allmänna om

synpunkt,från allmänsammanhang det värdeandraoch ii detta är av
detåtminstoneuppgifter aktieägare, närlämnaPRV kan även omom

fåmansbolag.gäller
uppgift för PRVnaturligockså enligt promemorianDet är en mera

telefonförfrågningar. Förexempelvis lämnaför VPCän att svar
vilkadag,telefonsamtal10.000PRVnärvarande emottar per avca

organisationinfonnationsfrågor. PRV:s3.000 renaavserca
inommöjlighetkundservicesidan torde haochinformations- att ramen
informationeffektivförse allmänheten medmerkostnadmindreför en

ägarregister.ettur
lösningpromemorian klart denenligtSamtidigt står det att som

uppbyggnadenvid självaoch kostnaderminst arbetekrävaskulle av
förenligt detregistreringarna utförsregister systemär att somett
dettillämpningoch medenligt aktiekontolagengällernärvarande av

ändamålet.används förför närvaranderutineroch dedatasystem som
enhetligtandra fördelar. Attlösning harsådanEn även systemett

säkraremedförasigaktieregistrering igäller för är ägnat att en
påbåda byggercivilrättsligaskildatvåhantering. Om attsystem som

skulle verkaaktierättigheternabärareregistreringarna ärdet är avsom
skulleVidareöverskådlighet.minska iparallellt kan nytt systemett

uppkommakunnatvå parallellapromemorian medenligtdet system
till det andra,övergång från detvidsvårighetervissa systemetena
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privat bolag övergårnär till bli publikt. Till dettat.ex. ett kommeratt
det enligt promemorian svårt tänka sigäratt ordningatt änen annan
alla aktiebolag önskar det bör ha slutaatt emittentavtalrätt attsom

med VPC och avstämningsförbehåll.anta ett
Övervägandena i promemorian i börut att ett nytt systemmynnar

utformas under samarbete mellannära ochPRV VPC. Utgångspunkten
bör de bolag så önskar liksom böratt kunna träffavara som nu
emittentavtal med VPC registrering enligt de principerom en som
gäller för avstärnningsregister. Detta bolagen möjlighet utnyttjaattger

del tilläggstjänster såsom clearingsystem, genomförande ochen av ny-
fondemissioner En hel del privata aktiebolag för övrigt,ärm.m. som
förut framgått, redan för närvarande avstämningsbolag. Det nya

förbör dessa fall utformas på det frånPRVsystemet sättet VPCatt
automatiskt erhåller de uppgifter från PRV:s sida behöversom man
ha tillgång till för kunna lämna ägaruppgifter i företagsbevis ochatt
i liknande sammanhang. Frågan ägaruppgifter beträffande samtligaom
privata bolag på detta automatiskt skall finnas tillgängligasätt hos
PRV eller i detta hänseende bör någongöra närmareom man
avgränsning bör övervägas under fortsattadet arbetet.närmare

För de bolag inte väljer sluta emittentavtal med VPC börattsom
PRV ombesörja registreringarna, detta bör enligt promemorianmen
ske i VPC:s PRV bör liksom Riksbanken och Riksgäldskon-system.

tilläggas ställningen obligatoriskt kontoförande institut hostoret av
VPC med den i förhållande till övriga kontoförande institut utvidgade
uppgiften i de fall här inte förbara aktiekontonatt som avses svara

också för själva inregistreringen bolagen.utan av

Remissyttrandena6.4.2

Till de överväganden gjorts i promemorian har flera remis-som
sinstanser anslutit sig, däribland RSV och VPC.

PRV har däremot med utförlig motivering förordat verket bliratten
registreringsorgan. Därvid åberopar PRV till början verket idagatten

registreringsorgan för alla 270.000 svenska aktiebolagär och därtillca
för handels- föreningsregistret,och konkursregistret och näringsför-
budsregistret.Verket har unik överblick alla bedriveröveren som
näringsverksamhet i Sverige och har bygga registeratt samtvana upp

mängdhantering uppgifter, blanketter registerEtt överetc.av av
aktieägandet bör enligt verket föras statligt Vid ägar-ettav organ.
förändringar mindrei aktiebolag det vanligt byteär ävenatt av

ochstyrelse verkställande direktör och sådana förändringaräger rum,
skall anmälas till PRV. Verket skulle kunna ha fortlöpande kontrollen

ägarregisters riktighet.över PRV har redan alla aktiebolagett
registrerade och det skulle därför kräva minst arbete och kostnader att
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låta verket för ägarregister.även PRV:s organisation skulleettsvara
problem kunna användas för frågorstörre besvara ägandetutan att om

aktiebolag. Redan i dag fåri verket ofta sådana frågor. Verket har
förutsättningar tidigt stadium uppmärksamma företeelseratt ett som
inte hör hemma i sund näringsverksamhet. skulle verketDessutom

kontrollera de ägarbegränsningarkunna gäller försom personer som
näringsförbud.meddelats

Även Sveriges Redovisningskonsulters Förbund har bestämt förordat
får uppgiftenPRV registreringsorgan. Svenska Bankföre-attatt vara

och Svenska Føndhandlarföreningenningen har uttryck förgett samma
uppfattning.

6.4.3 Utredningens slutliga ställningstagande

utgångspunkt för utredningenEn liksom i promemorian allaär att
aktiebolag önskar det bör ha avstämningsförbehållrätt att antasom

låta VPC ombesörja registreringarnaoch efter övergången tilläven ett
obligatoriskt registreringssystem. Man skulle naturligtvis kunna

begränsa denna möjlighet till publika bolag, dettaöverväga att men
skulle knappast sakligt motiverat, särskilt vilket aktiebolagvara som

helst kan förklara sig förutsättningpublikt under attvarasom
aktiekapitalet minst 500.000 kr. Enligt uppgift påharär man senare
tid för övrigt också kunnat märka tendens publika bolag bildasatten

slags skrivbordsbolag.ettsom
Vad har innebär under alla omständigheterVPCsagts attsom nu

ombesörja registreringarna beträffande del bolagen.kommer att en av
närvarande drygt 600 bolag avstärnningsbolag, för vilka VPCFör är

kontoföringen.för Dessa bolag mycket omfattandegenererarsvara en
registrering grund den utomordentligt spridningenstoraav av

endast liten registreradeaktierna del alla bolagutgörmen en av som
till 270.000. Frågan registreringarna skeuppgår hur skallärca

flertaletbeträffande det aktiebolag.stora
Utredningen konstaterar mycket starka skäl har åberopats föratt att

redan för närvarande har registreradePRV alla aktiebolag börsom- -
för ägarregistreringarna beträffande inte har införtde bolagsvara som

avstämningsförbehåll. kan i för ske i den formDetta och sig som
promemorian,i nämligen PRV tilläggsförordats att engenom

Ävenställning kontoförande institut sådanutvidgad hos VPC.som en
innebära tillvaratagande erfarenheter ochordning skulle PRV:sett av

registerhållning.nuvarandeverkets
punkt har emellertid förutsättningarna ändrats efterPå pro-en

nämligentillkomst. Från Finansdepartementets sida harmemorians
avsikten nuvarande monopol skalltill känna VPC:särgetts att att

införasavskaffas och alltså konkurrensmöjligheter skall medatt
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avseende på registerhållningen för avstänmingsbolag. En sådan
iordning föreslås departementspromemorian PM med förslag till lag

kontoföring finansiella instrument Ds 1997:76. Andra institutom av
alltså,kommer detta förslag genomförs, kunna konkurrera medattom

gällerVPC det registerhållningen för avstämningsbolagen.när De
fördelar från de synpunkter Bulvanutredningen har attsom, som

möjligenbeakta, skulle kunna ligga i enhetlig ordning för registre-en
ring aktier och aktieägare i samtliga aktiebolag kan alltså under allaav
förhållanden komma falla bort.att

Till detta kommer mycket del de svenska aktiebolagenatt storen av
eller tvåhar endast aktieägare och stabila ägarförhållanden. Dessaen

inte något påtagligtbolag har behov de särskilda faciliteter ärav som
förenade med VPC:s system.

Med hänsyn härtill ioch betraktande de bestämda önskemålav som
vid remissbehandlingen framförts PRV skall bli självständigtattom
registreringsorgan för sådana bolag saknar avstämningsförbehållsom

sig utredningen böra förorda denna lösning. Utredningenanser
förordar således PRV, någon koppling till VPC, skallatt utan
registrera aktieägandet för de bolag inte avstänmingsbolag. Detärsom
förutsätts därvid självtPRV kommer sörja för registreringarnaatt att

biträde kontoförande institut. utesluter inteDetta samarbeteutan ettav
och VPCmellan PRV exempelvis kan komma innebäraatt attsom

köper systemlösningar o.d.PRV VPC.av
förordadeDen PRV lösningen, utredningen således ansluterav som

sig till, innebär i sin förlängning privatade bolagen får möjlighetatt
välja mellan PRV och VPC och dess eventuella framtidaatt -

konkurrenter registerhållningsorgan för aktierna. För privatasom-
bolag med spritt ägande kan registrering VPC:s försorgen genom

fördelar.medföra Det till Riksbanksclearingen kopplade likvidutväx-
lingssystemet möjlighet till rationell värdepappershantering.ger en

torde aktieägarnaDessutom kunna få både publika och privata aktier
registrerade på konton, vilket naturligtvis praktisk fördel.ärsamma en

kan erbjuda tilläggstjänster,VPC exempelvis vid utdelning och
nyemission.

obligatoriskInförs registrering torde VPC komma utvecklaatten
marknadsföraoch enklare och billigare sitt nuvarande föränsystem

sådana privata bolag önskar låta ombesörja registreringen.VPCsom
Antalet avstärrmingsbolag kan därmed beräknas öka mycket kraftigt.

visst konkurrensförhållandeEtt kommer ofrånkomligensåledes att
uppstå mellan PRV och någotVPC, bör fördel,som ses som en
eftersom det hålla kostnaderna för bolagen.ägnat Såvälär att nere

harVPC PRV emellertid upplyst kostnaderna för bolagen kanattsom
beräknas bli blygsamma. Det flertalet privata aktiebolag tordestora
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under alla förhållanden komma registreras försorg,PRV:satt genom
avgifterinte VPC:s skulle bli påtagligt lägre PRV:s.änom

ingå6.5 Vad skall i aktieägarregisterPRV:s

aktieägarregister bör enligt uppfattningPRV:s utredningens
samtliga aktier iomfatta de bolag inte avstänmings-harsom

förbehåll liksom teckningsrätter vid och fondemissioner iny-
sådana bolag. Frågan, registreringen bör omfattaävenom
konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt

nyteckning, lämnastill tills vidare frågaI ägarregist-öppen. om
innehåll förordar utredningen motsvarandenärmarerets att

uppgifter skall registreras de enligt aktiekontolagenssom som
skall ibestämmelser avstämningsregister för avstämnings-anges

bolag.

register i enlighet förutsätts föra skallPRV med det anfördaDet som
omfatta alla aktier i avstärnningsför-naturligtvis de bolag saknarsom
praktiskt nödvändig tordebehåll. En konsekvens ävenattsett vara

vid eller fondemissioner skall registreras jfr kap.teckningsrätter 1ny-
aktiekontolagen.2 §

tveksamt kan PRV:s register också bör omfattaMera vara om
skuldebrev skuldebrev optionsrätt tillkonvertibla och förenade med
Från inforrnationssynpunkt naturligtvisnyteckning. skulle detta vara

värde och det kan hävdas sådan ordning skulleatt mesten varaav
synnerhet gäller beträffande skuldebrev förenadekonsekvent. I detta

till nyteckning, mycket oftamed optionsrätt eftersom optionsrätten
alltsåskiljs från skuldebrevet och kommer tecknings-att motsvara en

Å befarasandra sidan kan det vålla komplikationer PRV skallrätt. om
skuldförbindelser, måsteregistrera eftersom detta i sinäven tur

sådana förbindelser inte blir giltiga i dokumentforrn.innebära Detatt
därför tala för avstår från låta konvertiblaatt attmesta synes man

skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning
ingå i PRV:s ägarregister. Frågan bör emellertid tills vidare lämnas
öppen.

remissyttrandeEnligt PRV:s bör följande uppgifter registreras för
aktierna, nämligen

ägarens namn.-
postadress,ägarens-

eller identifieringsnummer,ägarens annatpersonnummer-
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antalet aktier innehavetsom avser,-
övriga uppgifter betydelse såsom aktieslag, förbehåll ochav-
pantsättning.

Utredningen ansluter sig till detta förslag. uppgifter måsteDe som
registreras bör huvud desamma deöver förtaget vara som som
närvarande i kap.2 3 § aktiekontolagen, dvs. förutomanges -
identifikationsuppgifter dels sådana vid pappersbaseradsom-
aktiehantering skall återges på aktiebrev, interimsbevis eller emis-
sionsbevis, dels uppgifter sådana rättsliga åtgärder i detom som
pappersbaserade vanligen säkerställs värdepapperetsystemet attgenom
i fråga i förvar t.ex. konkurs, utmätning och kvarstad.tas

Enligt PRV:s remissyttrande bör köpeskillingenövervägas ävenom
för aktie skall antecknas. Utredningen föravstyrker sin del dennaen

eftersomtanke dels den skulle vålla betydande praktiska komplikation-
vid allehanda former blandade vederlag, dels eftersom dener av -

förutsättningunder regsitret skall offentligt skulle innebäraatt vara -
integritetsintrång inte tillräckligt motiverat. Däremotärett som

instämmer utredningen i rutiner bör utvecklas för motverkaatt att att
icke existerande ägare.personer anges som

En särskild fråga hur det i det skall styrkasär attsystemetnya en
aktieägare har tagit utdelning eller aktier vid fondemissionemot nya

sin företrädesrätteller delta i emission. Till den fråganutövat att
återkommer utredningen i det följande.

6.6 Rättsverkan registreringarnaav m.m.

Utredningen förordar rättsverkningarde för närvarande äratt som
knutna till innehavet aktiebrev i bolag inte harett ettav som
avstänmingsförbehäll i stället knyts registreringentill i PRV:s
aktieägarregister enligt principer för närvarandesamma som

för avstämningsbolaggäller enligt 6 kap. aktiekontolagen.

registrering i PRV:s register bör rättsverkan enligtEn få samma
principer dem gäller enligt kap. aktiekontolagen. Det6som som nu
innebär registrering förvärv detkommeratt ett att motsvaraen av
överlämnande aktiebrevet överlåtelseked-med sammanhängandeav en

krävs för överlåtelse skallnormalt tredje giltigatt motensom man
ha skett i dokumentbaserat Motsvarande bör gälla vidett system.
pantsättning.
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remissyttrande sanktionsåtgärderEnligt PRV:s bör det införas för
aktieförvärv inte anmäls för registrering. Utredningenfall då ärett

till behovet sådana sanktioner.tveksam Incitamentet anmälaattav en
ligger i någon äganderättsövergång inteöverlåtelse ägeratt rum,

registrering skett. Dessförinnan förvärvaren endasthar harförrän ett
obligationsrättsligt anspråk på överlåtaren. Några sådana sanktioner

heller inom för nuvarande papperslösaförekommer inte detramen
systemet.

övergångensärskild fördel framhållit tillPRV har att ettsom en
sakrättsligregistreringssystem kommer öka rättssäkerhetenatt ur

delvis riktigt.enligt utredningens mening Försynvinkel. Detta är
svårigheter uppstå i det fallet aktier i fåmansbo-närvarande kan att ett

någon överlåtelsekedja inte tecknatsskall överlåtas och fullständiglag
presumtive då visserligen enligtaktiebreven. Den förvärvaren kanpå

stycket aktiebolagslagen repliera på aktieboken,6 § första3 kap. men
kontobaserattänkas ofullständig eller saknas. Ikandenna ettvara

bortfaller denna olägenhet.system
överlåtelserdet vidandra synpunkter kan det hävdasFrån attnog

anknytning saknarproblem med sakrättsliguppkommer vissa som
dokument-det nuvarandemotsvarighet i nuvarande Densystemet.
betalning"säkerställer principen "leveransbaserade ordningen mot

överlämnas ii aktierna kan fysisktpayment detdelivery attversus
möjlighet bortfallersäljaren får likviden.ögonblick Dennasomsamma

ellerbankinte överlåtelsen hanteraskontobaserati systemett avom
likvärdigt skydd tordeinrättning, då i praktikenmotsvarande ettannan

någottillämpaEftersom PRV inte torde kommaskapas.kunna att
samråd ske medmåste i denna del särskiltlikvidutväxlingssystem

bl.a. bankväsendet.företrädare för
skyddet dubbel-sammanhängande problem gällerEtt nära mot

princip sådant skyddpappersaktier har iöverlåtelse. Köparen ettav
vi-skydd gäller inteaktierna i sin hand. Motsvarandehan fåttnär utan

registreringenregistreringar, eftersombygger pådare i ett system som
sammanhang medikunna ske omedelbartinte kommer över-att
fråga.Utredningen återkommer till dennalåtelsen.

komplikationbör också speciellsammanhangdettaI närrmas somen
oftai fåmansföretagmed förvärvaren aktiernasammanhänger ettatt av

ombesörjeraktiernas Övertagandeanslutning tillomedelbari att
ägarregister iOmhålls och styrelsebolagsstämma utses. ettatt ny
äganderättensåvad här förutsätts konstruerasenlighet med attsom

förfarande inte blisådantvid registreringen,övergår först ettsynes
förränbolagsstämmanförvärvaren inte fårmöjligt, eftersom rösträtt

behåller tidigareaktieägare. så har skett rösträt-blivit Innan ägarehan
medger knappastassociationsrättsliganuvarande regelsystemetDetten.

förmed förbehållhålls blivande aktieägarebolagsstämma attatt av
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den erhåller giltighet först sedan äganderätten övergått. Situationen
kan emellertid hanteras säljaren utställer fullmakt ellerattgenom

så möjligt, bolagsstämmannär uppskjuts till dessatt,genom anses att
besked erhålls aktieförvärvet har registrerats.attom

De problem i all korthet har bör särskildägnasantyttssom nu
uppmärksamhet i det fortsatta arbetet.

6.7 Insyn och sekretess

Utredningen förordar uppgifterna i PRV:s aktieägarregisteratt
blir offentliga. Innehållet i utskrift aktieboken bör docken av
begränsas till endast aktieposter minstatt motavse som svarar en
viss angiven andel bolagets registrerade aktiekapital. Dennaav
begränsningsregel bör ha generell räckvidd och alltså omfatta

bolag med avstämningsförbehåll.även Det finns enligt utred-
uppfattningningens anledning under det fortsatta berednings-att

arbetet förtydligandeöverväga de regler gäller förett av som
uppgiftslämnandeVPC:s beträffande ägarförhållanden.änarmat

Aktieböckerna skall enligt nuvarande ordning hållas tillgängliga för
3 kap. 13 § aktiebolagslagen. Om aktieboken förs med hjälpenvar

eller påADB liknande gäller dock den utskriftsättannat attav av
boken bolaget skyldigt tillhandahålla fårär tillattsom vara upp sex
månader gammal.

torde få förutsättasDet aktieboken i det kommeratt systemetnya
fortlöpande kunna tillhandahållas PRV:s försorg. Medatt genom

utgångspunktdenna saknas skäl det registret skulleatt nya vara
offentligt med avseende uppgifter aktieägare. Från utredningensom
synpunkter skulle det fördel registret kunde helt ochvara en om vara
hållet offentligt. Utredningen har svårt detta måsteänatt annat attse

möjligt. Den enda uppgifter där viss tvekan kan rådatypenvara av
gäller pantsättningar.

Enligt första3 kap. 13 § stycket aktiebolagslagen gäller i fråga om
avstämningsbolag har aktieägare utskriftän attsom mer en en av
aktieboken inte skall aktieägare mindre femhundrahar änavse som
aktier i bolaget. Skälet till detta varken samhället eller allmän-är att
heten ha något berättigat intresse få reda på på deattanses av namnen

har småposter och saknar möjlighet påverka bolagetsattpersoner som
förvaltning 1970:99prop. 60. föreskrift harDenna varit livligts.
omdiskuterad, eftersom den gäller vilken andel bolags-oavsett av
förmögenheten eller röstetalet femhundra aktier Ettrepresenterar.som
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femhundraaktiebolag med aktier har kan såledesän ägaresom mer en
möklägga sin aktiebok,helt det sig till avstämningsbolag jfrgörom

Aktiebolagslagen,Kedner-Roos, vid Rodhe,13.04 Aktie-samt
uppl 153.bolagsrätt, 15 Detsamma gäller bolag med fleraetts.

under förutsättning ingenaktier, har femhundraägarna änatt av mer
aktier.

förutsättaMed den här ordningen bör föreskriften inte behållas i sin
nuvarande utformning. skulle kunnaEn begränsa dessutväg attvara
räckvidd till publika bolag, då uppkommer motsvarandemen en
möjlighet för aktiebolag hemlighålla aktiebokenett att attgenom
förklara sig publikt. Som förut har anmärkts förutsätter detta förvara
närvarande i princip endast aktiekapitalet minst 500.000 kr.äratt

I utredningens promemoria ifrågasätts inte regeln små-attom om
iinte skall med utskrifter aktieböckerna helt enkelt skulleposter tas av

avskaffas. Med denkunna grundläggande utgångspunkten aktie-att
skall offentligaböckerna enligt utredningens mening intevägervara

integritetsintresse föranlett föreskriften införts så särdelesdet attsom
bolag blir emellertid aktieböckerna då mycket omfat-I storatungt.

kan därför enligt behållatande. En promemorianutväg attannan vara
begränsning relatera den till aktiekapitalet i bolaget. Ex-menen

empelvis skulle föreskriften kunna få innehållet utskriftdet inteatt en
innehålla uppgift aktieägareskall aktieinnehav motom en vars svarar -

förslagsvis mindre tiotusendel aktiebolagets registreradeän en av-
aktiekapital. Utredningen förordar sistnämnda lösning. förslagDet om
redovisning och aktiekapital i lagts fram i betänkandet SOUeuro som

medför inte några komplikationer för genomförande1997:181 ett av
sådan lösning.en

ägarregister således blir offentligt, finns det anledningOm PRV:s
förtydligande de förregler gäller VPC:söverväga ettatt av som upp-

ägaruppgifter.giftslånmande det gäller andra förhållandennär än
myndigheternabrottsbekämpande kan emellertid tänkas ha behovDe

få uppgifter inte bara aktieägare även avstäm-ettatt utanom omav
ningsregisters innehåll i övrigt i den utsträckning det har anknytning

brottslighet.till misstänkt Uttryckliga regler VPC:s uppgiftsläm-om
sådant ändamål finns för närvarande bara i fråganande för om

insiderbrottslighet aktiekontolagen i dess efter dense 5 kap. 5 § 1
1996 gällande lydelse. Beträffande brottslighet torde,januari annan

gälla för bankväsendet, VPC hinderpå sätt utananses avsamma som
sekretessregeln i kap. 4 § aktiekontolagen lämna uppgifter5 kunna ut

förutsättning begäran framställs skriftligenunder att enen av
i ansvarig ställning och motiveras SOU 1994:68 58tjänsteman se s.

intagen hänvisning till Nial, Banksekretessen, 5 uppl. 48.med där s.
självfalletemellertid fördel uppgiftsskyldigheten reglerasDet är en om

uttryckligt, varvid det kan finnas skäl bygga vidare på den lösningatt
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valts i kap. § i fråga5 5 insiderbrott. Denna fråga liksomsom om
praktiska spörsmålandra kring insynen bör underövervägas närmare

arbetet.det fortsatta

6.8 till ersättningRätt

förordarUtredningen motsvarande skadeståndsansvaratt som
gäller för VPC och kontoförande institut enligt kap. aktiekonto-7

skall gälla förlagen i där PRV förstaten ett system svarar
registreringarna.

förRegler den enskilde erhålla ersättning VPC finns irätt attom av
aktiekontolagen.kap. Bestämmelsen tidigare7 i l generellt togsom

fall då densikte på urspunglige berövats sin till följdägaren rätt av
godtrosförvärv, har begränsats till speciellt fall, nämligenettnumera

förfalskning har förekommit. Bakgrunden detnär är att ansetts
tveksamt till aktie godtroende förvärvarerätte ägaren gentemotom en
kan gällande överlåtelsehandlingen förfalskats. Bestämmelsengöra att

§ aktiekontolageni kap. 2 fall nämligen7 centralt dåettavser mera
uppstått till följdskada har oriktig eller missvisande uppgift i ettenav

avstämningsregister eller i fall fel i samband medannat genom
förandeuppläggning eller sådant register. sådan skadaFörettav en

felaktighetenVPC eller, kan hänföras till kontoförandeettsvarar om
institut, institutet. gäller oberoende vederbörandeDetta av om organ

skadeståndsansvarförfarit klandervärt. föreligger dock inte, VPCom
institutet visar felaktighetenrespektive beror på omständighetatt en

utanför dess kontroll följder centralen eller institutet inte skäligenvars
ha undvikit eller övervunnit. Vad har gäller påkunde sagtssom nu

felaktighetenmotsvarande beror på någon har anlitatssätt, om som av
respektive institutet. Vissacentralen justeringar dessa reglerav

föreslås i den förut nämnda departementspromemorian 1997:76.Ds
Ersättningsregler innebörd bör självfallet gälla för statenav samma

Utredningeni där PRV för registreringarna. harsystemett svarar
frågan bör åläggas utökat mednännastövervägt staten ett ansvarom

avsnittde delvis problem har beskrivits i 6.6 ochtanke nya som
isammanhänger med det inte på sättatt ettsom pap-som samma

går åstadkomma likvid leverans och skyddpersbaserat system att mot
lika påtagliga viddubbelöverlåtelse. Dessa problem inteärmot

tillämpningen aktiekontolagen eftersom den huvudsakligendelsav
fungibla värdepapper, dels med hänsyn till alla överlåtelserattavser

kontoförande institut,pantsättningar enligt den lagen skeroch genom
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på maskinell verkställer förhandsregistreringväg i s.k. dagligsom
Frågan blirjournal. enligt utredningens mening beroende på utfallet

det samråd mellan PRV och bankväsendet angående likvidutväx-av
lingsrutiner i har förutsätts i föregående.detett nytt system som

6.9 Förvaltarregistrering

bedömningenUtredningen någon motsvarighet till in-gör att
förvaltarregistreringstitutet i den utformning detta för närvarande

har i aktiekontolagen inte bör införas i det här förordade systemet
ägarregistrering.för

Förvaltarregistrering i aktiekontolagens innebär förvaltaremening en -
regel bank eller värdepappersinstitut införs på aktiekontoettsom en -

Ägareni stället för därvid förvaltaren.registrerad hosägaren. är
Eftersom införandet ägarregister framför allt syftar till ökaett attav

insynmöjligheten till bör enligt någonpromemorian motsvarighet till
förvaltarregistrering i utformningden detta institut har för närvarande
inte införas. i fråga fåmansbolagInsynen skulle nämligen i så fallom

försämras, eftersomkunna aktieboken inte alltid skulle uppgiftge om
förts påden korrekt ställningstagande iDettaägarna även sätt.om

promemorian har lämnats erinran vid remissbehandlingen ochutan
utredningen vidhåller sin uppfattning.

Samtidigt det angeläget inte onödigtvis hindrarär att man en
innebär aktiernaordning på möjligt iårsättattsom samma som nu

pappersbaserade förvaltasdet bank eller värdepap-systemet av
persinstitut. förInom VPC:s har den ordningensystemramen
tillämpats värdepappersinstitutet låter individuellt konto föröppnaatt

låterplaceraren och registrera förbud för denne samtyckeett att utan
förfogainstitutet aktierna samtidigt VPC anmodasöver attsomav

aviseringarna till institutet sådanse SOU 1994:68 53. Engöra s.
ordningeller någon liknande bör kunna tillämpas i PRV:s system.

Även frågadenna bör vid det samråd mellan PRV ochtas upp
förutsätts i det föregående.bankema som

Med hänsyn till bolagen i enlighet vad förut harmedatt sagtssom
fåkommer välja mellan och VPC, och eventuellaPRVrätt attatt

institut, kontohållare, utredningenkonkurrerande det mestsom anser
följdriktigt möjligheten låta förvaltarregistrera sina aktier enligtatt att

i fortsättningen aktier i publika bolag.aktiekontolagen förreserveras
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Övergångsfrågor6.10

Utredningen förordar övergångstid två år får förflytaatt en om
från antagandet lagstiftning ägarregistrering till dess attav ny om

börjar tillämpas.denna Vid övergångtidens slut bör aktierna i
samtliga bolag då saknar avstänmingsförbehåll omedelbartsom

lagen bli registerbaserade. Utredningen vidare detattgenom anser
förutsättningbör aktiebrev i befintligt bolagatt ett ettvara en

för innehavarenföretes skall kunna registrerasatt ägare.som

Det här skisserats kan några betydande svårig-system utansom mera
införas förheter sådana bolag bildas efter ikraftträdandetsom av en

lagstiftning. För fullt skall nå fördelarna medatt utny man en
nyordning bör dock enligt promemorian helst omfattaett nytt system

befintliga bolag. fårManäven räkna med hel delattarmars en
befintliga bolag saknar avstänmingsförbehåll kommer beståattsom

mycket långunder tid och därmed bli oåtkomliga för den insyn som
registreringen avsedd skapa. låtaär Att omfattaatt ett nytt system

ikraftträdandetde vid befintliga bolagen enligtäven har promemorian
fördelar,andra eftersom eljest under överskådlig måsteäven tidman

arbeta med två parallella system.
Samtliga remissinstanser gått in på frågan har instämt i attsom en

ordning bör gälla för befintliga bolagäven och utredningenny
vidhåller denna uppfattning. Den övergångsproblematik därmedsom

emellertiduppkommer tvekan den besvärligaste frågan vidär utan en
reform aktuellt slag.av

Övergångsfrågorna föremål för betydande diskussion vidävenvar
tillkomsten det nuvarande kontobaserade bl.a.sesystemetav prop.
1988/89: 152 169 ff.. Två skilda principlösningar diskuterades is.
det sammanhanget.

den lösningenEnligt skulle aktiebreven företes och makulerasena
för innehavaren skulle bli registrerad aktiekonto;på intill dessatt att
så skedde skulle aktiebrevet behålla sin tidigare rättsliga status.
Företeende skulle nödvändigt innehavaren ville förfoga övervara om
aktien överlåtelse eller pantsättning. andra modellenDent.ex.genom -

slutligen valdes innebar aktiebreven vid den lagstiftning-attsom nya-
ikraftträdande omedelbart och föregående makuleringsför-utanens

farande upphörde bärare aktierätt. Detta gällde dock baraatt vara av
vid ikraftträdandetaktiebolag avståmningsbolag enligtsom var

lagstiftningen förenklad aktiehantering. fråga kupongaktie-Iom om
övergårbolag till bli efter lagstift-avstänmingsbolag denattsom nya

ningens ikraftträdande innebär övergångsreglerna aktiebrevet måsteatt
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företes, för innehavaren skall registreras aktieägareatt på ettsom
aktiekonto. Aktieböckema för kupongbolag har nämligen ansetts
alltför otillförlitliga för tillåta direkt överförandeatt uppgifterett av
från aktieböckema till aktiekonton prop. 1988/892152 92.s.
Bestämmelser detta finns i 4 och 5 §§ lagen 1989:828om om
införande aktiekontolagen.av

Med hänsyn till utredningen förordar PRVatt skallattnumera vara
självständigt registreringsorgan för de bolag saknar avstäm-som
ningsförbehåll skiljer sig förutsättningarna något från dem angettssom
i utredningens promemoria. Med denna utgångspunkt föreslår
utredningen övergångstid tvâ år får förflyta frånatt antagandeten

lagstiftning till dess denna skall börja tillämpas. Underattav en ny
övergångstiddenna bör anmälan hos PRV kunna beträffande degöras

befintliga bolagen. Vid övergångsperiodens slut bör aktierna i alla
bolag då saknar avstämningsförbehåll omedelbart lagen blisom genom
registerbaserade.

enlighet medI vad förordats i promemorian och PRVsom som
ha tillstyrkt bör gälla aktiebreven måste företes förattsynes att

innehavaren skall föras på aktiekonto.över I den mån aktiebrevett
inte har företetts kan någon innehavare inte registreras. Aktiebrevet

dåbör behålla sin giltighet, det bör inte med sakrättslig verkanmen
kunna överlåtas eller För innehavarenpantsättas. skall kunnaatt
förfoga aktien måste registreringöver ägaen rum.

Som påpekats i promemorian denna ordning förenadär med flera
olägenheter från praktisk synpunkt. För det första finns naturligtvis en
viss risk för rättsförluster, överlåtelse skert.ex. att ettom en genom
aktiebrev överlämnas efter det har börjat tillämpas.att ett nytt system

sådanEn överlåtelse skulle konstaterades sakna sakrättsligsom nyss
giltighet. Det bör dock anmärkas sådana olägenheter befaradesatt

vid aktiekontolagens tillkomstäven ide praktiken såvitt käntattmen
och hållethelt uteblivit. För det andra det förenat med åtskilligtär

praktiskt bestyr aktiebreven måste företes för registrering påatt att
aktiekonto skall kunna Det sig häräga rör 270.000överrum. om
bolag och inte, för närvarande, enstaka bolag från tilltidsom om som

övergår till bli avstärningsbolag. det tredjeFör kommer inteattannan
ägarregister bli komplett förrän kanske efter lång tid, eftersomett att

det kan finnas kvar dokumentbaserade aktier inte registrerats.som
Från de angivna Synpunkterna skulle det fördel bolagenvara en om

vid övergång till det kontobaserade endast behövde redovisasystemet
aktiebokens innehåll till grund för uppläggandet ägarregister.ettav
Mot sådan ordning talar dock avgörande rättssäkerhetsskäl,en
eftersom det mycket svårt i praktiken omöjligtär få garantieratt- -
för alla de aktieböcker det här fråga skulleäratt som om vara
rättvisande. Inte heller det möjligt PRV inne påäratt,synes vara som
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remissyttrande, åläggai sitt de vid ikraftträdandetidpunltten befintliga
skyldighetbolagen amnäla hos vilka aktierPRV iägeratt som

många fallbolagen. I saknar bolagen fullständig kännedom detta,om
alla omständigheter tordeoch under det innebära betydande risk fören

bolagensrättsförluster, anmälningar skulle bli avgörande förom
äganderättsfrågan. de fall då aktiebrev utfärdats i befintligtI har ett

registrering aktieägaren aldrig få ske med mindrebolag bör än attav
företes.aktiebrevet

Utredningen emellertid bör kunna tillämpa ordningattanser man en
vilken insändandet aktiebreven till i första handenligt PRV skerav

försorg,bolagens så inte varje enskild aktieägare skallattgenom
sända in aktiebreven. lämnar inbehöva För de aktieägare sinaatt som

till bolagen för sådan åtgärd skall bibehållna vid sin böraktier bli rätt
finnas fonnulär till kvittenser skall åberopas hos PRVdet kunnasom

ofullständigfall bolaget skulle felaktig eller anmälan.i det göraatt en
förkorrmatorde stå klart uppdämt behov dödningDet att ett av av

förhållandevisaktiebrev föreligger och mortiñkationsåtgärder iatt stor
ikraftträdande.omfattning kan komma begäras i anslutning tillatt ett

aktierättenvidare pekas på den möjlighet till preklusionbörHär av
närvarande regleras i kap. aktiebolagslagen ochför 3 11 § somsom

efter fem år kan aktieägare företeinnebär bolaget attatt anmana en
aktiens förlust. får aktien säljas,vid påföljd Sker inte dettaaktien av

motsvarandehar utbekomma köpeskillingen. Envarvid rättägaren att
aktuella området blir dock svår tillämpa medpå detregel attnu

aktier.här inte sig marknadsnoteradehänsyn till det röratt om
ligga till grund förSjälvfallet gäller vidare aktieboken måsteatt

fall då några aktiebrev har utfärdats.registreringen i de inte

Författningsteknisk lösning6.11

registrerings-administreradeUtredningen förordar det PRVatt av
registrering i dettaoch rättsverkningarna systemsystemet av

i aktiebolagslagen.regleras

dokument-utredningen förordat innebär aktier iDet attsystem som
aktieinnehavbliavskaffas. Huvuregeln skullefonn helt att ett

medregistrering hos bolagPRV. Förmanifesteras avstäm-genom
ske hos VPC ellerregistreringen i ställetningsförbehâll kommer att -

motsvarandeverksamhet för konkurrenssedan VPC:s öppnats annat-
organ.
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Från dessa utgångspunkter förordar utredningen med avvikelse-
vadfrån uttalats i promemorian det PRV administreradeattsom av-

registreringssystemet och rättsverkningarna därav regleras i aktie-
bolagslagen. Det medför ingripande förändringar i nämnda lag särskilt
i fråga 3 kap., måste revideras i sin helhet. Vid regleringenom som

enligtbör utredningens mening aktiekontolagens nuvarande regel-
så långt möjligt tjäna förebild.system som

Aktiekontolagen eller vid genomförande förslaget i departe-ett av-
mentspromemorian Ds 1997:76 lagen kontoföring finansiellaom av-
instrument bör emellertid finnas kvar och reglera registreringama för

bolag harde antagit vad i dag betecknas avstäm-som som som
ningsförbehåll. Som Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhand-
larföreningen har anfört vid remissbehandlingen bör därvid en
förenkling eftersträvas, så grundläggande bestämmelseratt om
registreringens rättsverkningar blir likformigt tillämpliga på alla bolag.

avstänmingsförbehållTermen innebär i bolagsordningen intagetett
förbehåll innebörd den på fastställd avstänmingsdagatt ärav som

iinförd aktieboken eller i särskild förteckning avseende vissa
panthavare med flera skall behörig utdelning ochatt ta emotanses

aktier vid fondemission aktieägares företrädesrättutövasamt attnya
delta i emission kap.3 8 § aktiebolagslagen. fortsattaI det arbetetatt

bör särskilt utredas hur motsvarande behörighet skall regleras för de
aktieägare registrerade hos PRV. exempelvisär Rätten erhållaattsom
utdelning kommer inte kunna styrkas företeendeatt genom av
aktiebrev eller därtill hörande kupong. detOm vad deäven avser
bolag vilkas aktier skall registreras visar sigPRV nödvändigt attav
införa regler avstänmingsdag, förlorar avstämningsförbe-tennenom

sin mening.håll Grunden för bolag skall få registrera aktiernaatt ett
hos VPC eller eventuell konkurrent i stället för PRV bör då i stället-

överenskommelse med kontohållaren.vara en

6.12 Kostnader

Kostnaderna för utveckla och driva det utredningen för-att av
ordade med obligatorisk aktieägarregistrering bör täckassystemet

avgifter PRV har de berörda bolagen.att ta utav som av

Reformen kommer utvecklingskostnader för främst PRVatt generera
kostnader för drift liksom för informationsamt systemenav m.m.

avgiftsñnansieradPRV myndighet.är Initialkostnaderna måste slåsen
tiden och tillsammans med kostnaderna föröver den kontinuerligaut
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registreringen täckas fastställda avgifter. Några kostnader i dennaav
alltså intedel kommer belasta det allmämia.att

viktig frågaEn emellertid vilka avgifter skulle kommaär attsom
bolagen, särskilt mindre medelstora företagoch intetas ut somav

i onödan bör betungas med pålagor. Före tillkomstennya av prome-
morian hade utredningen överläggningar frågai denna med VPC, som

med vidräknade masshantering kostnaderna för varje bolagatt en
minskasskulle mycket kraftigt och intedet otänkbartatt attvar

skullekostnaderna kunna begränsas till hundra kr i anslut-ett par
ningsavgift och sedan enbart eventuella transaktionskostnader skulleatt

förklaratPRV har verket någoninte kan göra närmareut. atttas
beräkning kostnaderna innan systemförslagutarbetat föreliggerettav

verket räknar med avgifterna för bolagen kommerävenatt att attmen
vid belopp vid jämförelse med övriga kostnader förstanna som en

bolagsbildning och därtill blir förhållandevishörande åtgärder
obetydliga.

Säkerhets-6.13 och sårbarhetsfrågor

Utredningen förordar de säkerhets- och sårbarhetsfrågoratt som
förknippade med för obligatorisk aktieägarregistre-är ett system

med jänma mellanrum fristående konsultföretagring granskas av
erhållit certifiering för ändamålet.som

med obligatorisk aktieägarregistrering måste tillgodoseEtt nytt systern
på säkerhet, eftersomsärskilt höga krav registreringen kommer bliatt

avgörande för aktieägares och angelägetpanthavares Deträtt. är att
säkerhetsfrågoma bearbetas metodiskt vid systemutvecklingen. Det

funktions-gäller här till början tillgodose fysisk säkerhet ochatten
up-kopiorsäkerhet, något bl.a. förutsätter back ochatt systemsom av

fortlöpande fram, kvalitetssäkerhet, varvidregister data- ochtas samt
behörighetsfrågor och skyddet intrång måste analyseras.bl.a. mot

sidanstår i detta avseende inte under någon särskild tillsyn vidPRV -
sker enligt datalagen enligt utredningens meningden ärmenav som -

säkerhets- och sårbarhetsfrâgorna med jämnadet fördel omen
erhållit certifie-granskas fristående konsultföretagmellanrum somav

ändamålet.ring för
detaljeradevidare påpekas den ökade offentlighetenHär bör att av

blienskilda aktieinnehav kan tänkas utnyttjaduppgifter om personers
syfte jfr 1997:76 Risken för detta docki brottsligt Ds 70. är störres.
sådana publika bolag omfattas VPC:s nuvarandei fråga avom som
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Ävendet gäller fåmansbolagen.än när sådana riskersystem bör
emellertid beaktas under det fortsatta arbetet.

6.14 Frågans vidare behandling

Utredningen förordar principerna för övergång tillatt etten
obligatoriskmed aktieägarregistrering först läggs fastsystem av

riksdagen och PRV därefter får uppdraget utarbetaatt att ett
Ävensystemförslag. VPC bör få i uppdrag redovisa sinaatt

överväganden med anledning sådantett system.av

Vid reformer förevarande slag har i allmänhet den ordningenav nu
tillämpats systemförslag har utarbetats på grundval principbe-att ettav
slut och först därefter erforderliga författningsändringar utformats.att

Utredningen förordar PRV får uppdrag utarbetaatt att ett system-
förslag för obligatorisk aktieägarregistrering varvid kostnadenävenen
för bolagen bör belysas. Eftersom det kan förutsättas obligato-att ett
riskt registeringssystem kommer innebära väsentligt ökat antalatt ett
avstärrmingsbolag, bör VPC få i uppdragäven redovisa sinaatt
överväganden med anledning sådant Från PRV:s sidaett system.av
har anförts verkets arbete skulle underlättas principerna föratt ettom

Ävensådant först läggs fast riksdagen. utredningensystem av anser
detta skulle fördel. Vår förhoppning de övervägandenäratt attvara en

redovisats i detta betänkande skall kunna ligga till grund för ettsom
sådant principbeslut.

författningsändringarDe behövs bör utarbetas först sedan detsom
står klart hur skall utformas i sina detaljer. Utredningen harsystemet

sin inteför del det meningsfullt på frågans nuvarandeansett att
stadium utarbeta några författningsförslag. Till bilden hör dessutom att
aktiekontolagen med anledning planerna på avveckla VPC:sattav
monopol det gäller registerhållningen föreslåsnär lagersatt av en ny

kontoföring finansiella instrument enligt den tidigare nämndaom av
departementspromemorian Ds 1997:76.
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7 Hinder kringgå näringsförbudmot att

7.1 Inledning

utredningsuppdragetl ingår vilka regelförändringaröverväga elleratt
andra åtgärder bör genomföras för hindra meddelatatt att ettsom
näringsförbud kringgås användning bulvaner eller annatgenom av

utredningensI direktiv framhållssätt. särskild uppmärksamhetatt
därvid bör det i dessaägnas sammanhang förekommande bruket av
s.k. generalfullmakter och andra fullmakter.typer av

Det ankommer enligt direktiven på utredningen söka skaffa sigatt
bild problemens karaktär och omfattning bakgrundsamt att moten av

idärav vilken utsträckningöverväga det befogat förbjuda denär att
meddelats näringsförbud företräda enligt avtalsrättsligaattsom annan

fullmaktsregler. framhållsDet i anslutning härtill utredningensatt
förslag till åtgärder skall utformas så, normal användningatt en av
fullmakt inom seriös näringsverksamhet inte onödigtvis försvåras.

Uppdraget behandla frågor generalfullmalcter alltså iatt tarom
första hand sikte på användningen sådana fullmakter i syfte attav
kringgå näringsförbud. direktivenl emellertid det stårattanges
utredningen fritt behandla den användning generalfullmakt-ävenatt av

förekommer i andra brottsliga sammanhang. I enlighet härmeder som
har utredningen i avsnitt 3.3 behandlat vissa problem allmänav mera
karaktär förknippade med bruket generalfullmakter.ärsom av

7.2 Gällande rätt

juli 1980 infördes i konkurslagenDen 1 regler gjorde det möjligtsom
ålägga generellt förbud idka näring. Enligt dessaatt ett atten person

regler kunde endast oegentligheter hade samband med konkurssom
läggas till grund för beslut näringsförbud. juliDen l 1986ett om
trädde lagen 1986:436 näringsförbud näringsförbudslagen iom

Tillämpningsområdetkraft. för näringsförbudsinstitutet vidgades
så blevdärmed det möjligt ingripa med näringsförbud ävenatt att mot

näringsidkare inte hade försatts i konkurs. Sedan bestämmelsernasom
näringsförbud den 1 juli 1996 skärpts i vissa hänseenden prop.om
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1995/96:98, bet 1995/96 LU22, rskr 1995/96: 212, SFS 1996:314
i huvudsak följande ordning.gäller numera

någon skall kunna åläggas näringsförbud förutsätts hanFör att att
åsidosatt vad ålegat honom i näringsverksamhet ochhar grovt attsom

frånförbud påkallat allmän synpunkt. fordras detHärutöverär attett
åsidosättandet innefattar brottslighet inte ringa ellerärsomgrova

i omfattningunderlåtenhet avsevärd betala sådan skatt, tull elleratt
omfattas lagen 1978:880 betalningssäkring föravgift som av om

avgifter. den verksamhetentullar och Om aktuella har försattsskatter,
ställs dock inga krav på det åsidosättandet skalli konkurs, att grova

oegentligheter angivet slag. konkurssituation kaninnefatta Iav nu en
näringsförbud aktualiseras det inte förekommitalltså ävenett om

eller någon betala skatt,brottslighet underlåtenhet tull ellernågon att
Vid bedömningen frågan, åsidosättandeavgift. ett grovtav om av

förekommit, fâr endaståliggandena i konkursfallet hänsyn till för-tas
förekommit i den verksamhet försatts i konkurs.summelser som som

får näringsförbud meddelas endast det frånSom ärnämnts omnyss
näringsförbudslagensynpunkt påkallat. Enligt 3 § första stycketallmän

åsidosättandetprövningen denna fråga särskilt beaktasskall vid av om
det medförtsystematiskt eller syftat till betydande vinning,varit om

varit medföra betydande skada eller deneller ägnat att om som
näringsverksamhet.tidigare dömts för brott iprövningen avser

vid vilken hänsyndet skall helhetsbedömningAvsikten görasär att en
vederbörandesomständigheter kan tala tilltillskall äventas som

l985/86:126 60.förmån prop. s.
betalningsunderlâtelsenäringsförbud i samband medReglerna om

fakultativ utformning; i dessa fall får domstolenkonkurs haroch en
näringsförbud, de angivna rekvisiten uppfyllda.meddela ärom ovan

fråga samtliga grunder för näringsför-gällde detsamma iTidigare om
1996 slopades emellertid fakultativa ijuli detbud. Den 1 momentet

åsidosattnäringsförbud för den vadbestämmelsen grovt somom som
gjort sig skyldig tilli näringsverksamhet och därvidålegat honom

i lagtextensålundabrottslighet inte ringa. Numeraär attangessom
påkallat frånfall skall detnäringsförbud i detta meddelas, ärom

näringsför-stycketsynpunkt. Samtidigt infördes i 3 § andraallmän
kvalificeradpå fallpresumtionsregel siktebudslagen tarsom aven
ifrågasätts ibeträffande vilken näringsförbudbrottslighet. Har den

vilket det lägstasig skyldig till förnäringsverksamheten gjort brott
enligt denna regelstraffet fängelse i månader, skallföreskrivna är sex

inte särskildapåkallat från allmän synpunkt,näringsförbud omanses
det.skäl talar mot

vid den aktuellaendast åläggas denNäringsförbud kan som
angiven kretsi näringsförbudslagentillhörttidpunkten av personer.en

till börjandenna kretsenskilda näringsidkare omfattarsidanVid enav
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innehaft vissa uppräknade befattningar hos juridiskpersoner som en
bedrivit näringsverksamhet, nämligen komplementär iperson som ett

kommanditbolag, bolagsman i handelsbolag, ledamot ochett annat
suppleant i styrelsen verkställande direktör och vice verkställandesamt
direktör i aktiebolag eller försäkringsbolag, ledamotett ochett
suppleant i styrelsen i bankaktiebolag, Sparbank ellerett en en
ekonomisk förening företagsledare i europeisk ekonomisksamt en
intressegruppering med i Sverige.säte

Till den personkrets kan komma frågai för näringsförbud hörsom
också den i egenskap enskild näringsidkareän eller formellsom annan
företrädare för juridisk faktiskt har ledningenutövaten person av en
näringsverksamhet liksom den näringsidkare, utåtutan attsom, vara
har framträtt ansvarig för enskild näringsverksamhet.som en

Personkretsen utformad i avsikt förbudär skall kunna tillgripasatt
oberoende i vilken företagsform näringsverksamheten bedrivs.av

ocksåTanken förbud vidär bulvanförhållanden skall kunnaatt ett
riktas såväl huvudmannen bulvanen.mot som

äringsförbudN skall meddelas för viss tid, lägst och högst tio år.tre
angivna maximitidenDen gäller dock endast vid åsidosät-nu grova

tanden skett från och med den 1 juli 1996, då de nämndasom ovan
ändringarna i näringsförbudslagen trädde i kraft. åsidosättandetHar

dessförinnan, får förbudstidenägt bestämmas till högst fem år.rum
ochI 6 7 §§ näringsförbudslagen finns bestämmelser näringsför-om

innebörd.budets harDen meddelats näringsförbud får tillsom en
början inte bedriva näringsverksamhet. Förbudet generellt i denär
meningen det i princip all näringsverksamhet. Ett näringsför-att avser
bud kan alltså inte begränsas till enbart viss bransch elleratt avse en
verksamhet. Däremot kan viss verksamhet undantas från förbudeten
enligt reglerna dispens i 19 22 näringsförbudslagen. dettaIom -
sammanhang bör näringsförbudäven nämnas inte någotutgöratt ett
hinder sådan verksamhet skyddad grundlag 6 § tredjeärmot som av

Ävenstycket näringsförbudslagen. den ålagts näringsförbud fårsom
sålunda enskild näringsidkare sig exempelvis försäljningägnasom

tidningar och böcker, publicistverksarnhet, tryckeriverksamhet ellerav
anordnande teaterföreställningar.av

näringsförbud innebärEtt vidare den förbudet inte fåratt som avser
inneha vissa i 6 § angivna befattningar eller funktioner hos juridiska

fårHan sålunda inte bolagsman i handelsbolagannatpersoner. vara
kommanditbolag, komplementär i kommanditbolagän eller medlem i

ekonomiskeuropeisk intressegruppering med i Sverige. Intesäteen
heller får han ledamot eller suppleant i styrelsen för sådanvara en
juridisk föreller aktiebolag, bankaktiebolag,ett ettperson en
Sparbank, försäkringsbolag, ekonomisk förening sådanellerett en en
ideell förening eller stiftelse driver näringsverksamhet. Det ärsom
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förockså förbjudet honom firmatecknare eller ställföre-att vara annan
för angivna juridiskträdare nu personer.

har ålagts näringsförbud vidareDen får inte verkställandesom vara
eller vice verkställande direktör i aktiebolag ellerdirektör ett ett

försäkringsbolag. får inte heller företagsledareHan i europeiskvara en
ekonomisk intressegruppering med i Sverige.säte

dominerandeEftersom ägarinflytande i bolag möjligheterett ett ger
styrning bolagets verksamhet, gäller vid besluttill närings-ettav om

vissa begränsningar fråga möjligheternaförbud iäven ägaattom
beslutet fåraktier. Den sålunda inte så många aktieräga attsom avser

röstetalet överstiger för samtligahans andel 50 aktier iprocent ettav
bankaktiebolag eller försäkringsbolag.aktiebolag, Näringsför-ett ett

också inte fårbudet innebär han stiftare bolagatt ettvara av av nyss
och inte heller sparbank.angivet slag av en

stycket näringsförbudslagen hänvisas till bestämmelserI 6 § andra
160 utländska filialer såvitt gäller näringsför-i 1992:lagen om m.m.

avseende verkställande direktör och vice verkställande direktör förbud
enligt den föreståndare verksamhet enligtfilial lagen församt enen

respektive §lag. Av dessa bestämmelser 8 och 9 §§ 24samma
underkastad näringsförbud inte får innehaframgår den äratt som

befattning.sådan
första stycket näringsförbudslagen det vidareEnligt 6 § 7 är

näringsförbud faktisktför den har meddelatsförbjudet utövaattsom
näringsverksamhet eller sådan juridiskledningen personav en av en

inte driver näring. Till denbokföringsskyldig denävenär omsom
föreningarkategorin hör aktiebolag, handelsbolag, ekonomiskasenare

europeiska ekonomiska intressegrupperingar haroch sådana sätesom
Förbudet faktiskt ledningen näringsverk-i Sverige. utövamot att av en

företagsform, alltså verksamhetensamhet gäller oavsett oavsett om
juridiskenskild firma eller aktiebolag ellerdrivs under ett annanav

näringsverksamhet drivs ellerDet även statavser som avperson.
form.oberoende sker i bolag eller ioch det detkommun annanav om

ålagts närings-framhållas, det förhållandet denbörDet attatt som
innehar näringsverksamhetformell bestämrnanderätt iförbud aven en

någoni 6 § näringsförbudslagen, inte innebärslag änannat avsessom
han inte brukmeddelat näringsförbud, så längeöverträdelse görettav

ledningeni något avseende faktisktochdenna utövarrätt avav
verksamheten.

syftarbestämmelsernäringsförbudslagen har meddelats§I 7 som
vissa skenkon-näringsförbud kringgåsförhindratill att ettatt genom

till hands för denkunde legatdet hastruktioner näraarmarssom
kringgåendesyfte. får enligtsig i Denneförbudsålagde begagnaatt av

återkommandeinte anställd ellerförsta stycket§7 ta emotvara
närstående till honomnäringsverksamhet drivsiuppdrag som av enen
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närståendeeller där har sådan ställning han, detatten en om
oegentligheterförekommer i näringsverksamheten, själv skulle kunna

ifråga för näringsförbud.komma Som närstående make, sambo,anses
förälder, barn och syskon den besvågrad i ellerär rättsamt som upp-
nedstigande led eller så den gift med den andres syskon. Iäratt ene

andraparagrafens stycke föreskrivs vidare den underkastadäratt som
näringsförbud inte heller får anställd eller återkommandeta emotvara
uppdrag i den näringsverksamhet där gjorthan sig skyldig till de
åsidosättanden sina åligganden legat till grund för beslutetav som om
näringsförbud.

meddelatshar näringsförbudDen måste alltså avveckla desom
verksamheter och lämna de befattningar står i strid med förbudet.som

de åtgärderFör han måste vidta i detta syfte inte i sig skallatt som
innebära överträdelse förbudet lagen domstolen möjlighet atten av ger
fastställa viss begränsad tid efter vilken förbudet skall gälla. Det ären
alltså domstolen självmant i samband med den förordnarattsom om
näringsförbud skall det skall fastställas frist för avveck-pröva om en
ling Om sådaneller tidsfrist medges, har den förbudeten som

under denna tid fortsätta sin verksamhet och därvid irätt attavser
princip vidta vilka åtgärder helst skulle varitsom som annars
förbjudna för honom. Motsvarande gäller i fråga innehavom av
befattningar eller aktieposter i och för sig träffas näringsför-som av

Domstolen emellertidbudet. kan begränsa den handlingsfrihet som
föreligger under avvecklingsfristen. Domstolen får sålundaannars

föreskriva vilka åtgärder får vidtas eller skall förbjudnasom som vara
under denna tid och vad den fått näringsförbud i övrigt då har attsom
iaktta.

Frågor näringsförbud allmän domstol på talanprövasom av av
åklagare. Beträffandeallmän utredningen förfarandet i måloch om

näringsförbud gäller i tillämpliga delar vad i allmänhet ärsom
målföreskrivet åtal för brott straffet fängelsedär irör ärom som

år. Dock får tvångsmedelhögst enligt och kap. rättegångs-24 25ett
tillgripas förstabalken inte 8 § stycket näringsförbudslagen.

Om det uppenbart det ñmis grund för näringsförbud, fårär att
yrkandedomstolen åklagaren meddela tillfälligt förbud förettav

tiden till dess frågan näringsförbud Bifallshar avgjorts slutligt.att om
näringsförbud, fårtalan domstolen i samband därmed självmantomen

förordna tillfälligt förbud.om
innehåller näringsförbudslagenSom bestämmelserävenantytts ovan

möjlighetdomstolen medge dispens från näringsförbud.att ettsom ger
ocksåfinns särskilda bestämmelser upphävande näringsför-Det om av

bud.
eller beslut vari näringsförbud eller tillfälligt näringsförbudDom

skall registreras i näringsförbudsregistret,meddelas förssom av
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Patent- och registreringsverket PRV. skallPRV också kungöra
förbudet i den tidning verket ut.som ger

Tillsynen meddelade förbudöver de kronofogdemyn-utövas av
digheter tillsynsmyndigheter iär konkurs. Dessa har för sinsom

fåtillsyn biträde polismyndigheten.rätt Om det finns skälatt attav
misstänka förbud överträds, skall tillsynsmyndigheten anmälaatt ett

till åklagaren.förhållandet
överträdelse näringsförbud straffbart. Straffskalan fängelseär ärav

åri högst två eller, brottet ringa, böter eller fängelse iär högstom
månader 25 § näringsförbudslagen.sex

näringsförbudEtt överträds skall enligt 26 § näringsför-som
förlängasbudslagen med högst fem år, det inte finns särskilda skälom

underlåta förlängning. Sker flera förlängningar, får denatt samman-
tiden för förlängninglagda inte fem år. En talanänvara mer om

förlängning måste väckas innan förbudstiden har gått ut.
Avslutningsvis skall Näringsförbudslagsutredningen inämnas sittatt

betänkande effektivareEtt näringsförbud SOU 1997:123 har
föreslagit näringsförbudslagen skall lagersättasatt av en ny om
näringsförbud och möjligheten meddela näringsförbud skallatt att
vidgas i flera hänseenden. Bl.a. förslås i vissa falldet skall rådaatt en
presumtion för näringsförbud åsidosättanden bl.a.samt att grova av
marknads- och konkurrensrättsliga regler, arbetsmiljö- och miljöregler
eller civilrättsliga skyldigheter i sig skall tillräckligkunna utgöra

för näringsförbud.grund ett

uppgifter7.3 Några kringgående närings-om av
förbud bulvangenom

Näringsförbudsutredningens7.3.1 utvärdering

Näringsförbudsutredningen redovisade i sitt betänkande Ett renodlat
näringsförbud SOU 1995:1 resultatet utvärdering närings-av en av
förbudslagen och dess tillämpning utredningen genomfört. Avsom

redovisning framgårdenna bl.a. följande.
Enligt uppgifter utredning erhållit från Riksskatteverket hadesom

under tiden den julidet 1 1980 den 30 juni 1994 meddelats 34-
avseende överträdelse näringsförbud. Näringsförbuds-domar av

utredningen påpekar i anslutning härtill uppgiften något osäker,äratt
skyldighet för domstolarna Riksskatteverketeftersom underrättaatten

sådana domar förelåg endast påverkadedomen den dömdesomom
Vid genomgångförbudstid. de nämnda domarna fannen av nyss

utredningen den underkastad näringsförbud i ungefär tvåatt som var
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tredjedelar dessa hade faktisktövertygats ha utövatattav om
ledningen näringsverksamhet utåt framstått ansvarigav som annan som
för. dessa bulvaner hadeAv hälften varit närstående till denöverstrax
förbudsålagde.

Utredningens7.3.2 till âldagarmyndigheterenkät och till-
synsmyndigheter

För få underlag för våra överväganden har vi genomförtatt ett en
enkätundersökning. Enkäten har tillställts samtliga åklagarmyndigheter
och tillsynsmyndigheter i konkurs. Enkätformuläret framgår bilagaav
4.

.Inledningsvis skall viss osäkerhet vidlådersägas uppgifternaatt en
åklagarmyndigheterna.från Detta hänger med densamman om-

organisering åklagarväsendet nyligen har genomförts.av som
Diarierna vid de tidigare myndigheterna har i allmänhet överlämnats

landsarkiven.till På grund härav och då dessa diarier fördes manuellt,
oftahar det bedömts förenat med alltför arbetsinsatsstor attsom en

systematiska genomgångar diarierna. Svaren har därförgöra iav
betydande utsträckning fått grundas på enskilda åklagares min-

det gäller förhållandenanesbilder. När vid den tidigare Regionåklagar-
i Linköpingmyndigheten har uttryckligen begränsats till attsvaren

tiden från och med den juli1 1994.avse
de lämnadeAv framgår sammanfattningsvis följande.svaren

Äklagarmyndigheterna har under åren 1992 1995 haft handläggaatt-
sammanlagt minst 16 anmälningar avseende misstänkta överträdelser

näringsförbud. dessaAv anmälningar har minst avsett attav sex
kringgåttsnäringsförbudet användning bulvan. Tolvgenom av av

tillanmälningarna ledde åklagaren förde talan föratt om ansvar
överträdelse näringsförbudet. fallAv dessa tolv avsåg fyraav
överträdelse användning bulvan. fallenI denettgenom av av var
anlitade bulvanen närstående till huvudmannen i den mening som

näringsförbudslagen.i 7 § hälften fallI de där åklagarenavses av
väckte talan bifölls ansvarsyrkandet. Tre de fällandeom ansvar av

avsåg bulvanfall. Fyra de fall åklagarendomarna där väckte talanav
avsåg överträdelse användning generalfullmakt.ansvarom genom av

periodenUnder den aktuella förekom inte något fall där åklagaren
väckte talan för överträdelse näringsförbud på grundansvarom av av
blotta innehavet generalfullmakt. förekom någonInte heller talanav en

för sådan överträdelse eller begagnandeinnehavom genomansvar av
begränsad fullmakt.meraarman,

iTillsynsmyndigheterna konkurs har åren 1992 1995 anmältunder -
fallsammanlagt tolv misstänkta överträdelser näringsförbud tillav av

polis eller åklagare. l fyra dessa fall avsåg misstanken närings-attav
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kringgåttsförbudet användning bulvan. I fallentregenom av av var
anlitade bulvanernade huvudmannen närstående i den mening som

näringsförbudslagen.i 7 § Två de anmälda fallen avsågavses av
misstanke överträdelse näringsförbud begagnandeom av genom av

fullmakt fallgenerell och avsåg misstanke överträdelseett om genom
blotta innehavet sådan fullmakt.av en

överväganden7.4 och förslag

förslag:Utredningens Den meddelats näringsförbud skallsom
inte få inneha fullmakt företräda näringsidkare i dennesatt en
näringsverksamhet eller sådan juridisk det ären person som
förbjudet för den förbudsålagde styrelseledamotatt vara
Förbudet skall dock inte omfatta s.k. ställningsfullmakt.

utgångspunkter7.4.1 Alhnänna

Utredningen har flera gånger tidigare nödgats konstatera detatt
möjligt bilda sigknappast uppfattning i vilkenär närmareatt en om
illojala bulvanskap förekommerutsträckning på olika områden. Det nu

aktuella området inget undantag i hänseende. Våradettautgör
förekomsten bulvanarrangemangkunskaper i samband medom av

överträdelser näringsförbud alltså begränsade; uppenbar bristärav en
sålunda de bygger uteslutande på överträdelser kommit tillär att som

myndigheternas kännedom. uppgifterDe vi allt har tillgångtrotssom
emellertid intetill det antagande enligt utredningensmotsäger som

uppfattning ligger till hands i sammanhanget, nämligennärmast att
bulvankonstruktioner inte ovanliga vid näringsför-överträdelserär av

sådantbud. För antagande talar bl.a. det förhållandet det, medett att
till den kontroll sker meddelade näringsförbudhänsyn attsom av
ofta måste framstå villiakttas, nödvändigt för den överträdasom som

anlitaförbud bulvan, det skall finnas utsikter undgåett att atten om
upptäckt.

Enligt utredningens bedömning finns det alltså goda skäl att
undersöka vilka åtgärder kan vidtas för försvåra attatt ettsom
näringsförbud kringgås med använding bulvan. bestämtNärmareav

det här, liksom på andra områden illojala bulvanskapgäller där utgör
försöka svårigheternaproblem, främst komma till medrättaett att att

och bevisa förekomsten bulvanskap.utreda av
utrednings- och bevisproblem i allmänhet föreligger detDe närsom

gäller illojala bulvanskap kan angripas på flera olika Mångasätt.
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säkert lämpligtgånger kan det intensifiera olika kontrollin-attvara
och förbättra möjligheterna undersöka iattsatser att vem som

realiteten ledningen i företag. möjlighetEn kanutövar ett arman vara
Äveninföra särskilda bevisregler för dessa fall. andraatt typer av

särregleringar, sikte på situationer där det typiskt finnstar settsom
befara kringgåendeanledning bulvan, tänkbara. Ettärettatt genom

exempel sådan reglering det förbud enligt 7§utgören som
näringsförbudslagen gäller för den meddelats näringsförbud attsom

anställd eller återkommande uppdrag i näringsverksamhetta emotvara
närstående eller i näringsverksamhet åsidosattden där han sinahos

åligganden.
utvärdering näringsförbudslagens tillämpning Närings-Den av som

förbudsutredningen genomförde vid handen tillsynsmyn-attgav
digheterna i konkurs i allmänhet hade god kontroll de förbudöver som

hade övervaka utredningens betänkande renodlatde se Ettatt
näringsförbud SOU 1995:1 ff.. brister i tillsynen108 Des. som
förelåg enligt Näringsförbudsutredningens bedömning i huvudsakvar

hänföra till svårigheterna övergå till aktiva övervakningsåt-attatt mer
med bistånd polisen. orsak till dessa svårighetergärder Enav var

ansvarsförhållandena fall oftautredningen i sådana hadeenligt att
föreslogframstått oklara. För undanröja dessa oklarheteratt ut-som

i näringsförbudslagen skulleredningen det uttryckligenatt attanges
tillsynsmyndigheterna för sin tillsyn få biträde polismyn-har rätt att av

Förslaget ledde till lagstiftning och bestämmelse meddigheten. en
finns sedan den juli i 24 § andra stycketdetta innehåll 1 1996

näringsförbudslagen 1995/96:98, bet 1995/96 LU22, rskrprop.
SFS 1996:314.1995/96: 212,
utredningens bedömning realistiskt räknaenligt knappastDet är att

åtgärder för ytterligare effektivisera tillsyns-med att attgenomman
skall kunna påtagligt begränsa de här diskuteradeverksamheten mera

fordrasåstadkomma sådana effekter torde detFörproblemen. att en
avvisas såvälomfattande kontroll, tanken på sådan måsteså att aven

integritetsskäl.resurs- som
ifrågasättainföra särskild bevisregel förAlternativet över-att en

näringsförbud kanmed hjälp bulvanarrangemangträdelser av av
ligga till hands. Visserligen kanskei förstone tyckaskanske ärnära

få kännedom sådanahuvudproblemet för myndigheterna snarast att om
i andra fallföranleda utredning, härfall bör närmare men somsom
bulvanskapgivetvis också svårigheter bevisauppkommer attatt

här frågaEmellertid måste komma ihåg detföreligger. äratt omman
speciellareglering. straffrättsliga sanktionernasstraffrättslig Deen

särskild tyngd på deträttssäkerhetsfrågoma fårmedförkaraktär att en
gäller häroch det straffprocessuella området. Detstraffrättsliga att

högt ställtoskyldiga döms till Ettrisken förminimera att ansvar.
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beviskrav viktigt medel iär dessa strävanden. Detett allmäntär en
vedertagen princip åklagaren i brottmål har bevisbördan föratt ett
samtliga relevanta omständigheter och den tilltalades skuld mästeatt

ställd rimligt tvivel för fällande dom skall kunnautom attvara en
meddelas. svenskI härifrånrätt görs endast i fåtal speciellaavsteg ett
fall. inte höjtDet varje diskussionär över sådana äratt avsteg
förenliga med Europakonventionen.

ordningEn med beviskrav då överträdelse närings-ett uttunnat av
förbud hjälpmed bulvan ifrågasätts, skulle sannolikt kunna leda tillav

andel dessa överträdelserstörre för närvarandeatt än kundeen av
beivras. Det finns emellertid inte tillräckligt underlag för antagande att
förhållandena sådana avvikelseär från vedertagen rättssäker-att en en
hetsprincip bör Någon särskildgöras. bevisregel för de här dis-

fallenkuterade bör följaktligen inte införas.
Däremot finns det skäl möjligheternapröva kringgåatt attom

näringsförbud kan begränsas särreglerar ytterligareattgenom man
någon situation där det typiskt finns risk för sådantsett ettannars en
kringgâende. förstaI hand gäller det här det finnsövervägaatt om
anledning förbjuda den meddelats näringsförbud innha vissaatt attsom

fullmakter.typer av

7.4.2 Innehav fullmaktav

Näringsförbudsutredningen i sitt betänkande Ett renodlat närings-tog
förbud SOU 1995: 1 problemet med kringgående näringsför-upp av
bud användning s.k. generalfullmakt. Utredningen konstate-genom av
rade framstoddet oklart blotta innehavet generellatt som om av en
fullmakt innebar överträdelse näringsförbud och dennaett atten av

måsteoklarhet tolkas till den berördes förmån i mål över-ett om
förbudet.trädelse Utredningen anförde vidare betänkandet 159av s.

f.:

förarbetenaEnligt till lagen näringsförbud innefattas firmateck-om
i den förbjudna kretsen. Skälen härtill den rättenattnare var ger en

omfattande behörighet, många gånger torde kunna tassom som
tecken den det berör också har väsentligt inflytande påatt ett
företagets verksamhet. Man ville vidare undvika föröppnaatt
möjligheter kringgå förbudet.att

skäl sålunda anfördesDe till för låtastöd finnateck-attsom
ningsrätt omfattas förbud talar enligt vår mening med minstav

styrka för behandla generalfullmakten på Ensätt.attsamma samma
sådan regelförändring framstår angelägen bakgrundän motsom mer

generalfullmaktens frekventa användning i samband medav
ekonomisk brottslighet.
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Näringsförbudsutredningens överväganden utmynnade i förslagett om
den meddelats näringsförbud skulle förbjuden haatt attsom vara

generell fullmakt företräda juridiskatt person.
flera remissvarI avseende Näringförbudsutredningens förslag

framhölls det angeläget förhindra bulvanskap anordna-att attvar som
syfta kringgå näringsförbud.des i Några remissinstanser påpekadeatt

emellertid generell fullmakt inte något vedertagetatt termen var
juridiskt begrepp och ifrågasatte därför denna kundetermom
användas i lagtext. framgårSom vi ivad har anfört avsnitt 3.3 harav
vi förståelse för den invändningen.

Regeringen behandlade Näringsförbudsutredningens förslag i pro-
Ändradepositionen 1995/96:98 regler näringsförbud. När detom

förslagetgäller den meddelats näringsförbud skallattom som vara
förbjuden ha generell fullmakt företräda juridisk anfördeatt att person
regeringen bl.a. följande prop. 26 f..s.

fullmakt"Termen "generell kan inte återfinnas med någon helt
entydig definition i bolagsrättslig eller i associationsrättsligannan
lagstiftning. förbudEtt företräda juridisk med hjälpmot att person

generell fullmakt kan vidare lätt kringgås flerellerattav genom en
fullmakter ställs inte blir beteckna generellaut attsom som men

ändå vidsträckt för belagd medett utrymmesom ger en person
näringsförbud verka bulvan. Termen kan såledesatt genom ge

till tolkningsproblemupphov och löser inte problemet med bulvaner
för den har näringsförbud. Enligt regeringensagerar somsom

mening det därför inte lämpligt använda begreppet "generellär att
fullmakt".

förklarade vidareRegeringen avsåg låta den då ännuatt attman
tillsatta utredningen bulvanskap frågan generellöverom m.m. se om

Uppgiftenfullmakt. åtgärder bruket general-övervägaatt mot av
kringgåendefullmakter vid näringsförbud och i brottsligaav samman-

övrigt kom alltså ingåhang i i vårt uppdrag.att
avsnitten 3.3.3I 3.3.1 har utredningen allmänt diskuteratmer-

generalfullmakter i samband med ekonomisk brottslighet.bruket av
Utredningen har därvid pekat på de svårigheter föreligger detnärsom

definiera det slag fullmaktgäller skulle träffas åtgärderatt av som av
sådant bruk. Dessa avgränsningssvårigheter sig givetvisgörmot ett

gällande det gäller åtgärder användning fullmakt vidnäräven mot av
näringsförbud.kringgående enligt utredningens uppfattningDet ärav

möjligt skapa invändningsfria kriterier enligt vilka till-knappast att
lämpningsområdet för förbudsregel kan förbudetavgränsas,en om

skall träffa fullmakter i mening kanenbart eller sägassom en annan
generell karaktär.ha
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l sammanhanget skall erinras utredningen i avsnitt 3.3.2 harattom
föreslagit 8 kap. 6 § aktiebolagslagen skall kompletterasatt med en

iregel vilken det styrelsen för aktiebolag inte får överlåtaatt ettanges
för bolagets organisation eller förvaltningenansvaret bolagetsav

angelägenheter på Avsikten klargöra fullmaktär att attannan. en som
enligtredan sin lydelse innefattar oinskränkt behörighet och befogen-

het handha aktiebolags angelägenheteratt ogiltigett och alltså inteär
kan åberopas.

Vad anförts angående avgränsningssvårigheterna leder tillsom ovan
den slutsatsen, vill hindra den meddelatsatt näringsför-om man som
bud från inneha fullmakt möjliggör kringgåendeatt ettsom av
nåringsförbudet, så måste ordning införas enligt vilken denneen mera
generellt förbjuds inneha fullmakt för näringsidkare.att Detta skulle
kunna ske komplettering 6 § näringsförbudslagen medgenom en av en
regel innebär den underkastadär näringsförbud inte fårattsom som
inneha fullmakt företräda enskild näringsidkare iatt dennesen
näringsverksamhet eller sådan juridisk det förbjudetären person som
för honom styrelseledamot Ett sådan förbud böratt dock intevara
omfatta s.k. ställningsfullmakt, något skulle innebära denattsom som
underkastats näringsförbud inte kan exempelvis expedit ivara en
butik. Avsikten inte utvidgaär kretsen förbjudna befattningaratt av
till andra dem i dag iän 6 § näringsförbudslagen.att avse som anges

Frågan ordningär den angivna skulle föra för långt.om en som nu
Det givetvis angeläget näringsförbudär inte i onödan inskränkeratt ett

Åden berördes försörjningsmöjligheter. andra sidan framstår det som
mycket angeläget undanröja den möjlighet till kringgåendeatt ettav
näringsförbud med hjälp fullmakt föreligger för närvarande.av som
Visserligen det redan i dag förbjudetär för den meddelatssom
näringsförbud i kraft fullmakt faktiskt ledningenatt utövaav en av en
näringsverksamhet. Från bevissynpunkt skulle det emellertid vara en
klar fördel redan innehavet fullmakten utgjorde överträdelseom av en

förbudet. sig irrationellt,Det den ålagd näringsför-ter ärav om som
bud förbjuden firmatecknareär ingenting hindrar hanatt attvara men

fullmakt med motsvarande behörighet.ges en
När konsekvensernaöverväger förbudsregel denman av en av

generella räckvidd skisserats, bör också beakta dispens-som nu man
i näringsförbudslagen.regeln 19 § Enligt utredningens bedömning bör

det möjligt dispensvägen undvika förbud innehavatt att ett motvara
fullmakt leder till alltför långtgående inskränkningar i det enskildaav

fallet. Naturligtvis bör dispens lämnas för anställda med sekreterar-
eller budfunktioner förutsätter bank- eller postfullmakt.som

Utredningen den bedömningengör övervägande skäl talar föratt att
införa förbudsregel angivet slag. Utredningen föreslåren av ovan
alltså den ålagts näringsförbud skall förbjuden innehaatt attsom vara
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sådan juridiskellerenskild näringsidkareföreträdafullmakt att enen
näringsför-4enligt 6 första stycketstyrelse han §i varsperson

fullmakt företrädaingå. gällerförhindrad När detbudslagen är attatt
tillbegränsasnäringsidkare föreslås förbudetenskild attatt avseen

företräda näringsid-förbudsålagde behörighetdenfullmakt attsom ger
vidareinnebärnäringsverksamhet. Förslageti dennes attkaren

ställningsfullmakt.omfattar s.k.förbudsregeln inte
ställningsfullmakt skalltill vadanslutningI sagts omsom nu

fullmaktenvilketbetydelsedet i övrigt bör sakna sättframhållas att
fullmakt-muntligasåväl skriftligabör alltså gällaFörbudetgivits. som

er.
vilken betydelse deti sammanhanget ocksåskallNågot sägas om

har börnäringsförbudöverträdelse ägtförhållandet, ettatt rum,aven
företagits vidrättshandlingardeför giltighetentillmätas somav

verkningarnacivilrättsligaFrågan deöverträdelsen. enavom
iförbud intelegaltföretagits i strid med ärrättshandling har ettsom

rättsgrundsatser följerallmännaokontroversiell. Avdelaralla
Någonverkan.frânkännasrättshandling kansådanvisserligen att en

till varje formknutenemellertid inteogiltighetsverkanautomatisk är
fårellerinträdaHuruvida ogiltighet bör avgörasförbud.legaltav

för förbudet,grundligger tillde syftenbeaktande bl.a.med somav
sådanbehovetogiltighetspäföljd ochkonsekvenserna enavav en

99;614 och 1953 ävenNJA 1942påföljd jfr t.ex. prop.ses.s.
ff..1981/82: 165 234och621971:77 s.prop.s.
fall NJA 1992 717idomstolentid har HögstaUnder ett s.senare

grundenogiltig på denbetalningsutfästelse atthaft prövaatt varenom
dåvarande kap. 7 §i 12säkerhetsförbudenlåne- ochstredden mot

uttaladesdomskälenaktiebolagslagen. Ifemte styckenatredje och att
med förbudet, istridställs ivarigenom säkerheträttshandling,en

rättshandlingendåfalldet finnsgiltigbordeprincip attmenvara
skettförmån dentillförhållanden, denunder sådanaföretagits att vars

Vadden.anspråk på få åberopa närmastbefogatnågotharinte att som
anförde, fall dåvidarevad domstolenenligt Högstaåsyftades var,

bolaginflytandebestämmande överhafthar ettnågon ettsom
fönnån.till sinöverträdelseimedverkat egenen

vidföretagnarättshandlingar över-giltighetenFrågan enavom
till 1980förarbetenainäringsförbud berördes helt kortträdelse ettav

1979/80:83.näringsförbud i konkurslagen prop.reglerårs om
58.därvid följande prop.anfördeDepartementschefen s.

överträdernågontill sist påpekasskull börtydlighetensFör att, om
rättshandlingarinnebärför sigi ochförbud, dettameddelat attett

sakogiltiga. Enföretagit blirdärmed harsambandhan i annansom
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ogiltighet kan bli följden,är hanatt personligen försatt iärom
konkurs jfr 20 och 21 KL.

Utredningen har inte sig böra frångå den ståndpunktansett dettasom
uttalande uttryck för. En ordning skulle många gånger ledager annan
till oskäliga resultat och dessutom leda till praktiska svårigheter,
exempelvis vid eller bartkfullmakter. betraktandeIpost- deav
principer ligger till grund för den nuvarande regleringen kansom
syftet med det här diskuterade förbudet enligt utredningens mening
allmänt inte påkalla ogiltighet inträdersett vid åsidosättan-attanses ett
de. Om någon överträder näringsförbud innehaett attgenom en
fullmakt omfattas förbudet, bör därför rättshandlingarsom av
företagna med stöd fullmakten i princip giltiga. Oavsettav vara om en
medkontrahent känner till eller bort känmta till näringsförbudet eller
ej, bör förbudet alltså, enligt utredningens uppfattning, regelmässigt
inte tillåtas inverka på giltigheten de rättshandlingar företasav som
med stöd fullmakten. Utredningen vill emellertid inte uteslutaav
möjligheten situationen i något undantagsfallatt kan sådan, attvara

skäldet, motsvarande dem Högsta domstolen anförde i 1992av som
års fall, kan komma i fråga frångå den hävdade principen.att nu

Inom utredningen har dock tanken väckts inteom man mera
generellt borde den ståndpunktöverge i fråga giltighetenom av
rättshandlingar i strid med näringsförbud lagen för närvarandesom
vilar på. Det skulle i och för sig höja effektivitetenägnat attvara av
regleringen sådana rättshandlingar skulle betraktas ogiltiga.om som
Utredningen har dock för sådan ordning skulle förastannat att en
alltför långt.

7.4.3 Bör verkan näringsförbud utsträckas ytterligareettav

frågaEn inställer sig det möjligtär ytterligare begränsaär attsom om
förrisken kringgående meddelade näringsförbud attav genom ge

dessa vidsträcktän verkan. Vi har frågan inteövervägten mer men
kunnat finna några fler risksituationer lämpar sig för särregle-som en
ring det slag vi i föregående avsnitt har föreslagit beträffandeav som
innehav fullmakter. Vi har alltså inte funnit skäl föreslå någonattav
ytterligare utvidgning i fråga vad skall förbjudet för denom som vara

meddelats näringsförbud.som
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Rådgivningslagen8

Inledning8.1

rådgivning i vissa fall,förbud yrkesmässig1985:354Lagen motom
Genom dennaträdde i kraft den juli 1985.rådgivningslagen 1m.m.

rådgivningsförbud,straffrättslig sanktion,infördeslag samt enen ny
rådgiv-utövningenenligt vilken den istraffbestämmelse, avsomny

angelägenheti juridisk eller ekonomiskningsverksarnhet av grov
för vårdslöshandling dömasstraffbelagd kanoaktsamhet främjar en

år.fängelse i högst tvåtill böter ellerrådgivning
råd-allsidigingårutredningsuppdraget översynI göraatt aven

Översynen tillsyftaskall enligt direktiven göragivningslagen. att
ekonomiskadeninstrument i kampeneffektivaretilllagen motett

brottsligheten.
undersöka hurvid dennapå utredningen översynankommerDet att

framträtt vidharpraktiken och vilka problemihar fungeratlagen som
tillämpningen.

delinriktning i dennautredningsarbetetsgällerdet närmareNär
följande.bl.a.direktivenisägs

delingårrådgivningbör bl.a.Utredaren överväga som som enom
sanktioneradtillräckligtbrottslighetekonomiski är genom nuvaran-

handlarstrafflagstiftningen. Detirådgivningslagen ochireglerde
straffrättsliga sanktioner-skärpning debaradock inte aven ev.om

rådgivnings-förbudskärpning reglernaOckså motomavenna.
Därvidskalldömts för brottför den övervägas.verksamhet som

obligatoriskt,förbudexempelvis sådant attskall göraövervägas att
likhetmeddelat förbud ioch kungöraförbudstidenförlänga att ett

näringsför-reglernabeslutade skärpningarnanyligenmed de omav
1995/96:212,rskr.1995/96:LU22,bet.1995/96:98,bud prop.

1996:314.SFS
åtgärderocksåskall utredaren övervägasammanhangetdetI som
målsägande,vållatsskadaförbetalningsansvarsolidariskt ensom

skatterundandragnaför etc.

hur insatsernafrågaviktigdirektiven ärframhålls iSlutligen att en
skärpasskall kunnaekobrottssarnrnanhangi attrådgivning genommot

effektivare.efterlevnad kan övervakasrådgivningslagens
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8.2 Gällande rätt

8.2.1 Rådgivningslagens tillämpningsområde

Rådgivningslagens tillämpningsområde bestäms den definitiongenom
begreppet rådgivningsverksamhet i lagens inledandeav som ges

paragraf. Rådgivningsverksamhet i rådgivningslagens mening
föreligger enligt denna bestämmelse det fråganär är verksam-om en
het där någon yrkesmässigt går andra tillhanda med råd eller annat
biträde i juridiska eller ekonomiska angelägenheter.

Definitionen innebär rådgivningslagen har brett tillämpnings-att ett
område. I princip omfattar den all rådgivning i juridiska och ekono-
miska angelägenheter tillhandahålls allmänheten ersättningmotsom
och inte sker tillfälligt.rent

Kravet på rådgivningsverksamheten skallatt inriktad på gåattvara
andra till handa innebär verksamheten skall rikta sig utåt,att mot
allmänheten. Rådgivningsverksamhet bedrivs internt inom företagsom
eller koncerner faller sålunda utanför lagens tillämpningsområde.
Gränsdragningsproblem kan uppstå anställd fleraärom en person av
företag med uppgift lämna dessa råd det slagatt iav som avses
rådgivningslagen. förarbetenaI till lagen prop. 1984/85:90 34s.
uttalades verksamheten normalt böra betraktasatt utåtriktadsynes som
i fall i fråga anställd fler tvåvart är håll.änom personen

Rådgivningslagen i första hand sikte på verksamhetertar där
rådgivning i juridiska eller ekonomiska angelägenheter det primära.är
Detta utesluter emellertid inte lagens bestämmelser kanatt attvara
tillämpa på rådgivningäven lämnas inom för andrasom ramen
verksamheter, de råd i juridiska och ekonomiska frågort.ex. som en
mäklare lämnar i samband med köp och försäljning fastigheterav
m.m.

I begreppet yrkesmässigt ligger rådgivningen skall bedrivasatt som
led i näringsverksamhet. Rådgivningen skall förett omfattasen att av

lagen ske betalning eller förmån och intemot obetydligannan vara av
omfattning. Som exempel på rådgivningsverksamhet faller insom
under lagens tillämpningsområde kan den rådgivning inämnas
juridiska och ekonomiska frågor tillhandahålls banker,som av
försäkringsbolag och olika intresseorganisationer. Om styrelseupp-ett
drag ingår led i omfattande rådgivningsverksamhetettsom en mer
bör, enligt vad uttalas i motiven a. 35, lagensom prop. s. vara
tillämplig på råddeäven lämnas inom för styrelseupp-som ramen
draget. Enligt vad departementschefen vidare anförde bör däremot
avgivande sakkunnigutlåtanden i anslutning till juridisk ellerav annan
ekonomisk yrkesverksamhet normalt inte omfattas lagenssett av
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bestämmelser. Lagen blir inte heller tillämplig rådgivning skernär av
slump i ärende har helt syfte a. 35.ett ett annaten som prop. s.

rådgivningslagens definitionI begeppet rådgivningsverksamhetav
används redan framgått uttrycket råd eller biträde. Enligtannatsom
vad i motiven a. 16 och innefattar34 dettasom anges prop. s.
uttryck inte bara råd i den meningen rådgivaren rekommenderaratt ett

handlingssätt, ocksåvisst konkreta föråtgärder rådetomsättautan att
praktiken.i Som typexempel på sådana åtgärder upprättandeanges av

biträde vidavtal, upprättande självdeklaration biträde vidsamtav
bolagsbildning, bokföring, valutatransalctioner och skatteplanering.

Lagrådet konstaterade vid sin granskning lagförslaget underattav
biträdebegreppet språkligt kunde falla mängd andraannat rent en

deåtgärder nänmda. Enligt lagrådets mening förelåg emeller-än nyss
tid knappast något egentligt behov lagensbegränsa tillämpnings-attav
område använda precist uttryck, eftersom detatt ettgenom mera
avgörande för tillämpbarheten rådgivningsambandet med ochutöver-

yrkesmässighetfrågan biträdesåtgärden främjat brott.är att ettom -
Högsta domstolen har i NJA 1995 huruvida505 vissaprövats.

förfaranden objektivt hänföra straffbartill rådgivnings-sett attvar
verksamhet i 2 § rådgivningslagen. måletI yrkadesom avses
åklagaren advokat, och dennes jurist,A, biträdande B, skulleatt en

till för vårdslösfällas rådgivning. Gärningspåståendena avsågansvar
i rådgivningsverksamhetoch B sin oaktsamhet främjatAatt av grov

fall oredlighetvissa borgenärer.motav grov
Oredlighetsbrotten hade enligt åklagaren begåtts att ettgenom

iaktiebolag förvärvat aktier s.k. vinstbolag och i samband därmed
dessa bolag deras tillgångar, varpå de inköptaberövat vissa bolagenav

sin på hade förvärvat aktier i andra vinstbolag.i Vidsätttur samma
tidpunkten för Högsta domstolens prövning målet förelåg lagakraft-av

enligt vilka huvudgärningsmärmen fällts tilldomar förvunna ansvar
aktuella delar.brott i här

förfarande vid domstolen lades tillDet Högsta B lastnärmare som
säljaren,han i de aktuella fallen skapat kontakt med förhandlatattvar

avtalsvillkoren, utformat överlåtelseavtalet,med säljaren under-om
transfereringentecknat detta och lämnat instruktion köpeskil-avom

och det köpta bolagets likvida lades till last han,lingen medel. A att
affärshan erhållit redovisning B efter varje tidigaresedan genom-av

ytterligare vinstbolag.förande, låtit denne fortsätta förvärva vissaatt
Efter i sin dom i målet ha redovisat relevanta förarbetsuttalandenatt

rådgivningslagens tillämpningsområde anförderörande Högsta
följande.domstolen

fall då straffrättslig lag enligt ordalagen har vidsträcktareI etten
tillämpningsområde enligt motiven ha varit avsiktenän som synes
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med den något i och för sig torde mindre vanligt börsom vara- -
företräde det för den misstänkte förmånligaste alternativet.ges

innebär i förevarandeDet fall med rådgivningsverksamhet böratt
förstås, förutom konkreta råd, endast sådant biträde i praktikensom
innefattar rådgivning; biträde slag bör sålunda inteannatav
omfattas detta begrepp.av

särskiltVad gäller de åtgärder åklagaren tilllagt B last, konstate-som
rade Högsta domstolen de motsvarade de typfall på konkretaatt
åtgärder för råd i praktiken enligt förarbetenaomsättaatt ett som
omfattas begreppet rådgivningsverksamhet.av

Vid bedömning A:s förfarande utgjorde straffbar rådgiv-av om
ningsverksamhet borde, enligt vad Högsta domstolen vidare anförde,
beaktas han före de aktuella bolagsförvärven hansatt utan att-
förfarande enligt hovrättens bedömning då varit oaktsamt ochgrovt

straffbartdärmed träffat överenskommelse advokatbyrånsom-
medverkan ombud för det förvärvande bolaget vid dess uppköpsom

skalbolag, beslutat för advokatbyrånhur skulle skötaett systemav
och såsomuppdraget arbetsgivare avdelat inomB det beslutadeatt

sköta uppdraget. Högsta domstolen farm förfarandeA:ssystemet att
låta fortsätta förvärvaB de i målet vinstbolagenaktuellaatt att mot

angivna bakgrundenden måste i praktiken innefatta sådannu anses
rådgivningsverksamhet objektivt straffbar, under fömtsätt-ärsettsom
ning den har främjat straffbelagd gärning.att

8.2.2 Straffbestämmelsen avseende vårdslös rådgivning

i utövningen rådgivningsverksamhetDen oaktsamhetsom av av grov
straffbelagdfrämjar gärning skall enligt 2 § rådgivningslagenen

för vårdslös rådgivning. Straffetdömas böter eller fängelse i högstär
paragrafentvå år. emellertid straffetI uttryckligen aldrig fårattanges

högre föreskrivet för frärnjats.den gärning Utanänsättas ärsom som
sådan begränsning hade straffet vårdslös rådgivningför kunnaten

bli för uppsåtlig medverkan till huvudbrottet.strängare än
Straffstadgandet vårdslös rådgivning konstruerat på sådantär ettom

det anknyter till de allmänna medverkansreglerna i 23 kap.sätt att
brottsbalken. Vad olikai fall skall fordras för främjandeatt ettsom av

straffbelagd handling skall föreligga påkan därför i principavgörasen
enligt dessa regler. innebär bl.a. rådgiv-Dettasamma sätt attsom

ningen skall ha lett till den fått rådet utfört vad objektivtatt som som
straffbelagd gärning, det inte fordrasutgörsett att atten men

huvudgärningsmannen själv kan fällas Rådgivarentill kanansvar.
alltså straffas huvudgärningsmannen inte uppnått straff-även om
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barhetsåldern eller inte förfarit med det uppsåt krävs för attsom
skall inträda a. 35.ansvar prop. s.

fråga kravet påI oaktsamhet i propositionen bl.a.om grov angavs
följande f..a. 35prop. s.

straff krävs vidareFör oaktsamheten dvs. rådgivarenäratt grov,
skall ha gjort sig skyldig till oaktsamhet i avsevärd mån. Följermer

rådgivare praxis dittills har tillämpats myndigheternaenen som av
kan han i allmänhet inte ha förfarit oaktsamt, dennagrovtanses om
praxis honom ovetande ändrats. heller det oaktsamtInte är grovt av

tolka författningarhonom och anvisningar fel, tolkningsfrå-att om
svår. Rådgivarens kännedom klientens vandelär ochgan om

allmänna hederlighet har också betydelse för vilka krav i detman
särskilda fallet kan ställa vad rådgivaren bör iaktta. Har
rådgivaren haft långvarigt samarbete med klienten och inte haftett
anledning ifrågasätta hans redlighet, måste för vadatt ramarna
rådgivaren kan tillåta sig vida. förhållerAnnorlunda det sigvara
naturligtvis rådgivaren känner till den söker hansattom som
biträde benägen begå brott. sådana fall det rimligtIär äratt att
kräva rådgivaren visar betydligt aktsamhet det gällerstörre näratt
möjligheten hans sakkunskap kan komma utnyttjas föratt attav
brottslig verksamhet.

upplysningar gällandeRena måste, enligt vad departements-rättom
vidare anförde,chefen alltid tillåtna. rådgivaren samtidigtOmanses

pekar på olika möjligheter undgå myndigheternas kontroll, skulleatt
i allmänhetförfarandet däremot bedöma oaktsamt,att grovtvara som

inte uppsåtlig medverkan föreligger 36.a.om prop. s.
förstaParagrafens stycke innehåller bestämmelse detäven atten om

ringa fall inte skall dömas till Bestämmelsen sikte påi taransvar.
framstår bagatellartade. innebär till börjangärningar Densom som en

för vårdslös rådgivning fråga iinte kommer i fall däratt ansvar
sådan, uppsåtligsituationen medverkan skulle ha varit fri frånär att

enligt kap. brottsbalken. kan i övrigt23 5 § Ansvarsfrihet ävenansvar
inträda rådgivarens handlande det oaktsamtär grovttrots attom

ursäktligtframstår med hänsyn till omständigheterna a.som prop. s.
36.

paragrafens andra stycke stadgas straffbestämmelsen i förstaI att
tillämpas, främjandet medverkan tillstycket inte skall brottutgörom

enligt kap. brottsbalken. Ansvar för vårdslös rådgivning skall alltså23
rådgivaren redan enligt de allmänna medverkansreg-inte ådömas när

för medverkan brott, dvs.kan dömas till huvudmannenslerna när
aktuella huvudbrottetuppsåtlig medverkan styrkt eller vid detär när

kan bestraffas.oaktsam medverkanäven
straffstadgandets tillämpningsområde vidare undantagitsFrån har
till följd särskild föreskrift straff inte kan följa på medver-fall där av
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tillkan brott det slag har främjats 2 § andra stycket andraett av som
meningen.

Rådgivningsförbud8.2.3

redan infördesSom rådgivningslagennämnts ävengenom en ny
straffrättslig sanktionsforrn, rådgivningsförbud. Förutsättningarna för

sådant förbudåläggande regleras i 3 § rådgivningslagen. I dennaav
paragrafs första stycke sålunda förbud rådgivnings-utövaatt attanges
verksamhet får meddelas den i sådan verksamhet gjort sig skyldigsom

intetill brott, ringa. Kravet på inte ringabrottet innebärär ärattsom
förbud inte bör komma i fråga vid brott vid samlad be-att som en

dömning framstår mindre allvarliga, utifrån de syften liggersom som
förtill grund den diskuterade regleringen 37.a.nu prop. s.
rådgivningsförbudFör skall kunna fordrasmeddelas alltsåatt att
har gjort sigrådgivaren skyldig till brott. Han skall med andra ord ha

till ansvar förfällts brottet i fråga. Något krav på domen iatt ansvars-
skall ha vunnitdelen laga kraft har däremot uppställts;inte ansvarfrå-

förbudsfråganoch kan alltså i rättegång. Enavgörasgan samma
förbudstalan kan emellertid föras särskilt.även

i förstaAv bestämmelsen 3 § stycket följer vidare brottsligtatt ett
förfarande för kunna läggas till för beslut rådgiv-grundatt ett om
ningsförbud måste ha skett i rådgivningsverksamheten. Gärningar som

sambandsaknar med vederbörandes just rådgivareagerande kansom
inte beaktas i dettaalltså sammanhang.

Rådgivningslagens regler rådgivningsförbud har fakultativom en
Ävenutformning. de i lagen angivna förutsättningarna för attom

meddela förbud uppfyllda, det inte obligatoriskt så sker. Iär är att
motiven a. 37 det avgörande bör det finnssägs attprop. s. vara om
risk för rådgivaren sig skyldig till brott i verksamheten.göratt nya

den risken liten,Bedöms bör något förbud alltså inte meddelas.som
Vid den riskbedömning sålunda kan, enligtförutsättsrätten göra,som
vad vidare anförs i motiven, rådgivarens agerande i övrigtävensom

betydelse, han balanseratha på mellan det straffriagränsent.ex. att
straffbara området i tidigareoch det sammanhang.

Rådgivningsförbud får meddelas för tid högst fem år. Ien av
förarbetena uttalades domstolen vid bestämmande förbudstidensatt av

beakta sådana omständigheter risken förlängd bör upprepandesom
aktuella brottets svårhetsgrad. tumregeloch det Som det,attangavsen

förskyller fängelse i månad,brottet eller iän annanom mer en
allmänhet inte finns anledning förmeddela förbud kortare tid änatt
fem år 38.a. prop. s.

har ålagts rådgivningsförbud får under den tid förbudetDen som
gäller inte rådgivningsverksamhet sig i regi ellerutöva vare egen som
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får han inte hellerandra stycket rådgivningslagenanställd. Enligt 3 §
Förbudet hari rådgivningsverksamhetmedverka utövas av arman.som

förhållandevis vidsträckt omfattning och ialltså är attavsettgetts en
kontorsgöromålsekreterarbiträde och andra medprincip träffa även

rådgivningsverksamhet a. 21.anknytning tilldirekt prop. s.annans
undanta viss råd-särskilda skäl till det, kandet finnsOm rätten

verksamhet frånmedverkan i sådangivningsverksamhet eller ett
meningen. Tankenrådgivningsförbud § andra stycket andra3 är att

förbud får alltförskall kunna undvikapå detta sätt att ettman
försörjningsmöjligheteråterverkningar på den enskildesdrastiska när

fördär risken brottfinns undanta viss verksamhetmöjlighet att nya
38.ringa a.måste prop. s.anses

dag frånrådgivningsförbud kan fastställasbeslutI senareenom
utnyttjas, rådgivarenMöjlighetenförbudet skall gälla. kanvilken om

han redan innehartid avveckling uppdragnågon förbehöver somav
meddelas.förbudetnär

domstol på talanrådgivningsförbud allmänFrågor prövas avavom
rådgivningslagen gälleriåklagare. Såvida inteallmän annat anges

delar rättegångs-och förfarandet i tillämpligabeträffande utredningen
för vilketåtal för brottmål allmäntbalkens regler ärrörom som

frågastycket. Iår 4 § förstafängelse i högststadgat ett om
frångjorts dessatvångsmedel har undantaganvändningen ettav

bestämmelsernastadgas sålundabestämmelser. 4 § tredje stycketI att
vid förbudstalan.inte skall tillämpasrättegångsbalkenoch 25 kap.i 24

godkändauktoriserad elleradvokat ellerförbudstalanEn mot en en
efter hörandestycket väckas endastfår enligt 4 § andrarevisor av

ordningRevisorsnärrmden. Dennaadvokatsamfund respektiveSveriges
disciplinåt-tillfälledessa tillsynsorgansyftar till prövaattatt omge

någon stårväcksinnan förbudstalanskall vidtasgärder mot somen
tillsyn 27.deras a.under prop. s.

fråninom fem år detrådgivningsförbud skall väckastalanEn om
fjärde stycket. Närbegicks §talan grundas 4det brott ettatt som

sedan domen hartillämpas förstålagts, får detrådgivningsförbud har
samtidigthar förtsansvarstalankraft. gällervunnit laga Detta även om

har emellertidendast i den delen. Rättenhar överklagatsoch domen
bifalls förordnamed förbudstalanmöjlighet i samband attattatt en

lagahar vunnitdomen inteskall gälla hinderförbudet utan attav
vidhögreförordnande, kansådantmeddelat rättkraft. Har rätten ett

inhibition 5 §.förordnabeslutet förbudtalanfullföljd mot omomav
enligt heltkan 6 §rådgivningsförbudbeslutlagakraftvunnetEtt om

ändradeförbudetdenpå ansökandelvis hävaseller omavser,av som
föranleder det. övrigtIsärskilt skäleller någotförhållanden annat

rättskraftrådgivningsförbudavgörande i målvinner motett om
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Om talan förbud ogillats, kan följaktligenparterna. en om en ny
förbudstalan inte grundas på brott.samma

Riksskatteverket skall föra register meddelade rådgiv-överett
ningsförbud §.7 Bestämmelser skyldighet för domstol attom
underrätta bl.a. Riksskatteverket domar och beslut avseendeom
rådgivningsförbud finns i förordningen 1985:357 registreringom av
och underrättelse förbud yrkesmässig rådgivning i vissa fall.motom

överträderDen rådgivningsförbud skall enligt 8 § förstaettsom
rådgivningslagenstycket dömas till fängelse i högst två år eller, om

brottet ringa, till böter eller fängelseär i högst månader. frågaIsex
päföljdsvalet framhölls i förarbetena a. 42 det, förom att attprop. s.

regleringen skall få önskat resultat, nödvändigt ingripaär medatt
skärpa vid överträdelser och frihetsberövande påföljd därför iatt en
allmänhet bör väljas. fallI där verksamheten mycket begränsadär
eller avvecklingendär påbörjats inte avslutats i tid bör påföljdenmen
emellertid, enligt vad departementschefen vidare anförde, kunna

vid böter.stanna
Enligt 8 § andra stycket râdgivningslagen kan vid överträdelse av
rådgivningsförbud beslutas förlängningäven förbudstiden.ett om av

Förlängning kan ske med högst fem år. Sker förlängning flera gånger,
får den sammanlagda tiden för förlängning inte överstiga fem år. I
motiven a. 42 förlängningsägs regelmässigt bör ske,attprop. s. om
överträdelsen inte ringa.är att anse som

En förlängning förutsätter inte rådgivaren har gjort sig skyldigatt
till brott i verksamheten just överträdelsen förbudet.än Harannat av
han gjort sig skyldig till brott, kan rekvisiten för åläggandeäven annat

förbud uppfyllda. Så länge möjligheten till förlängningnyttav vara
står bör emellertid, enligt vad i förarbetenaöppen a.som anges prop.

Åläggsmöjligheten42, den i förstaanvändas hand. i sådant falletts.
förbud, skall enligt 9 § upphäva det tidigarerätten beslutet.ett nytt

8.3 Tillämpningen rådgivningslagensav
bestämmelser

avsnitt harI 7.3.2 resultatet till åklagarmyndigheter och till-av en
synsmyndigheter riktad enkät avseende kringgående näringsförbudav
redovisats. enkätformulärDet tillställdes åklagarrnyndigheternasom

bilaga 4 innehöll någrase frågor tillämpningenrörande råd-även av
givningslagen frågorna 11 13. anförts iVad avsnitt 7 .3.2 isom-
fråga de förutsättningar under vilka åklagarmyndigheterna besvaratom
enkäten torde gälla för de lärrmats på dessa frågor.även svar som
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avsåg åren 1992 1995. förhållandenaFrågorna När det gäller vid-
tidigare Regionåklagarmyndigheten i Linköping harden svaren

tilluttryckligen begränsats tiden från och med den juli 1994.1att avse
framgår enkätsvaren har periodSåvitt under den enkätenav som

vårdslösavsåg för rådgivning enligt 2 § rådgivningslagenansvar
i två fall. Det dessa fall redan berörts i avsnittaktualiserats harena av

1995 505. I det andra fallet åtalade åklagaren rådgiva-8.2.1 NJA s.
i fråga dels för medhjälp till oredlighet borgenärermotgrovren

alternativt vårdslös rådgivning, dels för medhjälp till intygande,osant
brott, alternativt vårdslös rådgivning. förstDen nämndagrovt

åtalspunkten avsåg det biträde rådgivaren i sambandlämnat med en
överlåtelse aktierna i till bolag påsvenskt aktiebolag Jersey.ett ettav

gärningspâståendet försåldes till uppenbart underprisEnligt aktierna ett
obeståndsamtidigt säljaren, svenskt aktiebolag,ett annatsom var

försäljningen försattes obestånd. Alternativt gjordeseller pågenom
påtaglig fara för obestånd framkallades affären.gällande att en genom

åtalspunkten gällde upprättandetandra råd i samband medDen ettav
sken träffat, och underskrivetlicensavtal upprättatattsom gav av vara

ogilladetidigare tidpunkt vad varit fallet. Tingsrättenvid än somen
åtalet. alternativyrkandenarådgivaren väckta När det gällerdet mot

rådgivning i båda fallenför vårdslös fann tingsrätten attom ansvar
inte kunde ha förfarit oaktsamt Helsingborgsrådgivaren grovtanses

mål 300-93.rotel dom den 20 januari 1998 i Btingsrätts, 211,
åri Luleå upplysts där underFrån åklagarkammaren har att man

förtalan revisor1996 i fall väckt mot grovt osantett ansvaren om
Åtaletrådgivning. ogillades. När det gällerintygande och vårdslös

rådgivning anförde det biträde åtaletför vårdslös tingsrättenåtalet att
riktigheten uppgift i ansökanavsåg intygande viss omav av-

såvitt visats i hade föregåtts någonsysselsättningsbidrag målet inte av-
tillämplig Gällivarevarför rådgivningslagen interådgivning, var

juni i mål 463-92.dom den 18 1997 Btingsrätts
rådgivningslagen tycksrådgivningsförbud enligt 3 §Yrkande om

fall. Tingsrättenperioden ha framställts i endastden aktuellaunder ett
hänvisning till utgången iyrkande bifall underlämnade detta utan

flera brottRådgivaren i fråga hade åtalats föransvarsdelen. grova men
normalgraden. Troll-till endast för bokföringsbrottfälldes avansvar

dom den 8 juni 1996, 223.tingsrätts DBhättans
så länge endast tvåhar sig bekant finns detSåvitt utredningen än
bifallits, nämligentalan rådgivningsförbud harexempel att en om

i mål1996 B 12220-96rotel 31, dom den 2 oktoberMalmö tingsrätts,
juni i mål18 1997 Btingsrätts, rotel 1405, dom denStockholmsoch

6088-94.
tingsrätt yrkade åklagarenmålet vid MalmöI att person somen

till för tvådömasjuridisk rådgivningsverksamhet skullebedrev ansvar
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fall urkundsförfalskning och fall urkundsförfalskning.ettav av grov
I anslutning till åtalet för urkundsförfalskning yrkades attgrov
rådgivaren i fråga skulle åläggas förbud rådgivningsverksam-utövaatt
het under tid fem år. Den urkundsförfalskningen bestoden av grova

åklagarensenligt gärningspåstående i rådgivaren falskeligenatt
fullmakt innefattande behörighetupprättat för honom företrädaatten

fastighetsaktiebolag vid fastighetsaffär i England och därefterett en
falskeligen undertecknat fullmakten med tvånamnen personer som
enligt registreringsbevis ägde teckna fastighetsaktiebolagetsrätt att

Åklagarenfirma. gjorde gällande förfarandet inneburit fara iatt
bevishänseende och brottet bedöma eftersomatt att grovtvar som
förfalskningen varit led i fastighetsaffär på motsvarandeett en
75 000 000 kr och därmed varit särskilt farlig Tingsrättenart.av
dömde rådgivaren i enlighet med åklagarens ansvarsyrkanden.
Påföljden bestämdes till fängelse i år. Vidare förklarades villkorligtett
medgiven frihet till tid år förverkad. Som förutskickats bifölletten av
tingsrätten yrkandet rådgivningsförbud.även Förbudstidenom
bestämdes till fem år. sina domskälI fråganavseende rådgiv-om
ningsförbud konstaterade tingsrätten bl rådgivaren hade upprättatatta..fullmakten i fråga under arbete förombud klient och inomsom en

för verksamhet där han bedrivit yrkesmässig rådgivning iramen en
juridiska angelägenheter. Rådgivaren överklagade tingsrättens beslut

rådgivningsförbud återkallade sittsedennera överklagande.om men
Tingsrättens avgörande följaktligen laga kraft.varm

målet vid Stockholms tingsrättI åtalades advokat för fallen sex av
Åklagarenmedhjälp till oredlighet borgenärer. yrkade itvåmotgrov

fall alternativt för vårdslös rådgivning. Samtliga åtalspunkteransvar
avsåg advokatens agerande rådgivare olikavid skalbolagsaffärer.som
Enligt gärningspåståendena avhändes de förvärvade bolagen i samband

medel i omfattningmed köpet innebar det uppstod påtagligatten som
fara för bolaget i fråga skulle komma på obestånd. Som redanatt
framgått yrkade åklagaren också advokaten skulle åläggas förbudatt

rådgivningsverksamhet. Tingsrätten fällde advokaten tillutövaatt
för fall medhjälp till oredlighet borgenärer ochett motansvar av grov

fall vårdslös rådgivning. Påföljden bestämdes till villkorlig domett av
dagsböter.jämte Advokaten meddelades också förbud under tidatt en

årfem rådgivningsverksamhet inför och vid företagsköp.utöva lav
förbudetsfråga avgränsning anförde sinatingsrätten i domskäl attom

advokaten skulle drabbas omotiverat hårt, förbudet skulle gällaom
generellt och det därför förelåg särskilda skäl begränsa förbudetatt att
på angivet sammanhanget framhöllI tingsrätten advokatensätt. att
hade bedrivit advokatverksamhet under många år och han hadeatt en

byrå med två anställda jurister. Domen har överklagatsegen men
hovrätten har detta skrivs inte avgjort målet.när ännu
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överväganden8.4 och förslag

förslag:Utredningens Rådgivningslagens bestämmelser skall
slags yrkesmässig rådgivningomfatta allt i juridiska och ekono-

miska angelägenheter. Rådgivningsförbud skall kunna meddelas
vid rådgivningsverksamhetden gjort sig skyldig till brottsom som
ringa.inte I uttrycklig regel domstolen vidär atten anges

rådgivningsförbudbedömande bör meddelas skall beaktaav om
straffvärdebrottslighetens och den förbudstalanom som avser

sig skyldigtidigare gjort till brott vid rådgivningsverksamhet. Har
förbudstalan vid rådgivningsverksamhetden gjort sigsom avser

skyldig till brott för vilket föreskrivna straffetdet lägsta är
fängelse i månader, skall rådgivningsförbud påkallatsex anses
med hänsyn till brottets straffvärde, inte särskilda skäl talarom

det. Rådgivningsförbud skall meddelas för tidkunnamot en av
år. för rådgivningsförbud förshögst tio Ansvaret registret över

från Riksskatteverket till registreringsverket.Patent- ochöver
Rådgivningsförbud registreringsver-skall kungöras ochPatent-av

förbudstidenket. Vid överträdelse râdgivningsförbud skallettav
det inte finns underlåta förläng-förlängas, särskilda skäl attom

ning.

utgångspunkter8.4.1 Allmänna

rådgivningslagen infördes den juli 1985 tanken denNär l attvar
försvåra oseriös rådgivning och ekonomiskaskulle i juridiska

så till andra åtgärderangelägenheter och komplementsätt utgöra ett
Hittills harden ekonomiska brottsligheten. lagensi kampen mot

emellertid tillämpats endast vid några enstaka tillfällenbestämmelser
fårföregående avsnitt. tillämpningen förutsättasDense sparsamrna

väsentlig anledning till angelägetdet göraattatt ansetts ennuvara en
râdgivningslagen. utredningens direktiv konstaterarIöversyn manav

oseriös rådgiv-uppenbarligen inte lyckats förhindralagen attatt
ekobrottssarmnanhang har brett sig. Varför harningsverksamhet i ut

rådgivningslagens bestämmelser inte kommit till flitigare använd-då
ning

på denna frågasammanhang har olika tänkbaraI skilda svar
enskilda bestäm-Vissa dessa direkt sikte på detarpresenterats. av

konstruktion medan andra kan allmäntmelsernas sägas mera avse
effektiv reglering oseriösmöjligheterna åstadkomma motatt en

rådgivning.
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När det gäller straffbestämmelsen i lagens första2 § stycket kan till
början konstateras den enligt paragrafs andra stycke inteatten samma
tillämplig, främjandetär medverkan till brott enligtutgör denom

allmänna medverkansregeln i 23 kap. § brottsbalken.4 Detta innebär
rådgivare uppsåtligen främjar brott sin rådgivningatt en som genom

inte skall bestraffas enligt râdgivningslagen. Bestraffning enligt denna
lag sker inte heller i fallde där oaktsam medverkan kan bestraffas
enligt den allmänna medverkansregeln, något normalt settsom

Åförutsätter huvudbrottet oaktsamhetsbrott. andraär sidanatt ett är
förutsättning för enligt rådgivningslagen rådgivarenatten ansvar

förfarit oaktsamt. Det har påpekats dettagrovt att sammantaget
innebär rådgivningslagens straffstadgande får tämligen till-att snävtett
lämpningsorrtråde, vilket skulle kunna bidragande orsak tillutgöra en

tillämpningen.den sparsamma
i debatten framfördEn förklaring hänger med detarman samman

nämnda oaktsamhetsrekvisitet. har sålundaDet gjorts gällande attnyss
orsak till straffbestämmelsen sällan kommer till användning kanatten

det saknas tillräckligt underlag för sådana oaktsam-att göraattvara
hetsbedömningar detta rekvisit förutsätter. Hans-Gunnar Axbergersom
har i sin Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar, Ent.ex. rapport
rättspolitisk utvärdering lagstiftningen ekonomisk brottslighet,motav
BRÅ Forskning 1988:3, s. 81 ff. och 88 ff. hävdat oaktsam-atts.
hetsrekvisitet inte knyter till något redan i samhället rådandean

och de uttalanden gjorts i förarbetena till lagennorrnsystem att ärsom
för knapphändiga för kunna tjäna grund för oaktsamhetsbe-att som
dömningarna. Enligt Axberger innebär straffbestämmelsendetta att

precisionbrister i och följaktligen inte uppfyller kraven på rättssäker-
vilket kan åklagarehet, och domare obenägna tillämpagöraantas att

den.
Frågan, orsakerna till rådgivningslagen har tillämpats såattom

sällan, i utredningens till åklagarmyndigheternaäven enkättogs upp
fråga 13 i bilaga flera4. I påpekas kunskapen råd-attav svaren om
givningslagen många håll kan bristfällig. Bevissvårighetervara

också tänkbar förklaring. någotnämns I sig hasägersom en svar man
svårt med rådgivningslagens straffbestämmelse kanatt attse man

andra fallkomma sådana där återkommanderådgivaren harän
medverkat vid "upplägg".typsamma av

I enkätsvaren framhålls vidare det huvudöver ärett att tagetpar av
rådgivareovanligt lagförs för brott har anknytning till denatt som

bedrivna rådgivningsverksamheten. iakttagelse sådanEn är att
brottslighet mycket sällan anmäls till polisen. eventuellSom orsaken
till tillsynsmyndigheter sällan anmäler exempelvis fas-ävenatt
tighetsmäklare eller auktoriserade eller godkända revisorer inämns
enkätsvaret det förhållandet, det i dessa fall inte föreligger någonatt
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förlagstadgad skyldighet myndigheten i fråga anmäla misstankeatt om
I konstaterasbrott. brottsutredning i första handett annat attsvar en

inriktas på huvudgärningsmarmen och utredningsresurserna ofta inteatt
förtillräckliga utredningen skall kunna utvidgas tillär att ävenatt avse

eventuell rådgivare.en
i princip möjlig förklaringEn till rådgivningslagen så sällanatt

till användning skulle slutligenkommer kunna oseriös råd-attvara
givning det slag denna lag sikte på inte förekommer itarsomav
någon utsträckning.större

har påpekats fråganDet oseriösaden rådgivningensatt om
och omfångförekomst aldrig kom utredas under detnärmareatt

lagstiftningsarbete föregick införandet rådgivningslagen sesom av
ff..Axberger 63 Det riksdagen lagförslaget prop.antagnaa.a. s. av

85:90 utarbetades1984/ grundval förslag lades framettav som av
Kommissionen ekonomisk brottslighet i delbetänkandet Kontrollmot

rådgivare SOU 1983:41. Kommissionen konstaterade i sittav
f.betänkande s. 45 kartläggning den oseriösa rådgivningenatt en av

skulle svår genomföra. Något samlat material fanns inte ochattvara
enkät till de myndigheter bedömdes ha erfarenheter på områdeten som

förmodaskunde resultat. härtillBakgrunden enligtett magertge var
kommissionen rådgivarna och klienterna i dessa fall hadeatt ett

intresse det inte utåt framgick någon rådgivninggemensamt att attav
förekommit, vilket i kombination med bristande hos kontroll-resurser
myndigheter och brottsbekärnpande myndigheter tillledde det oftastatt
inte ansågs meningsfullt försöka utreda rådgivarens roll iatt ens
sammanhanget. Alternativet låta samla in visst grundmaterial föratt

fördjupad studie rådgivarnas betydelse för den ekono-göraatt en av
miska brottsligheten avvisade kommissionen under hänvisning till att

sådant arbete skulle alltför tidsödande med tanke på den kortaett vara
tid under vilken kommissionen arbetade. belysa förekomstenFör att

oseriös rådgivning presenterade kommissionen i stället antalettav
verklighetsbaserade exempel på sådan rådgivningsverksamhet.

Under remissbehandlingen kommissionens förslag ifrågasatte ettav
flertal remissinstanser behovet lagstiftningsåtgärder kundeom av anses

propositionenklarlagt. I prop. 1984/85 290 1 konstaterade departe-ls.
mentschefen det naturligtvis i för möjligt fortsättaoch sigatt attvar

förkartläggningsarbetet söka få fram bild den oseriösabättreatt en av
rådgivningsverksamheten, sådant arbete skulleatt ettmen vara
tidsödande förenatoch med avsevärda svårigheter och kostnader.
Enligt departementschefen det sannolikt sådantdessutom att ettvar
arbete inte skulle kunna tillnärmelsevis fullständig bild denge en av
oseriösa rådgivningsverksamheten. Departementschefen ansåg
emellertid redan hade för konstatera denunderlagatt attattman

brottsligheten i inte obetydligekonomiska allt fall till del varen
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beroende oseriösa rådgivare. bakgrundMot härav och då gällandeav
lagstiftning lade få hinder i för dessa rådgivares verksamhetvägen var

departementschefensenligt mening reformbehovet klarlagt och några
undersökningarytterligare behövdes inte. Frågan lagstiftningsbe-om

i motionerhovet under utskottsbehandlingen.äventogs ettupp par
Näringsutskottets majoritet instämde emellertid i vad anförts isom
propositionen.

oseriösa rådgivningenDen har, såvitt utredningen har sig bekant,
inte heller efter införandet rådgivningslagen varit föremål för någonav
systematisk empirisk kartläggning.

Utredningen återkommer i det följande till de iakttagelser och
synpunkter hänger med de enskilda bestämmelsernassom samman
konstruktion. detNär gäller frågan, tillämpningendenom sparsamma

rådgivningslagen uttryck för det inte finns behov dennaär ett attav av
reglering oseriös rådgivning, vill utredningen anföratyp motav

följande.
Allmänt det naturligtvis önskvärt lagstiftningsâtgärder kanärsett att

på empirisktstödjas grundade kunskaper. anförtsvadAv som ovan
framgå dettorde kan diskuteras beredningenunderatt om man av

rådgivningslagen i tillräcklig grad vinnlade sig klarlägga hurattom
den verklighet skulle regleras såg ankommer emellertidDetut.som

ifrågasättainte på rådgivningslagen sådan elleratt attoss som
inskränkningarnågra i möjligheterna döma till föröverväga att ansvar

vårdslös rådgivning eller ålägga rådgivningsförbud. Som framgått är
avsikten utredningens skall leda till rådgivningslagenöversynatt att
blir effektivare instrument den ekonomiska brottsligheten. Iett mot
uppdraget ligger alltså bl.a. förändringarvilka kanövervägaatt som
vidtas för så långt möjligt rådgivningslagens bestäm-att garantera att

verkligen kommer till fallmelser användning i de där dessa är
tillämpliga.

avsaknad empiriska visserligenI kartläggningar det inteärav
sigmöjligt bilda precis uppfattning den oseriösaatt en mera om

rådgivningsverksamhetens omfattning och dess betydelse för den
brottsligheten.ekonomiska Det emellertid här märka lagenär att att

generellt tillämplig på vadinte kan betecknas oseriösär somsom
rådgivningsverksamhet. det förut anförda framgår viktigaAv att
begränsningar gäller antal punkter. dessa består i detEnett attav

fråga rådgivningsverksamhet riktat sigskall motvara om som
fyller lagens förbudsbestärnmelser inte någonallmänheten. Dessutom

funktion vid sidan lagstiftningen näringsförbudegentlig annatav om
någondet fråga sådan rådgivningsverksamhetärän när somom

bedriver i form näringsverksamhet, grundän t.ex.annan som av
anställning vilken rådgivningsverksamhet självai ingår. I verket har
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förbudsbestämrnelserrådgivningslagens härigenom granskaett
tillämpningsområde.begränsat

det gäller lagens straffbestämrnelse vårdslös rådgivningförNär är
märka denna förut framgått inteytterligare generelltäratt att som

någontillämplig så i utövningen rådgivningsverksamhetsnart av
straffbelagd gärning. endast på fallfrämjat Den sikte dåtaren

främjandet inte skett uppsåtligen endast oaktsamhet ochutan av grov
tillalltså inte kan läggas grund för medverkans- eller gärningsmanna-

En bidragande orsak till straffbestämmelsen tillämpas såattansvar.
i då gårsällan kan de fall det huvud klarläggaöveratt taget attvara

någon i rådgivningsverksamhet främjat brott, förhållandena äratt ett
sådana den berörde kan fällas till gärningsman elleratt ansvar som
medverkande.

Samtidigt står det klart straffansvar enligt lagen i vissa fall kanatt
långtgående. Under förekommit integanska år har det ettsenaresynas

antal fall då och erfarenheterobetydligt med kunskaper ipersoner
och ekonomiska fullfölja brottsligajuridiska angelägenheter för att

avsikter har lyckats vilseleda antal kontraktparter,ett stort organ -
advokater.myndigheter, banker och andra kreditinrättningar ävenmen

på iSamtliga dessa kan kanske ha visat oaktsamhetsägasorgan prov
mening, det tillspetsat endast advokaten ochnågon uttrycktärmen - -

rådgivare straff för sitt biträde.eventuell ekonomisk riskerarsom
Sannolikt har de brottsbekämpande myndigheterna ibland detansett

iför långt lagen så extensiv tillämpning ordalagenföra att somge en
för sig skulle medge. Det problem Hans-Gumiar Axbergeroch som

oaktsamhetsrekvisitetpå i det under 8.4.1 nänmda arbetetpekat att-
etableratstraffbestämmelsen inte knyter till något redani norm-an

också med i bilden.finnssystem -
i flera bristfälligaframgått har enkätsvarSom angett attmanovan

omständighet bidragitrådgivningslagen kankunskaper somom vara en
börtillämpats så sällan. Med anledning härav under-till lagenatt

uppmärksammas viddet angeläget rådgivningslagenstrykas är attatt
ekobrottsfrâgor inom berördavidareutbildning iden ägersom rum

det åklagarväsendet,myndighetsområden. När gäller ärsom av
i första hand påi detta sammanhang, ankommer detsärskild betydelse

erforderliga kunskapertill åldagarna harRiksåklagaren att att omse
bruk den igäller området dereglering ochden göratt avsom

tillämpliga fall.
problemfinns skäl här kort beröra ytterligareDet ettatt meraav

tagit i sinadel åklagarmyndigheterkaraktärallmän upp svarsom en
detenkät, nämligen de svårigheterutredningens möter närsom

rådgivningsverksam-bevisa det förekommit sådan oseriösgäller att att
straffbestäm-rådgivningslagensför enligtförutsättshet ansvarsom

brottslighet medgjort sigrådgivaren skyldig tillmelse eller att annan
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anknytning till rådgivningsverksarnheten. finnsDet anledning att anta
dessa svårigheter inte oväsentlig del förklaringenär tillatt atten av

rådgivningslagens regler har fått så begränsad praktisk betydelse.en
påpekatsSom i olika sammanhang torde rådgivning sådan karaktärav

ifrågahär ofta i det fördolda.är I fall liggeräga detvartsom rum
typiskt varken i rådgivarens eller klientens intresse sprida ljussett att

vad förekommit förhållandena väl blivit föremålöver när för desom
brottsbekämpande myndigheternas uppmärksamhet.

Polis och åklagare ställs alltså inför särskilda svårigheter i de här
diskuterade fallen. Det ligger naturligtvis i farans riktning dessaatt
svårigheter uppfattas så omfattande i syfte hushållaatt attsom man,
med knappa utredningsresurser, många gånger avstår från att ens
försöka klarlägga rådgivarens roll och enbart inriktar sina ansträng-
ningar på huvudgärningsmannen. Det alltså angeläget tillräckligaär att

kan avdelas för brottsutredningar där omständigheterna ärresurser
sådana det finns skäl rådgivare i juridiska elleratt att anta att
ekonomiska angelägenheter främjat brottsligheten. De nämndanyss
bevissvårigheterna kan emellertid knappast undanröjas ökadegenom
utredningsresurser.

kravetAtt på bevisning lägre i de här avsedda fallensätta enligtär
utredningens uppfattning inte någon framkomlig Vad gällerväg.
straffbestämmelsen det inte heller kunna komma i fråga attsynes
ändra det subjektiva rekvisitet exempelvis på sådant kravet påsätt att

oaktsamhet ändras till krav på enkel oaktsamhet. Här, liksomettgrov
i andra sammanhang där det fråga straffrättsliga ingripanden,är om

rättssäkerhetsskältalar starkt sådana lösningar jämför avsnittmot
Till de7.4.1. vanligtvis anförasbrukar förargument attsom man

skall arbeta med högt ställt beviskrav på det straffprocessuellaett
området, kan här läggas risken för ordning med lägreatt etten
beviskrav det skulle inverka negativt på allmänhetensän gängse
möjligheter få tillgång till råd och upplysningar i juridiska ochatt
ekonomiska angelägenheter. Eftersom klients agerande efteren
rådgivningstillfället kan få upplysningar då tedde sig tämligensom
"hannlösa" i skede framstå brottsfrämjande, skulleatt ett senare som
nämligen beviskrav kunna leda mångatill rådgivareett uttunnat att -
för på den säkra sidan""vara fann sig föranlåtna iakttaatt att stor-
försiktighet i sina kontakter med och för dem tidigare okändanya
klienter.

anförda leder till slutsatsenDet framgent måste räknaävenatt man
med det många gånger kommer visa sig omöjligt skapaatt att att ett
tillräckligt underlag för kunna ingripa stöd rådgivningsla-medatt av

omständigheterna sådana står klartdetär gär-trots att att attgen
ningsmannen har haft tillgång till kvalificerad rådgivning. Därmed är

finnasinte det inte skulle skäl vidta åtgärder för görasagt att att att
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rådgivningslagen till effektivare instrument. Man bör emellertidett
inte ha alltför högt ställda förväntningar på vad åstadkommaskansom

denna reglering.typgenom av

8.4.2 Begreppet rådgivning

Rådgivningsverksamhet definieras i 1 § rådgivningslagen som en
verksamhet där någon yrkesmässigt går andra tillhanda rådmed eller

biträde i juridiska eller ekonomiska angelägenheter. Definitionenannat
lagens tillämpningsområde.bestämmer ligger alltsåDen till grund för

avgränsningen såväl straffbestämmelsen i §2 bestämmelsenav som
rådgivningsförbud i 3om

Enligt förarbetena till rådgivningslagen omfattar begreppet råd-
givningsverksamhet inte bara råd i den meningen visst hand-att ett
lingssätt rekommenderas också konkreta åtgärder för omsättautan att
rådet i praktiken. Som typexempel på sådan åtgärder nämns upprät-
tande avtal, biträde vid självdeklaration, upplysningar gällandeav om

biträde med bolagsbildning, bokföring och valutatransaktioner.rätt,
Lagrådet framhöll vid sin granskning lagförslaget underattav

begreppet biträde språkligt kunde falla mängd andraannat rent en
åtgärder de nämnda. Enligt Lagrådet måste det exempelvisän nu

biträde i ekonomisk angelägenhet förutgöra ägarenett en av en
fastighet, byggnadssakkunnig på begäran uppskattarnär ägarensen
fastighetens marknadsvärde och intyg härom. Lagrådet anfördeavger
vidare 1984/85:90 48:prop. s.

kunde angelägetDet undersöka inte kan begränsaattsynas om man
tillämpningsområdet och därmed räckvidden för det straffbud och-

förbud idet 2 och 3 precist uttryckettsom anges genom mera-
biträde". Något"annat egentligt behov därav torde emellertid,än

lagrådetsenligt mening, inte föreligga med hänsyn till detatt
avgörande för tillämpbarheten sambandet med rådgivningutöver-

frågan yrkesmässighetoch biträdesåtgärden främjatär att ettom -
brott.

Frågan den innebörden definitionen i § rådgivnings-1närmareom av
aktualiserades i rättsfalletlagen NJA 1995 505, avsågsoms. ansvar

för vårdslös rådgivning. En kort redogörelse för rättsfallet har länmats
avsnitt 8.2.1. sina domskäli I konstaterade domstolenHögsta att

rådgivningslagen enligt ordalagen tillämpningsom-har vidsträcktareett
motivenråde vad enligt ha varit avsikten med den. detIän som synes

enligtborde Högsta domstolen företräde det för denläget ges
misstänkte förmånligaste alternativet, vilket innebar med rådgiv-att
ningsverksamhet borde förstås, förutom råd, endast sådantkonkreta
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ibiträde praktiken innefattar rådgivning. Biträde slagannatsom av
borde sålunda inte omfattas detta begrepp.av

Straffrättsprofessorn Suzanne Wennberg har i kommentar tillen
rättsfallet Reinemålet fråganLa och enligt rådgivarlagen,om ansvar
Juridisk tidskrift 1995-96 3 ff. ifrågasatt840 Högstanr s. om

här redovisadedomstolens argumentation principiellt hållbar. Närär
förfarande omfattasklart lagens bokstav det alltså enligtårett av

Suzanne Wennberg inte givet bör lägga inskränkandeatt ettman
motivuttalande till grund för frikännade hänvisningunder tillett att
förtråde bör det för den misstänkte förmånligaste alternativet.ges

anförda väcker fråganDet förebyggandeinte tillom man av
onödiga gränsdragningssvârigheter borde lagen uttryckligengöra
tillämplig i fallde redan faller under dess ordalag och såledessom nu

omfattalåta den allt slags biträde i juridiska och ekonomiska angelä-
genheter. Sakligt det inte kunna råda någon tvekansett attsynes om

motiverat. Biträde idetta andra former har direkt anknyt-år än som
ning till rådgivning kan mycket betydelsefull för brottsligaattvara
avsikter skall kunna fullföljas och lika straffvärda vid oaktsamhetgrov

rådgivning. Som Lagrådet anförde vid lagens tillkomst kansom en
sådan ordning inte föra för långt med hänsyn till kraven dels påanses

biträdesåtgärden skall ha skett yrkesmässigt, dels skall ha främjatatt
brott. Med hänsyn till de förarbetsuttalanden gjordes vidett som

lagens tillkomst och Högsta domstolens frånavgörande år 1995 kräver
lagändring i föreningdetta med motivuttalanden. Utredningenen nya

föreslår därför § följande1 lydelse.att ges

rådgivningsverksamhetMed i denna lag verksamhet däravses en
någon yrkesmässigt går andra tillhanda med råd, biträde vid
affärsförhandlingar, förmedling eller hjälp i juridiska ellerannan
ekonomiska angelägenheter.

sådan justering lagtextenGenom blir lagen konsistent ochen av mera
enklare tillämpa. Utredningen känner till frågan avgräns-att att om
ningen de biträdesåtgärder skall omfattade lagenav som vara avanses

grånsdragningssvårigheterhar föranlett inte bara i 1995 års rättsfall
också i andra sammanhang.utan

8.4.3 Straffbestämmelsen vårdslös rådgivningavseende

2 § första stycket rådgivningslagen föreskrivs den iI utöv-att som
rådgivningsverksamhet oaktsamhet främjarningen av grov enav

straffbelagd gärning skall dömas för vårdslös rådgivning till böter eller
fängelse i högst två år. Dock förbehållet straffet inte fårdetgörs att

högre vad föreskrivet för den gärning frärnjats.ärsättas än som som
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stycke föreskrivsI vidare det inte skall dömas till iattsamma ansvar
fall.ringa

Genom bestämmelserna i paragrafens andra stycke avgränsas
straffbestämmelsens tillämpningområde ytterligare. Om främjandet

medverkan till brott enligtutgör 23 kap. brottsbalken, skall straff-
bestämmelsen i första stycket sålunda inte tillämpas. Detsamma gäller

enligt särskild bestämmelse straff inte kan följa på medverkan tillom
den gärning har främjats.som

Syftet med föreskriva för vårdslös rådgivning fömiåäratt attansvar
rådgivare juridiskapå det och ekonomiska fältet avhålla sig frånatt att

rådlämna kan underlätta brottslig verksamhet. Straffbestäm-som
kanmelsen komplement tillsägas de allmänna medverkans-utgöra ett

i brottsbalken.reglerna Ett skäl för utsträcka medverkansansvaretatt
på detta område till vissa oaktsamhetsfall sålundaävenatt attavse var
olägenheterna det i allmänhet svårt styrka rådgivareäratt att attav en
haft uppsåt främja brott därmed skulle bli mindre.att

Enligt utredningens bedömning straffbestärnrnelsen denär även om-
vissa falli kan föra långtväl ändamålsenligt utformad medsynas -

till de syften denhänsyn avsedd fullfölja. Utredningenär föreslåratt
följaktligen inga ändringar vad gäller bestämmelsens rekvisit. Inte
heller det gäller brottets straffskalanär vi någon förändringanser
påkallad.

framgåttSom se avsnitt 8.4.1 har det i debatten gjortsovan
gällande straffbestämmelsen har fått från rättssäkerhetssynpunktatt en
otillfredsställande utformning till följd det vid den oaktsamhets-attav
bedömning bestämmelsen förutsätter inte möjligt knytaär attsom an

samhällettill något redan i etablerat och då tillräckligtnormsystem ett
underlag för denna bedömning inte heller tillhandahålls i motiven
Axberger, 81 ff. och ff..88a.a. s.

Som redan ansluter sig utredningen i princip till deantytts syn-
punkter Axberger har anfört. Som exempel på de svårighetersom som
ibland kan uppkomma kan hänvisas till diskussionden betydelsenom

Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsedav som
fördes i hovrättens dom i rättsfallet 1995NJA 505 se särskilts. s.

i rättsfallet. dessa531 I regler inteadvokat skyldigäratt attanges en
särskild anledning kontrollera riktigheten de uppgifterutan av som
klienthans lämnar 45 § och han inte får frånträda uppdragatt ett

giltigt skäl 16 jfr§ 17 §. åberopadesDessa regler denävenutan av
ochadvokat den biträdande jurist vilka talan fördes i rättsfallet.mot

framhöll häremotHovrätten reglerna inte kunde den tolkningenatt ges
de skulle tillåta straffbart handlande eller grund förutgöraatt ett en

befrielse från för straffbelagt beteende. tankegångHovrättensansvar
torde fullkomligt korrekt utifrån lagens lydelse underförstå att- -
straffbarhet kan tänkas föreligga vid avvikelse från ett annat norrnsy-
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det ligger till grund för begreppet god advokatsed. Utanänstem som
går in frågan de i rättsfallet berörda hadeatt man om personerna
i överensstämmelse reglerna förhandlat med de vägledande god

advokatsed kan konstateras självfalletdet skulle olyckligtatt vara om
situationen uppkommer handlande bedöms invänd-den att ett som

från synpunkten advokatsed straffbart vidningsfritt god denav men
prövning avsedd ske enligt rådgivningslagen ochär attsom som

liknar den culpabedömning sker i skadeståndsrättsligasnarast som
Risken för dettasammanhang. dock inte särdeles jfr kom-är stor

till § andra stycket i de vägledande reglerna. Utredningen1mentaren
påpekai sammanhanget det ofta kan lämpligt höravill att attvara

advokatsamfund Revisorsnänmden,Sveriges respektive straff-när
aktualiseras.ansvar
skulle tvivel fördel mellan detDet gränsenutan vara en om

straffbara och det straffria området kunde dras på precist sätt.ett
Samtidigt det svårt åstadkomma sådan gränsdragningär att utan atten

åsidosätter själva idén med lagstiftningen. sålundaDet ärman
aktsamhetvanskligt generellt karaktärisera det kravatt sommer

uppställas för sådan rådgivningsverksamhet det här frågabör ärsom
karaktäristik abstrakt, denVarje sådan tenderar bli så attatt gerom.

vägledning i det enskilda fallet. kravet på oaktsam-föga Genom att
förskall har dock markerats vårdslösheten attvara grov ansvar

i fråga endast i fall där rådgivaren i påtagligtrådgivning kan komma
avvikit från vad betraktas normaltgrad har kanhög ettsomsom

rådgivare aktuella situationen. Vidbeteende i denaktsamt av en
bedömande vad kan nonnalt aktsamt beteendeutgöra ettsom ansesav

uppgiftsjälvfallet utgångspunkt rådgivarens primärtmåste atten vara
tjänstfungera i rättsordningensinte är ett utan attatt som organ

främja klientens intressen. Enligt utredningens uppfatt-tillvarata och
paragrafoaktsamhet förevarande förstås sä,kravet ining bör grov

skallstraffbestämmelsens tillämpningsområde främst hänförastillatt
likgiltig inför riskenrådgivaren förhållit sig i detfall där närmaste att

rådgivning får brottsfrämjande effekt. Med dethans strängaen
sålunda i straffbestämmelsen får denoaktsamhetskrav uppställssom

acceptabel från rättssäkerhetssynpunkt.anses
utvidgning rådgivningsverksamhet föreslåsbegreppetDen somav

i dess nuvarandeavsnitt 8.4.2 med lagtexteni stämmer överens
ingen justering brottsbeteckningen.och påkallarlydelse av

Förutsättningar för rådgivningsförbud8.4.4

rådgivningsförbud regleras i 3 §Förutsättningarna för meddelande av
sådant beslutrådgivningslagen. En första förutsättning för ärett att

skyldig inte ringa. Förhar gjort sig till brott,rådgivaren är att ettsom
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brottsligt förfarande skall kunna läggas till förgrund förbud fordrasett
dessutom det har skett i rådgivningsverksamheten. Brott inteatt som

sambandhar med vederbörandes agerande just rådgivare kansom
alltså inte beaktas i detta sammanhang.

Även i detta avseende kan i praktiken uppkomma grånsdragnings-
svårigheter kan betecknas irrationella. har förekommitDetsom som
fall då den sig rådgivningsverksamhetägnat har begått brottsom
under sådana förhållanden det kan föremål för tvekan detatt vara om

i rådgivningsverksamheten.skett Ett exempel på sådana fall dåär
rådgivaren har varit styrelseledamot i aktiebolag och i dennaett

Ävenegenskap medverkat till brottslighet. i andra sammanhang kan
det tänkas förekomma den rådgivningsverksamhetutövaratt som
medverkar till brott står i mycket tidsmässigt ellernäraettsom
funktionellt med rådgivningsverksamheten. Omständigheterna
torde i allmänhet sådana det sakligt borde likgiltigtatt settvara vara

brottet skett i eller i anlutning till rådgivningsverksamhetenom vare-
sig det förehåller sig på det eller andra föreligger skäl tillsättetena
rådgivningsförbud. Men lagen medger i gällande lydelse bara att
förbud meddelas brottet begåtts i rådgivningsverksamheten.om

kan finnasDet här anledning hänvisa till motsvarande gräns-att att
dragningssvårigheter förelegathar i fråga tjänstefel.brottet Genomom
1989 års lagstiftning har beträffande detta brott det tidigare uttrycket
i myndighetsutövning med vid myndighetsutövning jfrersatts prop.
l988/89:113 13 och Kommentaren till brottsbalken, band II, 6 uppls.

f..457s.
Till förebyggande avgränsningssvårigheter denna punktav

förordar utredningen förbud får meddelas brottet har begåttsatt om
vid rådgivningsverksarnhet. Detta bör läsas så brottet skall haatt
begåtts i anslutning till denna verksamhet.

Även de allmänna förutsättningarna uppfyllda, det inteär årom
obligatoriskt förbud meddelas. Det avgörande bör, enligt vadatt som

i förarbetena 1984/85:90prop. 37, det finnsanges s. vara om en
risk för rådgivaren sig skyldig till brott igör verksamheten.att nya
Tanken alltså domstolen skall beträffandeär göraatt prognosen
återfallsrisken och lägga denna till för sittgrund avgörande. Bedöms
återfallsrisken liten, bör något förbud inte meddelas.som

Enligt utredningens uppfattning frarnåtblickandedennaär typ av
kriterier mindre lämpliga det här fråganär är avgöraattsom om om

straffrättslig sanktion skall användas eller Till början detären en
möjligt för domstolenknappast med någon högre grad säkerhetatt av

detta slag. Krirninologisk forskning har visatgöra attprognoser av
förutsägelser individuella återfallsrisker allmänt osäkra. Detärsettom
framstår också tveksamt från rättvisesynpunkt låta bedömning-attsom

så osäker grund det här fråga leda till fallär attar som om som
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med begångna allvarframstår likvärdiga hänsyn till det brottetssom
i aktuelltbehandlas olika hänseende.num.m.

då enligt vilka kriterier i stället bör träffas.Frågan avgörandetär
med rådgivningsförbudet rådgivare klart doku-Syftet är att somen

olämplighet i sin rådgivningsverk-sin begå brottmenterat attgenom
skall kunna hindras från bedriva sådan verksamhet undersamhet att

härtill utredningens meningtid. Men hänsyn det enligtviss är
frågan rådgivningsförbud aktualiseras främst i fall därangeläget att om

gjort sig allvarligare brottslighetrådgivaren antingen skyldig till vid
tillfällenutövningen sin rådgivningsverksamhet eller vid upprepadeav

i brott med anknytning till verksamheten. Vid bedömningenåterfallit
rådgivningsförbud skall beslutas därför i första handbör rättenomav

till brottslighetens straffvärde den vilken talanhänsyn och motta om
förbud förs tidigare gjort sig skyldig till brott vid rådgivnings-om

Utredningen föreslår därförverksamhet. Detta bör i lagtexten.anges
stycke ibestämmelse med detta innehåll införs i 3 §ett nyttatt en

rådgivningslagen.
regelmässigt meddelas i desäkerställa rådgivningsförbudFör attatt

brottslighet detrådgivaren har gjort sig skyldig till kanfall där grov
ändamålsenligt införautredningens bedömningenligt att envara

utformas medpresumtionsregel. Den kan lämpligensärskild ut-
motsvarandestraffskalans minimum pågångspunkt i sätt som

näringsför-i andra lagen 1986:436presumtionsregeln 3 § stycket om
i förarbetena bestämmelsen prop.konstaterats till denbud. Som

fängelse månader för de vidstraffminimum i1995/96:98 24 är sexs.
oftast förekommande brottstyperna,ekonomisk brottslighet t.ex. grov

bokföringsbrott och skattebrott.borgenärer,oredlighet grovtmot grovt
presumtionsregeln till sådantdärför lämpligt knytakanDet ettattvara

den innebördenstraffminimum. Vi föreslår följaktligen regel atten av
till brottetsrådgivningsförbud skall påkallat med hänsynanses

har gjorttalan rådgivningsförbudstraffvärde, den avserom som om
straffetföreskrivnabrott för vilket det lägstasig skyldig till är

månader.fängelse i sex
särskilda falletomständigheterna i detUndantagsvis kan dock vara

det frågarådgivningsförbud påkallatintesådana, ärär trots attatt ett
föreslagnakvalificerade slag denbrottslighet det presum-av somom

framståaktuella gärningen kantionsregeln sikte på. Den t.ex.tar som
rådgivnings-klanderfritt bedrivenefter många årsengångsföreteelseen

särskilda skäldärför brytas,Presumtionen bör kunnaverksamhet. om
talar för det.

rådgivningsför-utredningarvill slutligen påpekaUtredningen att om
förgällerunderkastade sekretess påbud bör sättsamma somvara

första stycket 3 sekretess-näringsförbud, kap. §utredningar 5 1seom
intepraktiska behovet dock1980:100. Det större änlagen är att
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detta bör kunna anstå till dess ändringar andra skäl skall görasatt av
paragrafen.i

8.4.5 Förbudstiden

Förbud får i dag meddelas för tid högst fem år. När det gälleren av
hur lång förbudstidfrågan, bör bestämmas i det enskilda fallet,som

motiveni denna får med hänsyn till de föreliggandesägs avgörasatt
omständigheterna, såsom risken för upprepande och brottets svårhets-
grad. Om brottet förskyller fängelse i eller månadänmer en amian
finns det, enligt vad departementschefen vidare anförde, i allmänhet

anledning meddela förbudinte för kortare tid fem år prop.änatt
1984/85:90 38.s.

överensstämmelse med vårI uppfattning i fråga vilka närmareom
kriterier bör gälla för beslut rådgivningsförbud vi attsom om anser
förbudstidens längd bör bestämmas med hänsyn främst till det aktuella
brottets straffvärde.

givetvisDet angeläget det finns imöjlighet varje enskiltär att att
förbudstidfall bestämma sådan längd förbudet inte framståratten av

slag i luften. fallI där rådgivaren döms till långvarigtett ettsom
fängelsestraff skulle med den nuvarande maximitiden fem år denom
situationen kunna uppstå, endast förhållandevis begränsad tidatt en av
förbudstiden återstod vid Villkorlig frigivning från det straff som
utdömts för den förbudsgrundande brottsligheten. Detta talar för att

maximala förbudstiden börden högre för närvarande. Ensättas än
förändringsådan skulle också allmänt försett utrymmege en mera

nyanserad bedömning för närvarande. kanDenän gränsenövre
lämpligen bestämmas till tio år.

8.4.6 Verkan förbud och förfarandet vid prövningav av
förbudsfrågor

har ålagts rådgivningsförbud förbudetDen får under den tidsom
gäller inte rådgivningsverksamhet sig drivautöva attvare genom egen
verksamhet eller anställd hos någon driver sådan verksamhet.som som

får heller medverka iHan inte rådgivningsverksamhet utövassom av
finns särskildaOm det skäl för det får viss rådgivningsverk-amian.

medverkan i sådan från förbudet.samhet eller verksamhet undantas I
kan vidare fastställas frånbeslut förbud dag vilkenett om en senare

förbudet skall gälla.
Utredningen har inte funnit skäl föreslå några ändringar såvittatt

redovisade bestärmnelsema. gäller i frågade Detsammanu omavser
prövning frågorrådgivningslagens bestämmelser förfarandet vidom av
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förbud och4 5 §§ och bestämmelsen hävande förbudom om av
6 §

Kontrollfrågor8.4.7

Rådgivning det slag det här fråga ofta i sådanaär ägerav som om rum
former muntligen, på hand med klienten ellert.ex. tu man per-
telefon det kan svårt för utomstående få kännedomatt att attvara om-
rådgivning lärrmats. Detta innebär möjligheterna effektivtatt att
övervaka rådgivningsförbud iakttas i praktiken begränsade.äratt ett

Något särskilt med uppgift tillsyn meddeladeutöva överattorgan
förbeslut finns inte.närvarande Eftersom förbudet straffsanktione-är

ankommer det emellertid på polis- åklagarrnyndigheternaochrat, att
beivrautreda och överträdelser.

förarbetena till rådgivningslagenI 1984/85:90prop. 29s.
departementschefenkonstaterade det i många fall måste bli svårtatt

för myndigheterdessa få kännedom överträdelse, delvisatt om en
påberoende det saknas målsägande kan förväntas anmälaatt som

Därförbrottet. det, framhöll departementschefen vidare, destoär
viktigare andra myndigheter vid behov aktivt medverkar iatt
kontrollen. Tanken alltså kontrollen rådgivningsförbudenär att av
huvudsakligen skall ske olika myndigheter, i sinattgenom som
verksamhet kommer i kontakt med rådgivare, underrättar polis eller

vidåklagare misstanke överträdelse.om
förutsättning förEn sådan kontroll skall kunna fungera äratt atten

myndigheter och andra lätt kan få tillgång till uppgifter meddeladeom
beslut. Bl.a. för tillgodose detta informationsbehov anförtroddesatt
Riksskatteverket uppgiften föra offentligt register meddela-överatt ett

rådgivningsförbud.de
rådgivningsförbudEftersom hittills endastmeddelats vid några

tillfällen,enstaka det inte möjligt stöd praktiskamedär att av
bilda sigerfarenheter uppfattning hur effektiv den i förarbetenaen om

till rådgivningslagen angivna modellen för kontroll meddeladeav
rådgivningsförbud Det emellertid svårt något alternativär. är att se

kan bli påtagligt effektivare. bedömningEnligt utredningensantassom
skulle inrättandet tillsynsmyndighetsärskild knappastt.ex. av en

förutsättningarnaförbättra för kontrollen i utsträckningen som
motiverar sådan åtgärd.en

förutsätterSom redan kontroll bygger pånämnts atten som
myndigheter och andra uppmärksammar på överträdelseroch reagerar

meddelade beslut uppgifter sådana beslut vissattav om ges en
åtgärd förspridning. En ägnad förbättra förutsättningarna kontroll-att

därförskulle kunna besluten rådgivnings-kungöraatten vara om
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förbud på motsvarande i dag sker med beslutensätt närings-som om
förbud.

Frågan kungörande besluten berördes i förarbetena tillom av
rådgivningslagen. Departementschefen avvisade då tanken på ett

förfarandesådant anföra några skäl för sitt ställnings-närmareutan att
tagande a. 30.prop. s.

Det främsta ordning med kungörande givetvisärargumentet mot en
det kan uppfattas känsligt från integritetssynpunkt på dettaatt attsom

spridning uppgifter med hänsyn till förutsättningarnasätt förge som
meddelande rådgivningsförbud innebär den förbudsålagdeattav
utpekas brottslig. Den uppgifternaomständigheten i frågaattsom

i dag finnsredan tillgängliga i offentligt register medför emellertidett
enligt utredningens uppfattning detta inte särskiltvägeratt argument
tungt.

De uppenbara svårigheter föreligger det gäller åstad-när attsom
komma fullgod kontroll meddelade rådgivningsförbud iakttas,atten av

det angeläget till de möjligheter står till buds förgör att ta vara som
förbättra förutsättningarna för denna kontroll. Enligt utredningensatt

uppfattning talar övervägande skäl för rådgivningsförbudbeslutatt om
kungörs.

Som framgått i det föregående det på Riksskatteverketankommer
föra registret meddelade rådgivningsförbud. Som skäl föröveratt att

lägga denna uppgift på Riksskatteverket anfördes i motiven a. prop.
30 verket redan förde näringsförbudsregistret och frånatt atts. man

sidaverkets det inte skulle bli resursmässigt betungandeuppgett att att
organisera register rådgivningsförbuden. förAnsvaretäven överett
näringsförbudsregistret har sedermera förts från Riksskatteverketöver
till Patent- och registreringsverket 1993/94: bet.se 171,prop.

Åtgärden1993/94:LU36, rskr. 1993/942351, SFS 1994:586.
föranleddes den allt roll och registreringsverketPatent- efterstörreav
hand fått central myndighet för företagsregistren.som

föra registretAtt rådgivningsförbud framstår i vissöver som en
främmande uppgift förmån Riksskatteverket. Enligt utredningens

mening det ändamålsenligt rådgivningsförbuden ochmest attvore
näringsförbuden hanterades i såvitt gäller registreringordningsamma

kungörande. Utredningen föreslåroch därför för registretatt ansvaret
rådgivningsförbuden förs från Riksskatteverket till Patent-överöver

registreringsverket.och

8.4.8 Sanktioner vid överträdelser

överträder rådgivningsförbud skall enligt 8 § förstaDen ettsom
rådgivningslagen tvâ år. Omstycket dömas till fängelse i högst brottet

bedöms ringa straffskalan i eller fängelse i högststället böterärsom
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månader. Enligt paragrafs andra stycke kan vid över-sammasex
trädelse förbudet beslutas förlängning förbudstidenäven medav om av

fem år.högst
sanktionssystemetnuvarande framstårDet ändamålsenligt. Skälsom

någrasaknas således ändringar i straffbestämmelsen.göra I över-att
ensstämmelse med vad frågagäller i näringsförbudsom numera om

dock lagtexten framgå förbudstidenbör normalt skall förlängasattav
vid överträdelse. skälDe anfördes för införa sådan regelattsomen en

reaktionenavseende vid överträdelse näringsförbud har enligtav
utredningens mening aktualitet förevarandei sammanhang. Enäven
överträdelse förbudet innebär den förbudsålagde under viss tidattav

förbudet,inte underkastat sig vilket i sig motiverar förlängningatt en
sker. Härtill kommer uttrycklig presumtionsregel ägnadäratt atten

enhetlig ochfrämja konsekvent tillämpning.en

ytterligare sanktioner oseriös rådgivning8.4.9 Bör mot
införas

Uppgiften rådgivning ingår del i ekono-övervägaatt om som som en
brottslighet tillräckligtmisk sanktionerad nuvarande reglerär genom

i rådgivningslagen och strafflagstiftningen innefattar enligt direktiven
åtgärder solidariskt betalningsansvar för skadaäven övervägaatt som

vållats målsägande, undandragna skatter etc.ensom
gäller sådana skadorNär det vållats målsägande det iärsom en
frågaallmänhet vad enligt skadeståndslagen 1972:207om som

förmögenhetsskada,betecknas dvs. ekonomisk skadasom ren en som
sambanduppkommer med någon lider eller sakskada.utan att person-

skador utanför kontraktsförhållanden alltidSådana deersätts om- -
brott. övriga fall tillvållats I har det överlämnats rättstillämp-genom

mån ersättningningen i vad skall utgå, varvid återhållsamhet harstor
iakttagits i praxis jfr dock rättsfallet 662NJA 1987 erbjuders. som

exempel på ersättningsskyldighet har ålagts det inteattett trots att
fråga brott.varit om

Genom den utvidgning straffansvaret enligt råd-ägtav rumsom
givningslagen kan otvivelaktigt ersättningsskyldighet uppkomma även

rådgivning. för enskilda fall innebäravid vårdslös Detta kan en
synnerligen betydande skadeståndsskyldighet för advokater, revisorer

juridiska eller ekonomiska rådgivare. Skadeståndsansvaretoch andra
drabba inte bara den rådgivare förfarit oaktsamtkan utansom

omständigheterna företag där han verksamberoende detäven är
gå knappastandra delägare. Att längre på dennaoch väg synes

tillrådligt.
fråga betalningsskyldighet för undandragna skatterEn ärannan om

till allmänna juridiska ellerandra utskylder det bör kunna åläggasoch
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rådgivareekonomisk medverkat till skattebrott ellersom annan
brottslighet. det knappast skadeståndsansvarliknande Här frågaär om

sedvanlig mening; de skadeståndsrättsliga principerna torde i dessai
flera skäl vanskliga tillämpa jfr Utredningenssammanhang attav vara

säkerhetsåtgärder i skatteprocesser USS delbetänkande Lagm.m.om
diskuteras.SOU 1982:23 247 där frågan Iskatteansvar s.om

solidariskttorde fordras utvidgning de reglerstället en av om ansvar
för juridiskaskatter i dag kan åläggas företräderför vissa slags som

sådan lösning föreslogs också USS, förslagetEn av menpersoner.
inte.genomfördes

sådan utvidgning har sådanaUtredningen tankenattanser en
får fallaprincipiella och praktiska implikationer denatt utomanses

sådantför uppdraget. Ett skälen till detta är att, ettomramen av
införas, det rimligen inte kan begränsat tillskulleutvidgat varaansvar

rådgivare och andrautomstående rådgivare måste träffa ävenutan
ställföreträdaransvaretsjälva företaget. Till detta kommerinom att

föremål för samband med tillkomstennyligen har varit iöversyn av
inteskattebetalningslagstiftningen. skall dessa skälTankenden avnya

föras vidare.här
det inte finnsfinner med hänsyn till det anfördaUtredningen att

sanktionerföreslå införandet ytterligare dettatillräckliga skäl att avav
rådgivningsverksamheten.den oseriösaslag mot
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9 Bulvanlagen och tillsynen deöver

finansiella företagen

Inledning9.1

Utredningens huvuduppgift åtgärder illojalaär övervägaatt mot
förstabulvanskap. I hand gäller det härvid åtgärder för förhindraatt

försvåra olika former ekonomisk brottslighet begåseller medatt av
hjälp bulvaner. Som framgått i föregående avsnittdet se 2.3.2av

någrafinns det inte generella lagregler bulvanskap. På vissaom
områden har emellertid särskilda regler meddelats. märks härFrämst

vissa bulvanförhållanden bulvanlagen,lagen 1985: 277 ärom som
då bulvanförhållande kringgå visstillämplig används för i lagenett att

uppräknad förvärvslagstiftning. nuvarande regler harBulvanlagens i
mening kommit bli obsoleta regleringenviss och översyn äratt en av

påkallad. lagregler ägarprövning i banker och andradärför De om
finansiella företag har införts under år aktualiserarsom senare

påkallat särskilda åtgärderfrågan det meddessutom är mot attom
regler kringgås med hjälp bulvanarrangemang. I sådantdessa ettav

sammanhang kan det finnas skäl möjligheten låtaövervägaatt att
ägarprövning omfattas bulvanlagens bestämmelser.reglerna om av

syftet reglerna ägarprövning förhindrahänsyn till medMed attom -
iinflytande verksamheten bankerolämpliga utövar överatt personer

frågan falla inomfinansiella företag får den angivnaoch andra anses-
bakgrund till utredningensför utredningens uppdrag. Somramen en

i följande avsnitt kort redogörelse dels föröverväganden lämnas en
dels för reglerna ägarprövning.bulvanlagens regler, om

Gällande9.2 rätt

Bulvanlagen9.2. 1

tillämpningsområde.inledande paragraf lagensbulvanlagensI anges
bulvanför-paragrafens första stycke blir tillämpligEnligt lagen när ett

förvärvaför kringgå sådant hinderhållande används mot attatt ett
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behållaeller egendom eller rättighet uppställs i viss uppräknadsom
förvärvslagstiftning. Denna uppräkning omfattar dels vissa fastighets-
rättsliga författningar lagen 1975: 132 förvärv hyresfastigheterom av

jordförvärvslagen 1979:230 och lagen 1992:1368m.m., om
tillstånd till vissa förvärv fast egendom, dels vissa lagrum iav
författningar rörande olika finansiella företag kap.3 3 § bankaktie-
bolagslagen 1987 2618, 8 § fondkormnissionslagen 1979:748 ocha
6 § lagen 1980:2 finansbolag. Samtliga de i paragrafena om
angivna lagrurnmen hänförliga till den sist nämnda kategorin av
författningar emellertidär upphävda.numera

bulvanförhållandeEtt i bulvanlagens mening föreligger någonnär
utåt framstår viss egendom eller innehavareägare visssom av av
rättighet i verkligheten innehar egendomen eller rättighetenmen

förhuvudsakligen räkning 1 § andra stycket.armans
Sådana kringgåenden bulvanlagen sikte kan ske såvältarsom

bulvanen förvärvar aktuell egendom eller rättighet förattgenom
huvudmannens räkning den ursprunglige ägarenattsom genom
överlåter bestämmanderätten avseende egendomen eller rättigheten till
huvudmarmen och därmed förvandlas till bulvan.

striderFörvärv den berörda förvårvslagstiftningen ärmotsom
ogiltiga. Huvudmannen kan alltså i dessa fall aldrig själv göra ett
giltigt förvärv. utgångspunktEn vid tillämpningen bulvanlagen ärav
följaktligen det bulvanen förvärvat egendomen och iäratt som som
varje fall formellt betraktaär ägare.att som

kringgående skallFör föreligga i de fall där förvärvatt ett ettanses
från huvudmannens sida beroende tillstånd krävs det inteär attav
huvudmannen har förvärvstillstånd. tillräckligtDet detvägrats är att

klart han intestår skulle kunna få sådant tillstånd. Sannolikt böratt
kringgående föreligga då tillståndsfrågan skulle ha varitävenanses
tveksam, något uttalande på denna punkt inte i lagmotiven.görsmen

huvudman ellerEn bulvan uppsåtligen kringgår sådantettsom
förbud eller krav på tillstånd omfattas bulvanlagens bestäm-som av
melser kan enligt lagens 2 § dömas fängelsetill böter eller i högst ett
år. Enligt vad utryckligen paragrafeni gäller detsamma isom anges

ifråga den huvudmannens bulvanens ställe.eller Dennaärom som
sikte det falletregel huvudmannen eller bulvanen ärtar att en

juridisk Om aktiebolag anlitas bulvan för sådantettperson. som
kringgående här i fråga, kan alltså verkställande direktörärsom en

styrelseledamot dömas tilleller enligt denna bestämmelse.ansvar
fortgår från detBrottet bulvanförhållandet ingåtts till dess detatt att

Givetvis kan straffblir upplöst. dömas efter det bulvanför-även attut
förutsatthållandet har upplösts, brottet inte har preskriberats.att

det föreliggerOm sådant kringgående bulvanlagen sikteett tarsom
på, skall bulvanförhållandet vidare enligt 3 § första stycket upplösas
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bulvanförhållandettvångsförsäljning den egendom somavgenom
tvångsförsäljning fattas allmän domstol på talanBeslut avomavser.

skall riktas bulvanen, medan huvud-åklagare. Talanallmän motav
andra stycket.beredas tillfälle sig 3 §skall att yttramannen

kronofogdemyndig-ombesörjasTvångsförsäljningen, skallsom av
månader eftertidigastenligt § första stycketfår 4heten, äga sexrum

kraft.försäljning har vunnit lagabeslutdet rättensatt om
frivillig elleravvecklas påbulvanförhållandet vägOm annars

kronofogdemyndigheten beslutatvångsförsäljningen, fårföreupphör
vilkenåtgärd bulvan-inte skall ske. Skulle denförsäljningatt genom

kronofogdemyndighetenbli bestående, harupphörde inteförhållandet
andra och tredjeförsäljning 4 §fråganpå nytt taatt upp om

styckena.
den avsåggenomförasTvångsförsäljningen skall ensom om

sådana rättigheterefterfordran med bästa förmånsrättutmätning för
inträddebulvanförhâllandetredan innanbesvärade egendomensom

fordringar § förstabefintliga 5förmånsrätt före allaharoch som
stycket.

inte fårkronofogdemyndighetenföreskrivsandra stycket§I 5 att
gällerNär dettill huvudmannen eller bulvanen.egendomenförsälja

fjärde styckeparagrafsstadgas iförrättningskostnadema attsamma
kostnader inteförsolidarisktoch bulvanenhuvudmannen somsvarar

utsökningsbalken.kap. §enligt 17 7kan tas ut
kringgåendesådantskäl för det föreliggersannolikaVisas ettatt

fårbulvanlagens regler,omfattasbulvanförhållande som avgenom
bulvanförhållandetkvarstad på den egendomförordnarätten somom
bulvanen eller denhuvudmannen,förbud föreller besluta omavser

åtgärder ellervidta vissatill egendomennyttjanderätthar attsom
6 första stycket.egendomen §befogenheter i frågavissautnyttja om
yrkande förbud251984/852111motiven prop. ettI att omangess.

betraktadenne formellteftersombulvanen, ärriktas attbör mot som
beredadomstolenNågon skyldighet förtill egendomen. attägare

dock ingetsig föreligger inte. Dettillfälle ärhuvudmannen att yttra
så sker.hindrar attsom

§förbud enligt 5kvarstad ellerförordnandeBeträffande ett om
föreskrivetvadövrigt i tillämpliga delar årgäller istycketförsta som

förordnandeverkställighetenfrågabrottmål. Ikvarstad i ettavomom
brottmål reglernakvarstad isåsom viddock intekvarstad tillämpasom

föreskriveti vadfordran, ställetkvarstad för ärutan omsomom
6 §för bättretill säkerhetbeslut kvarstad rättverkställighet omav

andra stycket.
överlåtasfåregendomen intebl.a.kvarstadsbeslut innebärEtt att

och 161416 kap.medgivande sekronofogdemyndighetensutan
sådantuttalas25motiven a.utsökningsbalken. I att ettprop. s.
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medgivande givetvis skall till överlåtelse innebärges en attsom
bulvanförhållandet upphör.

Om inte domstolen eller kronofogdemyndigheten bestämmer något
gäller förordnande kvarstadannat, ett eller förbud till dessom att en

försäljning skett eller till dess det har blivit avgjort någonatt att
försäljning inte skall ske. Förordnar kvarstadrätten eller förbudom
innan talan tvångsförsäljning har väckts, skall denrätten tidutsättaom
inom vilken sådan talan skall väckas.en

I 7 § föreskrivs skyldighet för myndigheter, har prövaen attsom
frågor tillstånd enligt förvärvslagstiftning omfattasom som av
bulvanlagen, underrätta åklagarmyndigheten,att det skäligen kanom

det föreligger bulvanförhållandeantas att inom myndighetensett
ansvarsområde. Utredningen har i det föregående avsnitt 4.3
föreslagit dessa myndigheter skall få vidgadeatt möjligheter utredaatt
denna fråga.

Bulvanlagen innehåller bestämmelseräven forum, editionsplikt,om
skyldighet för domstol underrätta inskrivningsmyndighetatt talanom

tvångsförsäljning avseende egendom kan föremål förom som vara
på grund inteckning,panträtt inskrivningsmyndighets skyldighetav att

anteckna detta i inskrivningsbok eller inskrivningsregister samt om
skyldighet för domstolen underrätta kronofogdemyndighetenatt när ett
beslut försäljning vunnit laga kraft.om

Kronofogdemyndighetens beslut enligt bulvanlagen överklagas enligt
9 § i den ordning föreskrivs i utsökningsbalken. Detta innebärsom
bl.a. överklagandet skall ske skriftligenatt hos den tingsrätt inom vars
domkrets kronofogdemyndigheten har sitt säte.

Ägarprövning9.2.2 i finansiella företag

Uttryckliga bestämmelser ägarprövning vid oktroj finns sedan denom
januari1 1995 i 2 kap. 3 § bankaktiebolagslagen 1987:618, BAL.

Liknande bestämmelser finns i 2 kap.även l § lagen värdepap-om
persrörelse, 2 kap. 2 § lagen 1995:1570 medlemsbanker, kap.2om

§1 lagen 1992:1610 finansieringsverksamhet och 2 kap. 3 §om
lagen 1982:713 försäkringsrörelse.om

En lämplighetsprövning de i bankstörre ellerägarnaav ett annaten
finansiellt företag skall emellertid ske efter det företagetäven att
beviljats rörelsetillstånd. Bestämmelser härom finns det gällernär
bankaktiebolag och medlernsbanker i kap.7 bankrörelselagen
1987:617, BRL. Motsvarande regler finns för kreditmarknadsföretag
i 5 kap. 11 15 b lagen 1992:1610 ñnansieringsverksamhet,om-
för värdepappersbolag i 6 kap. 3 3 h lagen 1991:981a om-
värdepappersrörelse för försäkringsbolag i 3 kap. 2 2 §§samt c-
försäkringsrörelselagen 1982:713.
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kan vidare det den juli 1996 dessutom infördesNärnnas latt
uttryckliga bestämmelser lämplighetsprövning ledande be-om av
fattningshavare i banker och andra finansiella företag se 2 kap. 3 §

§ sparbankslagen 1987:619, 2 kap. 2 § lagen2 kap. 3BAL, om
lagen finansieringsverksamhet, 2 kap.medlernsbanker, 2 kap. 1 § om

försäk-värdepappersrörelse och 2 kap. 3 § lagenlagen§1 omom
befattningshavare omfattas dessa reglerringsrörelse. De ärsom av

i verkställande och viceoch suppleanter styrelsenledamöter samt
verkställande direktör.

bestämmelserna ägarprövning och prövningnämndaDe om avnu
EG-direktiv,befattningshavare bygger på antal nämligenledande ett

banksamordningsdirektiven 77/ 780/ EEG och 89/ 646/och andraförsta
skade-investeringstjänstdirektivet 93/22/EEG tredjeEEG, samt

och 92/96/EEG.livförsäkringsdirektiven 92/49/EEGrespektive
l997/98:7l har regeringen föreslagitpropositionenI att motsvaran-

lämplighetsprövning företagsledningägarprövning ochreglerde avom
marknadsplatser och clearingor-för börser, auktoriseradeskall införas

ganisationer.
sikte på de bestäm-framställning i detta avsnittfortsattaDen tar

för bankaktiebolag och medlems-ägarprövning gällermelser somom
huvudsakanförts har framgått ivadbanker. Av motsva-attsom nyss

värdepappersbolag ochför kreditmarknadsföretag,regler gällerrande
försäkringsbolag.

det kanregeringen skall bevilja oktrojförvillkor ärEtt antasattatt
innehav i banken intekvalificeratkommerde ägaatt ettatt som
verksamheten i bankenutvecklingmotverka sundkommer att en av

väsentligt inflytandelämpligaövrigt överioch utövaäräven ettatt
respektive 2 kap.stycket BALbank 2 kap. 3 § andraledningen enav

uttrycket kvalifice-Medlagen medlemsbanker.fjärde stycket§2 om
ägande ieller indirektenligt § direktinnehav 3 2 BRL ettettrat avses

eller kapitalettioinnehavetföretag, procentrepresenterar mer avom
inflytandeväsentligteller möjliggörsamtligaeller röster ettannarsav

företaget.ledningenöver av
någondet kanoktroj inte får beviljasgällerVidare antas attatt om

näringsverksarn-skyldigheter imån har åsidosatt sinaväsentligisom
sig skyldig tilleller gjortekonomiska angelägenheteri andraellerhet

innehav i bankenkvalificeratbrottslighet kommer haallvarlig att ett
stycket§ femterespektive 2 kap. 2tredje stycket BAL§kap. 32

misskötsanxhet i närings-exempel påmedlemsbanker. Somlagen om
och 139.1995/962173 130motiveni prop.verksamhet nämns s. s.

eller skattebrottbokföringsbrottsig skyldig tillnäringsidkaren gjortatt
betalaunderlåtitregelmässigtbagatellartade, haninte attär attsom
olikaeller påobetydliga beloppavgifter på ickeallmännaochskatter

konkursförfarande. När detotillbörligt i samband medförfaritsätt
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gäller misskötsamhet i andra ekonomiska angelägenheter anförs det
exemplet i fråga på tid vid fleraatt tillfällen underlåtitpersonen senare

deklarera sina inkomster. Slutligen framhållsatt den harävenatt som
begått allvarlig brottslighet vid sidan näringsverksamhet skallav vara
diskvalificerad.

Om teckningen aktier eller andelar innebär kvalificeratattav ett
innehav i banken kommer någonägas dematt än harav annan som

i samband med beviljandeprövats oktroj, får banken inte bildasav
innan prövning de har skett.ägarna Anses i frågaen av nya personen
vid denna prövning inte lämplig, får banken inte bildas 2 kap. 11 §
andra stycket BAL respektive 2 kap. 5 § tredje stycket lagen om
medlemsbanker.

Om banken kommer få s.k. förbindelsernära med någonatt annan,
ytterligare krav förär oktroj skall beviljas förbindelsernaett inteatt att

hindrar effektiv tillsyn banken 2 kap. 3 fjärde§ stycket BALen av
respektive 2 kap. 2 § sjätte stycket lagen medlemsbanker.om

Nära förbindelser mellan bankföretag och företag skallett ett annat
enligt kap.1 3 § andra stycket BRL föreligga detanses om ena
företaget direkt eller indirekt dotterbolag 20 elleräger procentgenom

kapitalet eller disponerar 20 eller samtligamer av procent mer av
i det andra företaget,röster det företaget direkt eller indirektom ena
moderföretag till detutgör andra eller det finns likartaden annan

förbindelse mellan företagen, eller båda företagen dotterföretagärom
eller har likartad förbindelse med eller juridiskaen en samma person
eller står i motsvarande förhållande till ochett fysiskaen samma

Enligt vad i paragrafens tredje stycke föreliggerperson. som anges
förbindelser mellannära även fysisk och bankföretag,etten person

den fysiska äger 20 kapitaletän ellerom procentpersonen mer av
disponerar 20över än samtliga i bankföretagetrösterprocentmer av
eller han på har sådant inflytandesätt bankföretagetannat överom att

ställning den moderföretag har imotsvarar ettpersonens som
förhållande till dotterföretag eller finnsdet likartadett om annan
förbindelse mellan honom och bankföretaget.

Ett direkt eller indirekt förvärv aktier eller andelar i redanav en
bestående bank medför förvärvarens sammanlagda innehavattsom

kvalificerat innehav,utgör får enligt kap. §7 10 BRL ske endastett
efter tillstånd Finansinspektionen. Detsamma gäller i frågaav om
förvärv medför kvalificerat innehav ökas så det uppgåratt ett attsom
till eller överstiger 20, 33 eller 50 kapitalet eller röstetaletprocent av
för samtliga aktier eller andelar i banken eller så banken bliratt
dotterföretag. Tillstånd skall meddelas före förvärvet.

förvärvetOm gjorts universalfång, krävs Finansinspektion-genom
tillstånd för förvärvaren skall få behålla de erhållna aktiernaattens

eller andelarna. Förvärvaren skall ansöka sådant tillstånd inomom sex
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eftermånader det han erhöll aktierna andelarnaeller 7 kap. 10 §att
stycketandra BRL.

§ BRL förutsättningarI 7 kap. 11 under vilka Finansin-anges
skall tillstånd till här förvärv.spektionen avsedda Kraven härärge

vid den ägarprövning ske i sambanddesamma skall med attsom som
frågan beviljande oktroj avgörs.avom

kvalificerat förvärv uppkomma s.k.Om det skulle näraettgenom
banken enligtförbindelser mellan och någon skall 7 kap. §11arman,

förbindelsernastycket tillstånd till förvärvet endastandra BRL omges
hindrar effektiv tillsyn banken. Bestämmelsen syftar tillinte atten av

bank kommer så svåröverskådligmotverka ingå iatt atten en
effektiv tillsyn inte kan bedrivas.företagsgrupp bankenatt en av

kvalificerat innehav eller så delDen att avyttra ett storensom avser
någoninnehavet därigenom kommer understiga dedärav att att av

i kap. 10 § skall enligt 12 § lag7 BRLgränser sammasom anges
Finansinspektionen 13 § förstaunderrätta detta. Enligt 7 kap.om

medlerns-stycket BRL åligger det vidare bankaktiebolag ellerett en
blivitfår kännedom aktier eller andelar i banken harbank, attsom om
sådanföremål för sådant förvärv i 10 § ellerett ensom avses

elleri 12 anmäla förvärvetavyttring att snarastavses av-som
till Finansinspektionen.yttringen

eller skall enligt kap. 13 §bankaktiebolag medlemsbank 7Ett en
Finansinspektionendessutom årligen till anmälatredje stycket BRL

har innehav aktier ellerpå de kvalificeratägare ettsom avnamnen
storleken på innehaven.andelar i banken samt

kvalificerat innehav i bank, skalljuridisk harOm ett enpersonen
vilka ingår iändringarjuridiska anmäladen snarast sompersonen av

till Finansinspektionen kap. 13 § BRL.ledning 7dess a
möjligheter§ behandlas Finansinspektionenskap. 14 BRLI 7 att

sådanmed kvalificerade innehav. Omingripa ägareägaremot en
inflytande påkan komma sitteller sättutövautövar ettantas att som

får inspektionensund utveckling bankens verksamhet,motverkar aven
aktier eller andelarvid inte får företräda flerbesluta ägaren stämmaatt

kvalificerat.innehav inte Detsammaärän motsvarar ett somsom
skyldigheterväsentlig åsidosattsådan i mån hargäller, ägareom en

angelägenheter ellerekonomiskanäringsverksamhet eller i andrai
14 § första styckettill allvarlig brottslighet kap.sig skyldig 7gjort

BRL.
underlåtit ansökakvalificerad innehavare harOm att omen

andra stycket BRLfår Finansinspektionen enligt 7 kap. 14 §tillstånd,
aktierna ellerinte företrädavid fårbesluta stämmaägarenatt

tillstândsplikt. Och enligtomfattastill den del innehavetandelarna av
automatikröstförbud medtredje stycke gäller motsvarandeparagrafens
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någon i strid med beslut inspektionen har kvalificeratettom ettav
innehav aktier eller andelar.av

Enligt kap.7 14§ fjärde stycket BRL får Finansinspektionen
förelägga kvalificeratägare innehav så delett atten avyttraav stor av
aktierna eller andelarna innehavet därefter inte har sådanatt en
omfattning det står i strid med kravet på tillstånd.att

I 7 kap. 14 § BRL finns regler utseende förvaltare meda om av
uppdrag företräda sådana aktier eller andelar enligtatt 7 kap.som
14 § inte får företrädas ägaren.av

överväganden9.3 och förslag

Utredningens förslag: Reglerna ägarprövning i finansiellaom
företag skall omfattas bulvanlagens bestämmelser. Om ettav
bulvanförhållande används för kringgå reglerna ägarpröv-att om
ning i finansiella företag, skall alltså huvudmannen och bulvanen
kunna straffas och bulvanförhållandet upplösas tvångsvis såvitt

de aktier eller andelar medför kringgåendeatt ettavser som
föreligger. Om det i mål tvångsförsäljning visas sannolikaett om
skäl för kringgående bulvan ägarprövnings-att ett genom av
reglerna föreligger, skall domstolen kunna besluta bulvanenatt
vid inte får företräda aktierstämma eller andelar kan blisom
föremål för förordnande försäljning. Domstolen skall haett om
möjlighet förordna förvaltare med uppdrag företrädaatt atten
aktier eller andelar bulvanen på grund sådant beslutettsom av
inte får företräda.

Reglerna lärnplighetsprövning i banker ochägare andraom av
finansiella företag syftar till förhindra den olämpligäratt att attsom
ha väsentligt inflytande verksamheten i sådantöver företag fårett ett
tillfälle aktierposter elleräga andelar sådant inflytande.att ettsom ger
Med hänsyn till de finansiella företagens centrala betydelse för
samhällsekonomin har lagstiftaren valt ställa förhållandevis strängaatt
krav på i dessa företag.större ägare

den sökerFör kringgå reglering det slag här iårsom en av som
fråga torde det ligga till hands begagna sig någonnära formatt av av

Ävenbulvanarrangemang. illojala bulvanskap hitintills inte tycksom
utgjort någotha praktiskt problem i sammanhanget, finns det därför

skäl uppmärksamma risken för sådana kringgåenden.att
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Frågan alltså till början de reglernanuvarande till-är en om ger
ingriparäckliga möjligheter kringgâendendenna elleratt mot typ av

de behöver kompletteras i något hänseende.om
framgått redogörelsen iSom föregående avsnitt skall prövningav en

tilltänkt lämplighet dels i samband medstörre ägares ägaav en rum
finansiella företagetdet bildas och frågan beviljandeatt om av

rörelsetillständ dels vid sådant förvärv aktier ellerprövas, ett av
redan bestående finansiellt medförandelar i företag s.k.ett att ettsom
innehav uppkommerkvalificerat eller kvalificerat innehav ökasatt ett

uppnås.så vissa gränsvärden En med kvalificerat innehavägareatt ett
aktier eller andelar vidare underkastad kontinuerlig lämplig-ärav en

hetsprövning i den meningen Finansinspektionen under vissaatt
förutsättningar kan ingripa honom enligt kap. 14 § BRL eller7mot
motsvarande bestämmelse i tillämplig författning även utan attannan

förändring hans innehav eller andelar aktuellt.någon aktier ärav av
för sådant ingripande ellerFörutsättningarna han kanär utövarett att

sitt inflytande motverkarkomma utöva sättattantas ett som en
utveckling i det finansiella företaget, han i väsentlig mån harsund att

skyldigheter ekonomiskai näringsverksamhet eller i andraåsidosatt
angelägenheter eller han gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.att

avsnitt har vi konstaterat bulvanskap karaktäriseras bl.a.I 2.3.1 att
funktioner normalt fördeladede knyts till äganderätten äratt somav

bulvanen och huvudmannen på så bulvanenmellan ärsätt, att ensam
huvudmannenrättsligt disponera egendomen medanbehörig överatt

indirekt har den faktiska förhållande tilleller dispositionen. Idirekt
i betrakta denalltså bulvanen allmänhettredje är att somman

med andra 0rdbehörigen legitimerade Huvudprincipenägaren. är att
för relationencivilrättslig betydelsebulvanskapet saknar änannat

denna principbulvanen och huvudmarmen, låtmellan ärattvara
i rättspraxis utvecklademed flera i lagstiftning uppställda ellerförenad

undantag.
aktuellt slag harmyndighet vid tillståndsprövning härAtt atten av

meningemellertid enligt utredningensbulvanarrangemangbeakta ärett
sådantallt tvivel. Redan förekomstenställt ettutom arrangemangav
självklartkunna leda till avslag, och alldelesnormalt år att omsynes

hänförligatillräckligt klarlagt, omständigheterbulvanförhällandet är
avslagsbeslut.kan läggas till grund förtill huvudmarmen ett

beviljande rörelse-redan vid prövningen fråganSkulle det avav om
bulvanförhållandeföretagför finansiellt stå klarttillstånd ettett att

föremål för lämplig-undvika huvudmannen bliringåtts i syfte att att
regeringen ellertillständsprövandekan dethetsprövning, organet -

omständighet till grundföljaktligenFinansinspektionen lägga denna-
tillståndvilket får förutsättas leda tillsin prövning, vägras.för att
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Om det i finansiellt företag redan erhållit erforderligtett som
rörelsetillstånd klarläggs reglerna ägarprövning har kringgåttsatt om

bulvanarrangemang, sig möjligheternaett påtergenom att reagera
överträdelsen annorlunda. Situationen kan här den huvudman-attvara

till följd bulvanarrangemanget inte har blivit föremål för någonnen av
lämplighetsprövning i samband med beviljandet rörelsetillstånd. Detav
kan också fråga kringgående de redovisadeettvara om av ovan
reglerna ägarprövning vid förvärv aktier eller andelar iom ettav
redan bestående finansiellt företag. Man kan emellertid tänka sigäven
det fallet, den med erforderligt tillstånd har kvalificeratatt ettsom
innehav i finansiellt företag förutser frågan hansett lämplighetatt om
kommer aktualiseras, på grund föreståendeatt lagföring fört.ex. av en
allvarlig brottslighet, och han därför, i syfte undgå in-att att ett
gripande från Finansinspektionens sida, till bulvan överlåter såen en

del sin ägarandel i företaget hans innehav därefterstor inteattav
längre kvalificerat.är

Som framgått redogörelsen i avsnitt 9.2.2 innebär reglernaav om
Finansinspektionens möjligheter ingripa kvalificerade iägareatt mot
finansiella företag inspektionen under vissa förutsättningar dels kanatt
besluta begränsningar i fråga företrädaägarens aktierrätt attom om
eller andelar vid i företaget,stämma dels kan förelägga ägaren att

så del aktierna eller andelarna innehavet därefteravyttra stor attav
inte sådanhar omfattning det strider krav på tillstånd.att mot etten
Om någon i strid med beslut från inspektionen har kvalificeratett ett
innehav aktier eller andelar i finansiellt företag, gäller vidareettav
med automatik förbud vid företräda aktierna ellerstämmanett att
andelarna till den del innehavet står i strid beslutet.med

beslutEtt rösträttsbegränsningar eller föreläggandeettom att
aktier eller andelar måste givetvis rikta sig denavyttra ärmot som

behörig och i rättsligtutöva rösträtten hänseende disponeraatt överatt
den aktuella egendomen, dvs. bulvanen. För Finansinspektion-mot att

kunna ingripaskall bulvanen med stöd nuvarande bestäm-moten av
melser torde sålunda till början fordras denne har kvalificeratatt etten
innehav i det finansiella företaget. Utan lagstöd det i fallär vart
tveksamt kan tillämpa bestämmelserna så bulvanens ochattom man
huvudmannens innehav räknas vid bedömningen frågansamman av om
kvalificerat innehav föreligger. Om ingen grund för ingripandeannan

för handen, därutöver krävasär beredd låta denäratt attsynes man
omständigheten, någon har egenskapi bulvanatt accepterat att av
medverkar till bestämmelserna ägarprövning ledaspel,sättsatt om ur
till slutsatsen i fråga eller kan kommautövaratt antas attpersonen

sitt inflytande på motverkar sundutöva sätt utveckling iett som en
företaget.
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ingripande huvudmannen i fall då bulvanförhållandeEtt demot
fåföreligger skulle knappast någon praktisk betydelse. En följd attav

inte införd i aktieboken tillhuvudmannen de aktierär ägare somsom
bulvanförhållandet förhan inte fâr aktierna vidär röstaattavser

huvudmannen riktat förbud vidEtt stämmanstämman. mot att
aktier inteföreträda fler innehavän ärmotsvarar ettsom som

alltsåkvalificerat bli verkningslöst.synes
leder tillanförda slutsatsen de nuvarande reglernaDet att om
finansiella företag mycketägarprövning i endast begränsadeger

ingripa kringgående bulvan. Enligtmöjligheter att mot ut-genom
mening dessaredningens ñnns det därför skäl komplettera regleratt

bestämmelser uttryckligen sikte på bulvanproblematiken.med tarsom
reglering bulvanförhållandetsådan bör till början innebäraEn atten

aktierupplösas tvångsvis såvitt de bulvanägda eller andelarkan avser
medför kringgående konsekvensföreligger. I med denatt ettsom

civilrättsliga tvångsåt-nuvarande regleringen i bulvanlagen desynes
kompletteras och bulvanengärderna böra med huvudmannenmoten

straffbestämmelse. straffstadgande skulle det möjligtriktad Ett göra att
kringgående till myndig-på i fall där detta kommerävenettreagera

kännedom först sedan avvecklats, dockbulvanförhållandetheternas
begränsningar preskriptiongivetvis med de följer reglernasom omav

kringgående gäller motverkabrott. former detDe attav som nuav
minst lika straffvärda de förfarande förvidaremåste somanses som

träffas bulvanlagens straffbestämmelse.närvarande av
utfommingen regleringen med degäller denNär det närmare av en

tvångsavvecklingangivna huvudinslagen möjlighet till avennu -
straffstadgande såväl huvudman-bulvanförhållandet och riktat motett

olika lösningar tänkbara. alternativ skullebulvanen Ettärsomnen -
de särskilda lagarinföra denna bestämmelser ikunna typatt avvara

med kvalifice-innehåller regler lämplighetsprövning ägareavomsom
låtatänkbar lösning redanrade innehav. En är, antytts, attannan som

bestämmelser.ägarprövning omfattas bulvanlagens Förreglerna om av
och frågantalar främst intresset ansvarfråganalternativdetta att omav
lösning skullehandläggas sådantvångsförsäljning kan Engemensamt.

intefördelen från lagteknisk synpunkt,också innebära den att man
i flera olikainföra i likalydande bestämmelserskulle behöva stort sett

ochalternativ föredraförfattningar. Utredningen detta är attattanser
tillämpningsområdeföljaktligen bulvanlagensföreslår att genom en

omfatta bestäm-lagens § utsträcks tillkomplettering 1 ävenattav
finansiellaägarprövning i företag.melserna om

bulvanlagenregleringen ibakgrund den nuvarandeMot tarattav
kringgåendeanvänds förmotverka bulvanersikte på att att av

lösningen särskiltvaldaförvärvslagstiftning olika slag, ligger denav
ägarprövning vid förvärvi fråga reglernatill handsnära avom om
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aktier eller andelar i finansiella företag. Såväl dessa regler densom
förvärvslagstiftning för närvarande omfattas bulvanlagensom av
innebär det uppställs krav på myndighets tillstånd för förvärvatt av
viss egendom. För konsekvensens skull bör emellertid bulvanlagen
omfatta inte enbart de nämnda reglerna ägarprövningnu utanom
också de bestämmelser föreskriver sådan prövning skall skeattsom en
i samband med frågan rörelsetillstånd för finansiellt företagatt ettom
behandlas liksom de bestämmelser Finansinspektionensom ger
möjligheter ingripa medägare kvalificerade innehavatt i sådanamot
företag. Samtliga dessa bestämmelser har övergripande syfte,samma
nämligen förhindra olämpliga inflytandeatt att utövar överpersoner
verksamheten i banker och andra finansiella företag. sanktionerDe

kringgående bulvan föreskrivs i bulvanlagen framstårmot genom som
enligt utredningens mening ändamålsenliga kringgåen-oavsettsom om
det den eller andra de angivna bestämmelserna.avser ena av

Till reglerna ägarprövning i vid bemärkelse kan hänförasävenom
de bestämmelser syftar till motverka finansiellt företagatt att ettsom
kommer ingå i så svåröverskådlig företagsgrupp effektivatt atten en
tillsyn företaget hindras. I avsnitt 9.2.2 har kortfattad redogörel-av en

lämnats för vissa dessa regler. framgåttSom den redo-se av av
görelsen bygger dessa regler på begreppet "nära förbindelser". Om det
föreligger sådana förbindelser mellan finansiellt företag och någonett

får företaget beviljas rörelsetillstånd endast förbindelsernaannan, om
inte hindrar effektiv tillsyn företaget kap. femte2 3 § stycketen av
BAL, 2 kap. 2 § sjätte stycket lagen medlemsbanker, 2 kap. 1 §om
tredje stycket lagen värdepappersrörelse, 2 kap. 1 § tredje stycketom
lagen ñnansieringsverksamhet och 2 kap. 3 § tredje stycketom
försäkringsrörelselagen. Om tillståndspliktigt förvärv aktierett av
eller andelar i finansiellt företag skulle leda till förbindelseett nära
mellan företaget och någon gäller på motsvarande sätt attarman,
tillstånd till förvärvet får endast förbindelserna inte hindrarges om en
effektiv tillsyn företaget kap.7 § andra11 stycket BRL, kap.6av
3 b § andra stycket lagen värdepappersrörelse, 5 kap. 12 § andraom

stycketlagen ñnansieringsverksamhetstycket och 3 kap. 2 § femteom
försäkringsrörelselagen. Utredningen regleringen i bulvan-attanser
lagen lämpligen bör omfatta det fallet bulvanförhållandeäven ettatt

föranvänds kringgå sådant hinder för rörelsetillstånd elleratt ett
förvärvstillstånd uppställs i de angivna lagrummen. När det isom nu
det följande talas ägarprövning sålunda den prövningävenom avses

skall ske enligt dessa bestämmelser.som
Med hänvisning till det anförda föreslås till början bulvanatten en

eller huvudman kringgår de angivna reglerna ägarpröv-som ovan om
ning skall kunna dömas till böter eller fängelse i högst år 2 §ett
bulvanlagen. För kringgående skall föreligga får, beroendeatt ett
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slags ägarprövningsregelvilket i fråga, krävas detär ärattsom
sannolikt antingen huvudmannen inte skulle kunnat få tillstånd tillatt

förvärvet ellerdet aktuella företaget på grund omständigheteratt av
hänförliga till huvudmannen inte skulle fåkunnat erforderligt
rörelsetillstånd eller det kan Finansinspektionen skulle haatt antas att
ingripit huvudmannen, han till deöppet uppträtt ägaremot om som

andelaraktier eller bulvanförhållandetsom avser.
straffbarhet krävs huvudmannensFör och bulvanens avsikt medatt

bulvanförhållandet kringgå ägarprövningsregleringen. Enligtär att en
uttrycklig regel i 2 § bulvanlagen gäller straffbestärrtmelsen denäven

i huvudmannens eller bulvanens ställe. regelDenna sikteär tarsom
på fallet huvudmannendet eller bulvanen juridisk Omäratt en person.
exempelvis aktiebolag anlitas ibulvan syfte kringgåett attsom

ägarprövning,reglerna kan alltså direktörverkställande ellerom en en
styrelseledamot dömas till enligt 2ansvar

Vidare föreslås bulvanlagens bestämmelser tvångsförsäljningatt om
tillämpliga bulvanförhâllandeskall används för kringgånär ett attvara

ägarprövning.reglerna Tvångsförsäljning kan här i viss mån sägasom
motsvarighet till den möjlighet Finansinspektionen harutgöra en som

enligt kap. § fjärde stycket7 14 BRL och motsvarande bestämmelser
författningar,i övriga aktuella under vissa förutsättningar föreläggaatt

kvalificerat innehav aktier eller andelar.ägare ett att avyttraaven
utredningens uppfattningEnligt saknas det anledning låta tvångs-att

försäljningen de bulvanägda aktierna ellerstörre postavse en av
vad krävs förandelarna kringgående inte längre skallän att ettsom

föreligga. Försäljningen skall alltså här så del de aktierstoravse en av
bulvanförhållandetandelar omfattar, huvudmannenseller attsom

försäljningen inteinnehav efter längre kvalificerat eller, detär ärom
åsidosättandefråga reglerna tillstånd för öka redanett att ettom av om

kvalificerat innehav, så del hans innehav inte längre striderstor atten
sådant krav tillstånd. innehavVid bedömningenmot ett ettav om

kvalificerat eller strider tillstånd måste här beaktaskrav påär mot ett
såväl de aktier eller andelar huvudmannen kontrollerarsom genom

de han innehar ibulvan egetsom namn.
fårEnligt 4 § bulvanlagen tvångsförsäljning enligt lagens 3 § skeen

månader efter det försäljning hartidigast besluträttensatt omsex
kraft. Under denna frist i bulvanförhållandetvunnit laga kan parterna

själva bringa detta bulvanenvälja upphöra,att att t.ex. attgenom
aktierna eller andelarna så huvudmarmen inte längre haröverlåter att

förfoga dem. olämpligtmöjlighet Som regel torde detöver attatt vara
kringgått reglerna finansiella företag fårägarprövning iden omsom

företaget under dentillfälle inflytande verksamheten iutöva överatt
komma förflyta talan tvångs-tid sålunda kan från det attatt omsom
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försäljning har väckts och till dess bulvanförhällandet haratt av-
vecklats.

bulvanlagen finnsI 6 § bestämmelser kvarstad och förbudom om
för huvudmannen och bulvanen vidta vissa åtgärder med denatt
egendom bulvanförhållandet sådant förordnandeFör ettsom avser.
krävs dock det skäligen kan befaras tvångsförsåljningenatt att annars

försvåras.kommer Enligt utredningens bedömning kan detatt
emellertid finnas skäl i andra fall frånta bulvanenäven möjlighetenatt

på för aktier eller andelarstämman rösta kan bli föremål föratt som
tvångsförsäljning. Utredningen föreslår därför det i bulvanlagenatt
införs bestämmelse enligt vilken det visas sannolikarätten,en ny om
skäl för det föreligger kringgående reglernaatt ägarpröv-ett av om
ning, får meddela beslut bulvanen vid inte fårstämmanett attom
företräda sådana aktier eller andelar. Den föreslagna bestämmelsen
kan i viss mån motsvarighet till de stadgandensägas utgöra i BRLen
med flera här aktuella författningar innebär Finansinspektionenattsom

vissa förutsättningarunder kan besluta begränsningar i frågaom om
förmöjligheterna med kvalificerat innehavägare aktier elleretten av

företräda dessaandelar vid stämman.att
förbud förEtt aktier eller andelar kan iblandrösta förenatatt vara

med olägenheter för andra bulvanen och huvudmarmen.även Blirän
röstförbud avseende aktiepost bestående under längrestörre tiden en
kan detta leda till osäkerhet i företagets ledning, majoritetsför-en
hållandena vid kan komma förändras på drastisktstämman sättatt ett

Med hänsyn härtill bör möjlighet förordnarätten attosv. ges en
förvaltare med uppdrag företräda sådana aktier eller andelaratt som

fårenligt beslut inte företrädas denrättens formelltärav som annars
legitimerad. En förutsättning bör dock det föreligger särskildaattvara

sådan åtgärd;skäl för olägenheterna måste alltså påtagliga ien vara
enskilda fallet.det

Motsvarande bestämmelser förvaltareutseende med uppdragom av
aktier ellerföreträda andelar, på grund Finansinspektionensatt som av

inte får företrädasbeslut finns i i BRL och övriga härägaren,av
författningar.aktuella

Till förvaltare bör advokat lämpligellerutses en arman person.
Förvaltaren måste givetvis ha till skälig ersättning för arbete ochrätt

Huvudmannenutlägg. och bulvanen bör skyldiga solidarisktattvara
ersättning. Påbetala denna motsvarande gäller i fall därsätt som en

företrädaförvaltare aktier eller andelar, på grundattutses som av
Finansinspektionens beslut inte får företrädas bör iägaren,av
förevarande fall föreligga företaget iskyldighet för det finansiellaen
fråga på begäran förskottera beloppet. Om de betalningsskyldigaatt
inte godtar förvaltarens anspråk bör faställasersättningen kunna av
domstol.
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förslagen,Genomförandet10 av m.m.

direktivGenerella10.1

direktiv till samtligautredningens arbete gäller regeringensFör
offentliga åtagandensärskilda utredarekommittér och prövaattom

dir.redovisa regionalpolitiska konsekvenserdir. 1994:23, attom
konsekvenser dir.redovisa jämställdhetspolitiska1992:50, attom

brottsligheten och detredovisa föroch konsekvenser1994: 124 attom
dir. 1996:49.brottsförebyggande arbetet

avsnittredovisas iekonomiska konsekvenserna förslagenDe av
viss uppgift lämpligenhar frågan,utredningens arbete10.2. I om en

verksamheten böroffentligt ellerhandhas någotbör omorganav
i de delaraktualiserats endastpå sätt,annat som avserarrangeras

Utredningensägarregister för fåmansbolag.affärskontroll och
avsnitten 5.3.3 ochunderi dessa delar har redovisatsöverväganden

6.4.
den karak-haft behandla inteutredningen harfrågor ärDe att av

överväganden. Interegionalpolitiskaföranleder någradetären att
jämställdhetspolitiska konse-bedömas få någraförslagenheller kan

kvenser.
redovisa konse-direktivetgäller det generellaslutligenVad attom

skallarbetet härbrottsförebyggandebrottsligheten och detförkvenser
åtgärdersiktei sin helhetutredningsuppdragetendast tarattnoteras

brottsligheten.ekonomiskabekämpningen deneffektiviseraför att av

Kostnader10.2

inteframlagda förslagendebedömningenUtredningen gör att
betydelse.statsñnansiella konsekvensermedför några av

torde inteaktiebolagslagenändringar iförslag tillUtredningens
denföranledsdeför det allmännakostnadermedföra andra än avsom

aktiebo-på grund brottantalet lagföringarökningeventuella motavav
bestämmelsernadebli följden vissakanlagslagen att nyaav avsom
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föreslås bli straffsanktionerade. Enligt utredningens bedömning kan det
dock hår inte bli fråga högst marginell Ökningän kost-annatom en av
naderna för rättsväsendet.

Även utredningens förslag till förändrat tillämpningsområde för
brottsbalkens medverkansregler innebär straffbelagdadet områdetatt
utvidgas. hellerInte här torde emellertid behöva räkna med annatman

marginella kostnadsökningar.än
Förslaget myndigheter med tillstånds- eller tillsynsuppgifterattom

eller med uppgift besluta bidrag till näringslivet skall få bättreatt om
möjligheter för närvarandeän undersöka i realitetenatt vem som

ledningen i företag ellerutövar har väsentligt ekonomisktett ett
intresse i viss näringsverksamhet leder i intesig till några kostnads-
konsekvenser. En sak det kanske kan krävasär vissaatt attannan
myndigheter tillförs ytterligare medel, de skall kunna utnyttja sinaom

befogenheter fullt I vad mån så fårbör ske naturligtvisut.nya
frånbedömas myndighet till myndighet med hänsyn till bl.a. de

förhållanden under vilka den särskilda myndigheten arbetar. Utred-
ningen förkan sin del inte ha någon uppfattning i hithörandenämnare
frågor.

det gäller förslagetNär kreditupplysningsföretagen skallattom ges
möjlighet i sin verksamhet förmedla uppgifter ekonomiskatt om
brottslighet och för detta ändamål få tillgång till uppgifter från Riks-
polisstyrelsens belastningsregister utgår utredningen, redansom
framgått avsnitt 5.3.6, från kreditupplysningsföretagen bör betalaatt
avgifter till Rikspolisstyrelsen motsvarande myndighetens ökade
kostnader. Några statsñnansiella konsekvenser bör alltså inte detta
förslag upphov till.ge

kapitel 6 harI utredningen förordat riksdagen fattar prin-att ett
cipbeslut övergång till obligatoriskmed aktieägar-ett systemom en
registrering och PRV därefter får i uppdrag utarbetaatt att ett
systemförslag. frågaI kostnaderna för utveckla och drivaatt ettom
sådant har utredningen i avsnitt 6.12 konstaterat PRV,system att som
enligt utredningens uppfattning bör bli registerorgan, är en av-
giftsñnansierad myndighet och initialkostnaderna följaktligen måsteatt
slås tiden och tillsammansöver med kostnaderna för den kon-ut
tinuerliga registreringen täckas fastställda avgifter. Enligt utred-av

uppfattningningens bör alltså några kostnader i denna del inte belasta
det allmärma. Frågan, vilka kostnader det förordade skullesystemet

innebärakomma för de berörda bolagen, förutsätts bli belyst underatt
det utvecklingsarbete enligt vad PRV bör få isom som nyss angavs

utföra.uppdrag att
Det förslag utredningen har lagt fram för förhindraatt attsom

näringsförbud kringgås användning fullmakt torde övergenom av
huvud inte medföra några kostnadskonsekvenser.taget
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förslagDe berör rådgivningslagen innebär bl.a. lagenssom att
tillämpningsområde vidgas på punkter och den maximalaett attpar
tiden för rådgivningsförbud höjs från fem år till tio år. Rådgiv-
ningslagens bestämmelser har hitintills tillämpats endast i några
enstaka fall se avsnitt 8.3. Utredningens förslag borde kunna bidra
till lagen används i något utsträckning föratt större närvarande.än Av
allt döma får dock räkna med tillämpningenatt framgentävenattman
blir tämligen Den kostnadsökning kan förknippadsparsam. som vara
med genomförande förslagen i denna del torde därförett bli i detav

försumbar.närmaste
Inte heller förslaget utsträcka bulvanlagens tillämpningsområdeatt

till reglernaäven ägarprövning i finansiellaatt företag kanavse om
enligt utredningens bedömning leda till marginellt ökadeänannat
kostnader för det allmämia.

Sammanfattningsvis vi bedömningengör genomförandeatt ett av
utredningens förslag inte medför några statsfmansiella konsekvenser

betydelse.av

10. 3 Ikraftträdande

Utredningen bedömningengör de framlagda lagförslagen böratt
kunna träda i kraft den januari1 1999.

De utredningen föreslagna lagändringarna kräver inte någraav mera
omfattande förberedande åtgärder innan de kan träda i kraft. Vissa
förberedelser kan dock fordras det gällernär utarbeta modell föratt en
hur kreditupplysningsföretagen från Rikspolisstyrelsen skall inhämta
de brottsuppgifter de enligt utredningens förslag skall få tillgångsom
till för förmedling i kreditupplysningsverksamheten. förberedel-Dessa

torde dock inte behöva bli omfattande de kan hinnasän attser mer
med inom för den tid lagstiftningsärendet ändå iramen tarsom
anspråk.

Med hänsyn till den tid kan beräknas åtgå för rernissförfarandetsom
för beredningsarbetet inom regeringskansliet och riksdagsbe-samt

handlingen bedömer vi lagändringama skall kunna träda i kraft denatt
januaril 1999.

detNär gäller förslaget införa med obligatoriskatt ett systemom
aktieägarregistrering tiden för genomförandetär avhängig det
systemutvecklingsarbete PRV enligt utredningens uppfattning börsom
fä i uppdrag utföra. Det följaktligen inteär möjligt för utredningenatt

övergång till sådantnärmare när kan ske.att ett systemange en
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Författningskommentar11

till11.1 Förslaget lag ändring i brottsbalkenom

23 kap.

4 §

någon skall kunna fällasFör till för medverkan till brottatt ansvar
enligt allmänna principerkrävs han uppsåt omfattarhar bådeatt som

det förfarande främjande och den gärningbrottutgörsom av som
huvudbrottet. i sistnämndaDet avseende inte tillräckligtutgör är att

för någonhan har klart sig form brottslig verksamhet kommeratt av
förövas; han måste ha uppsåt, åtminstone eventuellt, till detatt

brott i fråga.konkreta ärsom
stått i blickpunkten utredningenDe fall har för sådana då detärsom

står klart brott objektivt begåtts, vanligen någon formharatt ett sett
bolagsplundring, och det ofta fallet förekommers.k. ärav som en

generalfullmakt eller serie sådana. anförts iSom den allmännaen
motiveringen kan den ursprungliga generalfullmakten ha utfärdats av

avgångensedermera styrelseledamot eller målvakt, ochen en
generalfullmakten har sedan kanske i flera led. Ofta ärtransporterats

då vanskligt fastställa realiteten har utförtdet i elleratt vem som
eller de ifrågavarandebeordrat den transaktionerna.

Enligt förslaget skall främja brottden med uppsåt bemyn-attsom
bolag, samfunddigat företräda förening eller ellerannatattannan

sådan inrättning medverkat till brottstiftelse eller haannan somanses
bemyndigandet. tankenbegås med stöd Förslaget bygger detattav

till associationsrättsliga såmed hänsyn det lättärsystemetatt att
frånmissbruka finns anledning vissa de vanligagöraatt avsteg

för skullemedverkansreglerna avsedda fall. ha kunnatDetnu
fall konstrueraför de här vill kommaövervägas att som man en

meningsärskild brottstyp, det enligt utredningens systematisktärmen
till deriktigare och klarare anknyta straffbarheten allmännaatt

medverkan.bestämmelserna om
straffbarhet krävs enligt förslaget alltjämt uppsåt till denFör
varigenom medverkan sker, detta fall själva bemyn-gärning dvs. i
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digandet. Vidare krävs bemyndigandet främjathar brottslighetenatt
begåttsoch brottet med stöd bemyndigandet och således denatt av av

bemyndigade i dennes egenskap ställföreträdare eller ombud förav
den juridiska i fråga. Medverkansansvar i frågaärperson som om

brottsliga gärningarsådana saknar samband med bemyn-ettsom
digande företräda bolag, normalt narkotikabrott, kanatt ett t.ex.
således inte åläggas med stöd den regeln.av nya

krävs också såsom vid förberedelseDet till brott den med-att- -
har uppsåtverkande det förhållandet brottslig verksam-attsom avser

förövashet kommer med stöd bemyndigandet det i dettaäratt av men
tillräckligtavseende uppsåtet täcker brott i allmänhet och detatt

såledesbehöver inte det konkreta ellerbrottet den brottstypavse ens
i verkligheten aktuell. Eventuellt uppsåt tillräckligt.är De fallärsom

praktiskhär betydelse framför skattebrott,allt borgenärs-är ärsom av
vissabrott bedrägeri och förskingring.typersamt av

Bemyndigande iden föreslagna bestämmelsens mening kan ske både
fullmakt och någon insätts styrelseledamot ellerattgenomgenom som

ñnnatecknare.
brott främjasDet bemyndigandet kan under-ettsom genom vara

låtenhetsbrott. exempel kan affärEtt bolag göratt ettvara en som
månad utlöser redovisningsskyldighet för mervärdesskatt ochnästa

Bolagetpunktskatter. emellertid inte någon sådangöraattavser
redovisning. redovisningstidpunktenFöre avgår styrelsen och låter

in målvakt styrelseledamot. fall detta slag kan oftaIsätta en som av
straffbarhet för medverkan komma i fråga enligt gällande bestäm-

situationen har i praktikenmelser, ibland kunnat sådan attmen vara
inte varit möjligt.detta

Slutligen märka bestämmelsen har formulerats såär att att att ett
måste begåtts. alltsåbrott ha Den bestämmelsen blir inte tillämplignya

försökstadiet.på Det krävs emellertid inte någon kan fällasatt annan
till för brottet.ansvar

form medverkan i aktuellDen allmänhet blir medhjälp.ärav som
anstiftanför kan knappast komma i fråga den med-Ansvar utan att

känt till vilkenverkande brott skulle komma begås.typ attav som
utredningen har tanken ordningväckts motsvarande denInom att en

införas dåhär föreslagna skulle kunna för fall det inte haräven
bemyndigande företräda bolaget överlåtits.lämnats bolagetett att utan
särskilt hänvisats till exemplet fall dåDärvid har det anfördanyss

affär mervärdesskatt har sådana fall förekom-utlöser gjorts. Isomen
inte sällan bolaget säljs före redovisningstidpunktenatt utan attmer

möjlighet få affären. sådana fallbereds vetskap Iköparen att synesom
anstiftan till skattebrott aktualiseras enligt gällandeför kunnaansvar

medverkansansvaretregler. generellt det här föreslagnaAtt göra
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tillämpligt fall då bolag överlâtitis skulle enligt vår bedömningett
för närvarande föra alltför långt.

angårVad inplaceringen i 23 kap. bestämmelsen bör anmärkasav
Straffansvarsutredningen i december 1996 har avlämnat betänkan-att

det Straffansvarets SOU 1996: 185, där bl.a.gränser medverkansreg-
lerna Vid genomförande det förslaget blir inte den härtas ettupp. av
förutsatta inplaceringen redaktionellt lämplig, den bör i så fall fåutan
bilda paragraf i 23 kap.en egen

11.2 Förslaget till lag ändring i kreditupplys-om

ningslagen 1973:1173

6§

Paragrafen innehåller bestämmelser begränsar möjligheterna attsom
i kreditupplysningsverksamhet samla in, lagra eller lämna uppgifterut

särskilt ömtålig Vissa sådana uppgifter fâr huvudövernatur. tagetav
inte användas i kreditupplysningssammanhang, Beträffande andra typer

uppgifter föreskrivs fårde förekomma i kreditupplysningsverk-attav
samhet endast efter medgivande från Datainspektionen. Detta gäller
bl.a. uppgifter begångna brott och påföljder för brott.om om

I paragrafens fjärde stycke finns undantagsbestärnmelseen som
innebär det nämnda kravet på Datainspektionens tillstånd föratt nyss

använda uppgifter bl.a. brott inte hindrar vissa särskiltatt attom
angivna uppgifter samlas in, lagras eller lämnas i kreditupplys-ut
ningsverksamhet. föreslagnaDen ändringen innebär dennaatt
undantagsbestämmelse utvidgas till uppgifter domarävenatt avse om
och godkända strafförelägganden avseende sådan brottslighet med
ekonomisk anknytning regeringen bestämmer. Angående skälensom
för möjlighet meddela uppgifter ekonomisköppnaatt atten om
brottslighet i kreditupplysningssammanhang, avsnitt 5.3. Dense

reglering den föreslagna bestämmelsen förutsätter harnämnare som
tagits in i paragraf, 4 i kreditupplysningsförordningenen ny a
1981:955.

8§

andra införtsI stycke har bestämmelse kreditupplys-nyttett atten om
ningar inte får innehålla sådana uppgifter brott i 6somom avses

fem år förflutit från det domen kraftvunnit laga eller godkän-attom
nandet strafföreläggandet. Vidare redaktionellahar den ändringenav
gjorts, bestämmelsen utgallring gamla uppgifter registeratt om av ur
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ikreditupplysningsverksamhetanvänds förtshar tillöver ett nyttsom
tredje stycke.

Ikraftträdande

föreslagnabör liksom övriga lagändringar träda i kraft denLagen 1
januari 1999. Något hinder tillämpa de bestämmelserna medatt nya

begåtts före ikraftträdandet inte föreligga.avseende brott som avses

till ändring i aktiebolags-11.3 Förslaget lag om

1975:1385lagen

8kap.

4§

införs regel styrelsele-andra stycket till börjanI det attomennya en
insikt och erfarenhetoch verkställande direktör skall ha sådandamot

verksamhettill och omfånget bolagetsmed hänsyn arten samtavsom
fullgörandei övrigt fordras för enligtomständigheterna uppdragets

straffsanlctionerad enligt 19 kap.aktiebolagslagen. Regeln 1är men
syfte.sker medvetet och i otillbörligtöverträdelsebara om

för bolagetshuvuduppgift enligt kap. 6 §Styrelsens 8är att svara
angelägenheter.förvaltningen bolagets Närorganisation och av

kvalificeradskall bedöma styrelseledamotbolagsstämman ärom en
övriga styrelseleda-naturligtvis i bedömningen in vilkadenkan väga

ansvarsfördelningen inomoch den tillämnademöter utsessom
till styrelse-inte hindra någonBestämmelsenstyrelsen. utsesattavses

uppdragets utförande skallberäkningen undermed den hanledamot att
förutsättning andra ikvalifikationer, undererforderligaförvärva att

Över huvud gällererfarenhet behövs.styrelsen har den taget attsom
med hänsyn tillvilka kvalifikationervid bedömningen somavman

övriga styrelseleda-in vilkaomständigheterna erfordras har vägaatt
eller förutses bli utsedda.harmöter utsettssom

styrelsenförbud förinnebär förslagetPå motvarande sätt utseattett
sådandenne saknardirektör i medvetandeverkställande attomen

omfångettill ocherfarenhet med hänsyninsikt och arten avsom
föri övrigt fordrasomständigheternaverksamhetbolagets samt

direktö-Verkställandeenligt aktiebolagslagen.fullgörandeuppdragets
handha den löpandeuppgift enligtobligatoriska lagen är attrens

för bolagetsvidare sörjaeller hon skallförvaltningen, och han att
i medelsför-ochmed lagöverensstämmelsebokföring fullgöres att
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valtningen skötes på betryggande Den styrelsen bedömersätt.ett som
förmågasakna detta får inte tillgöra verkställande direktör.att utses

Självfallet får styrelsen sin bedömning med utgångspunktgöra i
bolagets organisation vad exempelvis gäller medarbetare till verkstäl-

direktören,lande och den befattningäven styrelsen eller enskildsom
styrelseledamot med förvaltningen får in i bedöm-vägastaavses
ningen.

Enligt förslaget blir det vidare förbjudet för den inte attsom avser
del i sådan verksamhet enligt denna lag ankommer på styrelsenta som

eller verkställande direktör godtagbart skäl åta sig uppdragatt utan
Ävenstyrelseledamot eller verkställande direktör. detta förbud ärsom

straffsanktionerat i 19 kap. § i uppsåtliga1 fall, under förutsättning att
otillbörligt syfte föreligger.

Till följd bestämmelsen i § fjärde1 stycket förevarande kapitelav
blir de reglerna i tillämpliga delar gällande för styrelsesuppleant.nya
Utredningen har inte bordeövervägt uttryckligtgöra ettom man
undantag för suppleanter, eftersom det hävdaskan reglerna går välatt
långt de skall tillämpliga dessa. Vi har dockäven starmatom vara
för sådant undantag skulle bryta aktiebolagslagens systematik.att ett

fråga suppleanter bör dockI betydligt liberal praxis kunnaom en mera
godtagbar det gäller ordinarie ledamöter,än när det inteanses om

redan suppleanten kan förutses han eller hon kommernär utses att att
få tjänstgöra i omfattning. Godtagbart skäl för åtastor atten person
sig uppdrag styrelseledamot eller verkställande direktör utansom

fullföljaavsikt uppdraget bör i övrigt kunna han har fogatt attvara
för bedöma det säkerställt kommeruppgifterna fullgörasatt att attsom
korrekt inom för förutsatt arbetsfördelning inom styrelsen.ramen en

6§

paragrafen föreskrivs enligtI gällande lydelse styrelsen föratt svarar
organisation förvaltningenbolagets och bolagets angelägenheterav

första stycket. Styrelsen skall vidare enligt andra stycket tillse att
organisationen beträffande bokföringen medelsförvaltningenoch även
innefattar tillfredsställande kontroll. styrelseuppgifterDessa ären
obligatoriska och det torde redan för närvarande gälla de inte fåratt
överlåtas på Förslaget innebär lagtexten detattarman. genom nya
tredje stycket kompletteras på sådant detta uttryckligensätt att
framgår.

Förslaget skall bakgrund utbredda bruketdet general-motses av av
fullmakter. har anförts motiveringenSom i den allmänna blir
effekterna sannolikt begränsade; blir frågadet närmast om en
markering vad sannolikt gällaredan får enligtav som ansesnu
aktiebolagsrättsliga principer.
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här aktuellaDen regeln medför inte fullmakter med mycket vidatt
behörighet vidare skulle komma bli ogiltiga. Vad avtalatsutan att som
eller måste förutsatt mellan styrelsen och fullmaktstaga-annars anses

kan innebära sådan inskränkning i dennes befogenheter attren en
inte kan hastyrelsen avhänt sig sina obligatoriska uppgifter. Omanses

så fullmaktendet däremot redan enligt sin lydelse innefattarär att
såväl behörighet oinskränkt eller i det fullständignärmastesom
befogenhet handha bolagets angelägenheter den ogiltig och kanäratt
alltså inte åberopas. Sådana fullmakter har förekommit i praktiken i
samband med brottsutredningar.

För det syfte sålunda har framstått väsentligt för utred-som som
ningen skulle varit tillräckligtdet ha förstadet i stycket markeratsatt

styrelsen inte till kan överlåta uppgiften föratt attannan svara
bolagets organisation och förvaltningen bolagets angelägenheter. Enav
sådan lösning skulle emellertid kunna underlag för det inte avseddage
motsatsslutet styrelsen däremot skulle kunna överlåta sin tillsyns-att
skyldighet det gäller organisationen beträffande bokföringennär och
medelsförvaltningen. Av detta skäl forrnuleratshar tillägget så detatt

sikte på styrelsens enligt både första och andra styckena.tar ansvar
fullmaktHärutöver gäller innefattar oinskränktatt en som en

intebehörighet och har lett till registrering, kan verkanutanvara
enligt 16

6§

Paragrafen, sikte på det fallet styrelseleda-är äntar attsom ny, annan
fjärdemed vilken enligt l § stycket suppleant jämställaärmot att- -

verkställande direktör hareller erhållit bemyndigande företrädaett att
bolaget och teckna dess firma och bemyndigandet inte försett medär
någon inskränkning sådan tredjei 1l § stycketänannan avsessom

firmanförsta meningen, dvs. får endast två eller fleratecknasatt av
i förening. Hur bemyndigandet rubriceras i principär utanpersoner

betydelse. paragrafens avfattning sålundaAv framgår uttryckligen att
bemyndigande fullmakt.den betecknasäven ettavser som som

sådant bemyndigande firmatecknareFör till särskild skallatt ett en
medföra behörighet företräda bolaget förutsätts i fortsättningenatt att

har registrerats. En generalfullmakt medför oinskränktdet som
således ogiltigbehörighet registrering.är utan

emellertid fullmakten innehållerOm inskränkning behörighe-en av
förstaförutom sådan i 11 § tredje stycket meningenten som avses- -

regeln inte tillämplig. med nämnda styckeDetta sammanhängerär att
tillåter registrering någon inskränkning, hur obetydliginte av annan

kan ordning utredningen inte sig böraden än vara, en som anser
ifrågasätta. Utredningen har den bakgrunden inte sig kunnamot ansett



SOU 1998:47 Författningskommentar 227

föreslå ogiltighet påföljd beträffande fullmakt eller ettsom annaten
bemyndigande försetts med inskränkning eller slag.ett annatsom av

Att bemyndigandet inte medför någon behörighet företrädaatt
bolaget innebär situationen skall bedömas det huvudatt översom om

inte hade lämnats. Om bolaget eller någon dess företrädaretaget av
uppträder på medkontrahent befogadsätt anledningett attsom ger en
utgå från fullmaktstagaren har behörighet med avseende påatt en
speciell rättshandling, får efter omständigheterna bedömas vilken

dettaverkan kan tilläggas. Vidare märka den föreslagnaär att att nu
regeln givetvis inte hindrar bolaget eller dess styrelse från att
ratihabera rättshandling någon har företagit på bolagets vägnaren som
med stöd fullmakt enligt den regeln verkan.är utanav en som nya

Om Styrelseprotokoll eller handling enligt vilken någonett annan
inte verkställande direktörär eller styrelseledamot ha fåttsom anges

fullmakt eller generalfullmakt in för registrering givetvisges avses
handlingens beteckning inte medföra något hinder registrering,mot

förutsättningunder det klart framgår fullmaktstagaren tilläggsatt att
oinskränkt behörighet tillsammanseller medatten ensam annan

företräda bolaget och teckna dess firma.

19 kap.

§1

Paragrafen har kompletterats straffbestämmelse innebärgenom en som
den i deltagareegenskap i bolagsstämma eller styrelseleda-att som av

otillbörligti syfte någon till styrelseledamot eller verkstäl-mot utser
direktörlande med insikt hinder för detta enligt 8 kap.möterattom

straff.4 § kan dömas till Detsamma gäller den uppsåtligen ochsom
otillbörligt syftei åtar sig sådant uppdrag i strid med 8 kap 4 § andra

stycket andra meningen.
Den personkrets kan träffas straff alltså de aktieägareärsom av

tagit del styrelseval de styrelseledamöterett samtsom av som
medverkat vid beslut utseende verkställande direktör i stridett om av
med 8 kap. 4 Skulle bolagsordningen undantagsvis innehålla
föreskrift det ankommer på verkställandebolagstärnmaatt utseattom
direktör eller på styrelsen styrelseledamot, kan beslutävenatt utse

fattats med stöd sådana bestämmelser falla inom det straffbarasom av
området under de förutsättningar för övrigt.gäller Däremot kansom
aldrig personalrepresentanterutseende träffas straffbarhet ochav av
inte heller fall då något utanför bolaget kommuntorgan ex en- -
enligt bolagsordningen tillagts befogenhet styrelseledamöter.att utse

För straffbarhet skall komma i fråga förutsätts beslutet strideratt att
8 kap. 4 I nämnda paragraf föreskrivs i det redan gällandemot nu



228 Författningskommentar SOU 1998:47

stycketförsta verkställande direktören och minst halva antaletatt
styrelseledamöter skall bosatta inom Europeiska ekonomiskavara
samarbetsornrådet, inte regeringen eller myndighet regeringenom som

för särskilt fallbestämmer tillåter Vidare föreskrivs i förstaannat.
stycket den underårig eller i konkurs eller haräratt som som
förvaltare enligt kap. 7 § föräldrabalken11 inte kan styrelseleda-vara

eller verkställande direktör. erinras i stycketDessutom detmot attom
6 § lagen näringsförbud följer detsamma gäller den ärattav om som

underkastad näringsförbud.
Andra stycket 8 kap. 4 § innebär enligt förslaget styrelseleda-attav

och verkställande direktör skall sådan insikt och erfarenhethamot
med hänsyn till och bolagets verksamhetomfångetarten samtsom av

omständigheterna i övrigt fordras för uppdragets fullgörande enligt
aktiebolags1agen.Vidare innehåller andra stycket förbud för denett

inte del i sådan verksamhet enligt nämnda lagatt taavsersom som an-
på styrelsen eller verkställande åta sådantkommer direktör sigatt

uppdrag.
överträdelse skall straffbar gäller enligtFör detatt en vara nya

andra stycket i förevarande paragraf till början den skall haatten
begåtts med insikt hinder enligtför uppdraget 8 kap.möterattom
4 Detta krav sträcker sig längre uppsåt. Eventuellt uppsåt medän

på sådana förhållandenavseende alltså inte tillräckligt. Straff-är
för den deltar i bolagsstämmans beslut kan således sägasansvaret som

till aktieägarens detknutet bedömning sättet attegenvara en
i falletöverträdelse sker bara det denne medveten antingenäratt om

inågot de formella rekvisit ställs 8 kap. 4 § förstaatt av som upp
stycket inte uppfyllt eller den väljs till styrelseledamotär att som

insiktsaknar erforderlig och erfarenhet. Detsamma gäller om
aktieägaren känner till exempelvis därför detta överenskommitsatt- -

verksamhetden väljs inte del i sådanatt taatt somsom avser
styrelseledamot. felbedöm-ankommer Att bolagsstämman gör en

underlåter försäkra sig styrelsekandidats kvalifika-ning eller att om en
straffbart.enligt förslagettioner kan däremot aldrig vara

har gäller på motsvarande vid styrelsensVad sättsagtssom nu
utseende verkställande direktör.av

valet styrelseleda-det inte tillräckligt för straffbarhetMen är att av
skett i strid medutseendet verkställande direktör medvetetellermot av

syfte förelegat.förutsätts också otillbörligt harkap. 4 Det8 att
fall då förfarandet harsyfte bör föreligga framför allt iSådant anses
bolaget, sig detsyftat till dölja den egentliga ledningenatt av vare

vilseledande affärstransalctioner,skapa förutsättningar förgällt att
skattekontrollenkreditgivning eller försvåra eller deunderlätta

förfarandet haftmyndigheternas ansträngningar ellerbrottsbekämpande
ocksåotillbörligt ändamål. Situationen kan denliknande attannat vara
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plundratsbolaget redan har och står både ledning och verksamhetutan
målvakten in i slutskedet med den beräkningen efterräk-sätts attmen

ningarna skall drabba honom och inte dem legat bakom plund-som
ringen.

kan naturligtvis förenatDet med svårighet för åklagaren attvara
Val målvaktbevisa till styrelseledamot haft otillbörligtettatt av en

syfte. Utredningen har dock erhållit information åtskilliga fallom ur
praktiken där detta, såvitt kan bedömas, skulle varitinte ha så svårt

bevisa.att
Utanför kriminaliseringen faller situationer styrelseledamöternär

eller verkställande direktör visserligen har bedömts besitta otillräckliga
kvalifikationer därför funnitsdet inte tillgå.utsetts att attmen annan
Likaledes inte kriminaliseringen då detträffa fall visserligen inteavses

avsikten styrelseledamot verkställande direktöreneller skallär att en
någon helst befattning den i verklighetenmed bolagetta som sommen

skall sköta bolaget framträder fullt exempel erbjuderEtt detöppet.
småföretagare ellerfallet låter in sin hustru sin makesättaatt en som

förjämte sig själv i styrelsen bolag eller hon i realitetenhanett som
sköta helt och hållet på hand.attavser egen

straffbartSlutligen det uppsåtligen och i otillbörligt syfte brytaär att
kap. § stycket den8 4 andra andra meningen. I delen kanmot

träffakriminaliseringen den uppdrag styreleledarnottar emotsom som
eller verkställande direktör det inte han skallärtrots att avsett att ta

Även otillbörligtnågon befattning med bolaget. här kravet påavses
sikte på fall då syftet egentliga bolagsledning-syfte dölja denärta att

åtar sig målvakt.och den uppdraget fungerarsom somen

till lag ändring i lagen11.4 Förslaget om
bulvanförhållanden1985:277 vissaom

rubrikLagens

vissa bestämmelserUtredningens förslag innebär det i lagen införsatt
för utredaåtgärder myndighet får företa atten vem somom som

intresse i företag.ledning eller har väsentligt ekonomisktutövar ettett
följd härav har lagens rubrik ändrats.Som en
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1§

paragrafenI lagens tillämpningsområde. Enligt första stycketanges
blir lagen tillämplig bulvanförhållandenär används för kringgåendeett

viss förvärvslagstiftning.uppräknad dennaI uppräkning har tillav en
början den ändringen gjorts upphävda bestämmelseratt rensatsnumera

Detta gäller 3 kap. §bankalctiebolagslagen3 1987:618,ut. som upp-
hävts lag 1990:822, 8 § fondkommissionslagen 1979:748,genom a

upphävts lag 1990:827, och 6 § lagen 1980:2som genom a om
fmansbolag. sistnämnda lag juliden 1 1988 lagenersattes av
1988:606 finansbolag. En bestämmelse motsvarande den i 6 §om a

1980 års lagi i l0§ i 1988 års lag. Sistnämnda paragrafupptogs
upphävdes lag 1990:830. sammanhanget kan 1988nämnas attgenom
års lag ñnansbolag sedermera lagen 1992:1610ersattsom av om
kreditrnarknadsbolag, rubrik lag 1997:453 ändrats till lagvars genom

ñnansieringsverksamhet, fondkommissionslagensamt att ersattsom av
lagen 1991:981 värdepappersrörelse.om

Förslaget innebär emellertid också uppräkningen i första stycketatt
utökas med fyra lagrum, nämligen 7 kap. l0§ bankrörelselagen
1987:617, BRL, 6 kap. 3 § lagen värdepappersrörelse, 5 kap.a om

§ lagen ñnansieringsverksamhet11 och 3 kap. 2 § försäkringsrö-om
relselagen 1982:713. Dessa lagrum innehåller bestämmelser om
ägarprövning vid förvärv aktier eller iandelar bank eller i ettav en

finansiellt företag innebär förvärvarens sammanlagdaannat attsom
innehav s.k. kvalificerat innehav eller kvalificeratutgör ett att ett
innehav kommer öka så det sammanlagda innehavet överstigeratt att
vissa angivna gränsvärden. Beträffande begreppet kvalificerat innehav

redogörelsen i den allmänna motiveringen, avsnitt 9.2.2. Bulvan-se
blirlagens bestämmelser alltså förslagetenligt tillämpliga när ett

bulvanförhållande används för kringgå påkrav ägarprövningatt ett
enligt de angivna lagrummen.

Genom andra stycke utsträcks bulvanlagens tillämpningsom-ett nytt
råde till härutöver kringgående regleräven ägarpröv-att avse av om
ning eller ingripanden kvalificerademed innehav iägaremotom
ytterligare antal lagrum, nämligen kap. § kap.7 14 BRL, 2 §3ett
tredje stycket fjärde och femte styckena bankaktiebolagslagen

fjärde1987:618, 2 kap. 2 § femte och sjättestycket styckena
lagen 1995:1570 medlemsbanker, första2 kap. §1 stycketom

och tredjeandra stycket och 6 kap. f lagen3 § värdepappers-om
rörelse, 2 kap. § första stycket1 andra och tredje styckena 5samt

och bkap. 15 15 §§ lagen finansieringsverksamhet och kap.2 3 §om
fjärde stycket 2 och andra meningen stycket3 och tredje 3 kap.samt

d § försäkringsrörelselagen.2
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angivna lagrummenDe innehåller dels regler ägarprövningnu om
i samband med frågan rörelsetillstånd finansielltför företagatt ettom
behandlas, dels bestämmelser Fiansinspektionen möjlighetersom ger

under vissa förutsättningar ingripa i sådana företag.att ägaremot
bulvanlagens bestämmelserAtt blir tillämpliga bulvanför-när ett

hållande används för kringgå reglerna i de angivna lagrum-att ovan
innebär till början bulvanen eller huvudmannen i sådantatt ettmen en

fall kan dömas till böter eller fängelse i högst år 2 §. Förett att ett
kringgående skall föreligga får, beroende på vilket slags ägarpröv-
ningsregel i fråga, krävas det sannolikt antingenär äratt attsom
huvudmannen inte skulle kunnat få tillstånd till det aktuella förvärvet
eller företaget grund omständigheter hänförliga till huvud-att av

inte fåskulle kunnat erforderligt rörelsetillstånd eller detattmannen
kan Finansinspektionen skulle ha ingripit huvudmarmen,antas att mot

han ellertill de aktier andelaröppet uppträtt ägareom som som
bulvanförhållandet avser.

förutsättningEn för straffbarhet huvudmannens och bulvanensär att
avsikt med bulvanförhållandet kringgå kravet ägarprövning.är att
Eftersom föreskrivet fängelsedet för brottsbalkensbrottet, med-är är
verkansbestämmelser enligt 23 kap. 4 § första stycket brottsbalken
tillämpliga. Enligt uttrycklig regel i gäller straffbestämmelsen2 §en

den i huvudmannens eller bulvanens ställe. regelDennaäven ärsom
sikte på det fallet huvudmannen eller bulvanen juridiskäratttar en

Om aktiebolag anlitas bulvan i syfte kringgåett attperson. som
reglerna ägarprövning, kan alltså direktörverkställande ellerom en en

tillstyrelseledamot dömas enligt 2ansvar
fullbordatFör brott skall i de fall då bulvanförhål-att ett ettvara

lande används för kringgå ägarprövningen vid ansökanatt en om
tillstånd eller oktroj, torde fordras ansökningen bifallits. Har denatt
avslagits, föreligger endast försök till brott.

Förslaget innebär också bulvanlagens tvångsförsäljningregleratt om
bulvanägd egendom blir tillämpliga de angivna be-närav ovan

stämmelserna ägarprövning ingripandeoch tillägaremotom om
kvalificerade innehav kringgås anlitande bulvan.genom av

I femte stycke i förevarande paragraf det iett nytt attanges
bulvanlagen också finns vissa bestämmelser åtgärder fårom som

myndigheterföretas för utreda ledning eller harutövarattav vem som
väsentligt ekonomiskt intresse i stycketföretag. Det ärett ett nya

föranlett de bestämmelser sådana åtgärder föreslås infördaomav som
i 7 §§.7 a c-
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3§

Paragrafen innehåller bestämmelser tvångsförsäljning bulvanägdom av
egendom. Som förutsättning för sådan försäljning gäller enligten
första stycket sådant kringgående bulvanförhållandeatt ett genom som

i § föreligger.1 Detta överensstämmer med vad gäller iavses som
fråga straffansvar enligt 2 Det enligt vad vidareär,om som anges
i första stycket, domstolen på talan allmän åklagare skallsom av
förordna kronofogdemyndigheten skall sälja den egendomatt som
bulvanförhållandet på offentlig auktion eller, i fråga aktier,avser om

värdepappersinstitut. Det normala torde talangenom attvara om
enligt §2 och talan tvångsförsäljning handläggsansvar en om gemen-

samt.
förstaI stycket har tillägg gjorts avseende de fall kommerett som
omfattas lagens bestämmelser följdtill den föreslagnaatt av av

ändringen i 1 I dessa fall skall tvångsförsäljningen så storavse en
del de aktier eller andelar bulvanförhållandet omfattar,av attsom
huvudmarmens innehav efter försäljningen inte längre kvalificeratär
eller, det fråga åsidosättandeär reglerna tillstånd tillettom om av om

öka redan kvalificerat innehav, så del hans innehavatt ett stor atten
därefter inte längre strider sådant krav tillstånd. Härvidmot ett
måste naturligtvis beaktas såväl de aktier eller andelar huvudman-som

"äger" bulvan de han innehar i egetnen genom som nanm.
Talan tvångsförsäljning skall enligt andra stycket förasom mot

bulvanen, huvudmannen skall beredas tillfälle sig.att yttramen
Behörig domstol enligt 8 första§är stycket den domstol där bulvanen
skall i tvist äganderätt till den egendom bulvanför-svara en om som
hållandet Såvitt gäller aktier och andelar torde detta innebära attavser.
huvudregeln talan skall väckas vidär i den där bulvanenrättenatt ort
har sitt hemvist 10 kap. §1 rättegångsbalken.

finnsI4 § bestämmelser kronofogdemyndighetens handläggningom
domstol har beslutatnär tvångsförsäljning. Enligt §4 förstaen om

stycket får försäljning ske tidigast månader efter det rättensattsex
beslut har vunnit lagakraft. Bestämmelsen i 4 § andra stycket innebär

kronofogdemyndigheten har möjlighet avstå från tvångsför-att att
säljning, bulvanförhållandet upphör.om

detNär gäller tvångsförsäljningen föreskrivs vidare i 5 § första
stycket så skall och förfaras egendomenatt anses som om genom
domstolens dom för fordran förrnånsrätt.med bästautmätts 15 § finns
också bestämmelse försäljning fårinte ske till huvudmannenatten om
eller bulvanen. När det gäller förrättningskostnaderna stadgas att
huvudmarmen och bulvanen solidariskt för kostnader intesvarar som
kan enligt kap.17 7 § utsökningsbalken 5 § fjärde stycket.tas ut
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6a§

Paragrafen, mål tvångsförsäljning enligt 3 § därärsom ny, avser om
fråga kringgående bulvan reglerna ägarprövningär genom omom av

finansiella företag eller ingripanden med kvalificeradei ägaremotom
innehav i sådana företag. Enligt stadgandet i första stycket får rätten,

sannolika skäl för sådant kringgåen-det visas det föreliggeratt ettom
beslut inte får företrädade, meddela bulvanen vid stämmanett attom

bulvanförhållandet till denaktier eller andelar del dessasom avser,
föremål för förordnande försäljning enligt det föreslagnakan bli om

i första stycket kommentaren till 3 §.tillägget 3 § se
stycket innehåller regler utseende förvaltareAndra medom av

sådana enligtföreträda aktier eller andelar beslutuppdrag att som som
paragrafens första företrädasi stycke inte får denav somavses

förutsättninglegitimerad, dvs. bulvanen. detformellt En ärär att
särskilda skäl för sådan Bakgrunden till bestäm-föreligger åtgärd.en

aktier ellerförbud för förvärvade andelarmelsen röstaär att ett att
undantagsvis förenat betydande olägenheter,kan med t.ex.vara

förändrasmajoritetsförhållandena pådärigenom stämman ettatt
innehåll finns såvälBestämmelser med motsvarande idrastiskt sätt.

gäller utseendei övriga aktuella författningar såvittBRL avsom
elleruppdrag företräda sådana aktier andelarförvaltare med att som

Finansinspektionens får företrädaspå grund beslut inte ägaren.avav
allmännaskall ha till skälig ersättning medelEn förvaltare rätt av

innehåll finns i paragrafensoch utlägg. En regel med dettaför arbete
solidarisktHuvudmannen och bulvanen skall betalatredje stycke.

föreskrivs finansiella företaget i frågaVidare detersättningen. åratt
ersättningen. Om denförvaltaren förskotteraskyldigt på begäranatt av

anspråkbetalningsskyldig inte förvaltarens kangodtarärsom
få ersättningen fastställd.vända sig till förförvaltaren rätten att

7§

förstalagar i §företagna ändringar i den uppräkning 1Tidigare av
hän-tillämpningsområde har lett tilllagensstycket attsom anger

Ändringeninaktuell.paragraf delvis bliviti förevarandevisningen
anpassning till den föreslagna lydelsen 1innebär aven

7a§

åtgärderinnehåller bestämmelserParagrafen Denär om somny.
bulvanförhållandehuruvidafår vidta för utredamyndigheter ettatt
väsentligt ekono-hareller ledning ellerföreligger utövar ettvem som

intresse i företag.miskt ett
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Bestämmelsen i första stycket myndigheter prövaravser som
tillstånd enligt de lagar i första stycket,l § dvs. Finans-som anges
inspektionen, hyresnänmd, länsstyrelse jordbruksverk.och Statens Om

sådan myndighet finner anledning genomföra särskildatten en
utredning för bedömning frågan, det skäligen kan detantas attav om
föreligger bulvanförhållande inom myndighetens ansvarsområde,ett
får myndigheten ålägga företag eller någon tillhandahållaett attannan
uppgifter eller handlingar, ålägga den förväntaskan kunna lämnasom
upplysningar i saken inställa sig till förhör på tid och platsatt som
myndigheten bestämmer, avlägga i lokalerbesök utgörsamt som
bostad.

Om det skäligen kan det föreligger bulvanförhållandeantas att ett
myndighetensinom ansvarsområde, angivna myndigheternahar de nu

enligt 7 § skyldighet åklagarmyndigheten.underrättaatten
Enligt harandra stycket myndighet i fallandra motsvarandeävenen

utredningsbefogenheter i verksamhet består i tillståndsgivning,som
tillsyn eller länmande stöd näringslivet.med avseende Somav
ytterligare förutsättningar gäller skalldet betydelse föratt vara av
myndighetens verksamhet ledning eller harutövar ettvem som
väsentligt ekonomiskt intresse i företag föremål för myndig-ärett som
hetens verksamhet och myndigheten anledningfinner genomföraatt att

särskild utredning i syfte klarlägga det förhåller sighur i dessaatten
hänseenden. Det krävs inte det uttryckligen framgår tillämpligatt av

myndigheten har fästalagtext avseende vid utövaratt att vem som
ledningen eller har väsentligt ekonomiskt i företag,intresseett ett utan

tillräckligt myndighetendet i eller avseende harär att ett annat att
lärnplighetsprövning inom sådana förhållanden kangöra en vars ram

beaktas.
föreskrifterHar särskilda meddelats åtgärder myndighetsom enom

företa i utredningssyfte, principerfår följer allmänna dessaattav
föreskrifter skall tillämpas i stället för de generella bestärnrnel-mera

i förevarande paragraf.serna
i paragrafen reglerade utredningsbefogenheterna har behandlatsDe

i den allmänna motiveringen avsnitt där angivits4.3.3. Som kan ett
åläggande tillhandahålla uppgifter såväl muntligaatt somavse
skriftliga upplysningar. Ett åläggande tillhandahålla handlingar kanatt

början varje form skriftligt material,till avtal,t.ex.en avse av
affärsböckerkorrespondens, överensstämmelse med terminolo-Im.m.

i tryckfrihetsförordningen begreppet handlinggin 2 kap. skall vidare
detta sammanhang omfatta upptagningar kan läsas,i även som

eller på uppfattas med tekniska hjälpmedel.avlyssnas endastsättannat
åläggande tillhandahålla handlingar alltså dennaEtt kan ävenatt avse

material.typ av
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Möjligheten kalla till förhör inte begränsad påatt ärpersoner annat
det skall frågasätt än kan förväntasatt kunnavara om personer som

lämna upplysningar i saken. Som påpekats i den allmänna motivering-
medför åläggande inställa sig för förhör inte i sig någonett atten

skyldighet sig vid förhöret. För sådan skyldighetatt yttra skallatt en
föreligga måste åläggandet inställa sig för förhör kombinerasatt med

åläggande tillhandahålla uppgifter.ett att
Ålägganden tillhandahålla uppgifter handlingareller och åläggan-att

den inställa sig för förhör får enligt 7 § förenas med vite.att När detc
gäller sådana besök i utredningssyfte myndigheterna också fårsom
företa, har däremot inte några tvångsmedel ställts till myndigheternas
förfogande. Om den disponerar den lokal där besöket ärsom avsett att

sig åtgärden, haräga motsätter myndigheten alltså ingen möjlig-rum
tvångsvishet bereda sig tillträde lokalentill vidareseatt den

allmänna motiveringen, avsnitt 4.3.3.

7b§

Paragrafen innehåller bestämmelse handlingar med vissten om
förtroligt innehåll i kontakten mellanupprättats advokat ellersom en

biträdehans och klient. Syftet skydda sådana handlingarär att moten
ålägganden tillhandahålla handlingar enligt 7 Bestämmelsenatt a
innebär möjligheten meddela ålägganden enligt den nämndaatt att nyss
paragrafen i detta hänseende underkastas begränsningarsamma som
gäller för beslag. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4.3.3.

7c§

paragrafens förstaI mening stadgas åläggande enligt 7 §att ett ett a
får förenas med vite. Det gäller alltså här ålägganden tillhandahållaatt
uppgifter eller handlingar och ålägganden inställa sig för förhör.att

Paragrafens andra innehållerstycke regel begränsar möjligasomen
utfärdaheterna vitesföreläggande i fall där brottsrnisstankeatt

föreligger. Om det finns anledning har begåttatt anta att en person
fårbrott, han eller juridisk ställföreträdarehan förären person som

inte föreläggas vid vite lämna uppgifter har samband med denatt som
gärning brottsmisstanken sådan inskränkningEn ärsom avser.
nödvändig för regleringen inte skall i konfliktkomma med den rättatt
för den misstänkte förhålla sig passiv brottsutredningenunderatt som
följer artikel i6 Europakonventionen.av

fråga utdömandeI förelagt gäller enligtvite 6 § lagenom av
1985:206 viten denna fråga skall länsrätt påprövasattom av
ansökan den myndighet har vitesföreläggandet.utfärdatav som
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Enligtparagrafens tredje stycke gäller åläggande huvudregelett som
Overklagas åläggandet kan dock länsrätten bestämmagenast. annat.

I0§

I andra stycke föreskrivs myndighets beslut enligt 7 §ett nytt att en a
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vid överklagande till
kammarrätt fordras enligt förslaget prövningstillstånd.

Övergångsbestämmelserna

Förslaget innebär straffbestämmelsen i § får utvidgat2 till-att ett
lämpningsområde. Den kommer sålunda omfatta kringgå-ävenatt ett
ende de i § första1 stycket och uppräknade5 7 bestäm-av
melserna ägarprövning vid förvärv aktier eller andelar. Omom av

särskildnågon övergångsbestämmelse meddeladesinte för dessa fall,
straffbestänunelsenskulle i 2 § ikraftträdandeti samband med deav

föreslagna ändringarna omedelbart bli tillämplig bulvanförhållanden
detta slag uppkommit dessförinnan och fortfarande består. Ensomav

sådan ordning inte acceptabel. För visst rådrum detär näratt ettge
avvecklandet sådanagäller bulvanförhållanden har därför iav

övergångsbestämmelserna föreskrivits viss tid inom vilken det inteen
får dömas till enligt 2 § i dessa fall. tid harDenna tillsattsansvar
utgången år 1999.av

tillFörslaget lag ändring i lagen11.5 om

1985:354 förbud yrkesmässigmotom

rådgivning i vissa fall, m.m.

1§

Paragrafen innehåller definition i rådgivningslagensvaden somav
mening med rådgivningsverksamhet. bestämmer därmedDenavses

Ändringen,tillämpningsområde. har behandlats i denlagens som
rådgivnings-allmänna motiveringen under avsnitt 8.4.2, innebär att

definieras någon gårverksamhet verksamhet där yrkesmässigtsom
till handa med råd, biträde vid affärsförhandlingar, förmedlingandra

hjälp i juridiska eller angelägenheter.eller ekonomiskaannan
motiveringenframgått vad har anförts i den allmännaSom av som

tillämplig alltsyftet med ändringen uttryckligen lagenär göraatt
biträde i juridiska och ekonomiska angelägenheter och därmedslags

sådana den nuvarandeförebygga gränsdragningssvårigheter som



Färfattningskommentar1998:47SOU 237

lydelsen och de motivuttalanden gjordes vid lagens tillkomst harsom
givit upphov till.

3§

förutsättningarna meddelande förbudParagrafen för motavanger
bestämmelserrådgivningsverksamhet. Vidare innehåller den om

innebörden beslutet.förbudstidens längd samt om av
ändringenstycket har till början den vidtagits,förstaI atten

sådan verksamhet har med vid sådan verksamhet.uttrycket i ersatts
tveksamhet dag kan kanundanröjs den i uppkommaHärigenom som

till brottfall där rådgivaren sig skyldig står idet gäller görnär som
tidsmässigt eller funktionellt samband med rådgiv-mycket näraett

för skull faller sig helt naturligtningsverksamheten, det denutan att
Ändringendenna innebär alltsåbrottet begånget i verksamhet.att anse

förbudsinstitutets tillämp-fall omfattasklargörs dessadet attatt av
juridisk byråexempel kan innehavarenningsområde. Ett att av envara

styrelseledamot i aktiebolag.sig uppdragåtar ettsom
längdvidare förbudstidensstycket har bestämmelsenI första om

höjts från fem till tioså maximala förbudstidenpå denändrats sätt att
allmänna moti-höjning har behandlats i denSkälen för dennaår.

avsnitt 8.4.5.underveringen
förhindra oseriösarâdgivningsförbud i första handSyftet med är att

Regleringen alltsårådgivningsverksamhet.från bedriva ärrådgivare att
bestämmande förbudstidensfunktion. Vidpreventivtänkt haatt aven

det slag användsdock använda kriterierdomstolenlängd bör somav
den aktuellaalltså primärtstraffmätning. Utgångspunkten börvid vara

straffvärde.brottsligheten
vid bestämmandepåpekas domstolen,sammanhanget börI att av

hänsyn tillhargärning har föranlett förbudet,påföljd för att tasom
brottsbalken.§ 5rådgivningsförbudet i enlighet med 29 kap. 5

vid bedömandestycke domstolen,andraI attnyttett av omanges
straffvärde ochskall beakta brottslighetensmeddelas,förbud bör om

vid råd-skyldig till brotttidigare gjort sigförbudstalanden avsersom
anvisningardomstolenalltsågivningsverksamhet. Bestämmelsen ger

betydelse föravgörandeskall tillmätasomständighetervilka somom
stycket angivnai förstai de fall där deskall meddelasförbudom

rådgiv-vid sinförutsättningarna rådgivarengrundläggande att-
uppfyllda.begått brott inte ringaningsverksamhet ärärsom -

motiven tillgällande lag. Imotsvarighet isaknarBestämmelsen nu
avgörande fördet371984/85:90paragrafen prop. sägs att oms.

för rådgivarenriskdet finns görskall meddelas börbeslut attvara om
harskälrådgivningsverksamheten. Avbrott iskyldig tillsig somnya

avsnitt 8.4.4motiveringen underallmänna ärredovisats i den prog-
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nostiska kriterier detta slag mindre lämpliga vid tillämpningenav av
straffrättslig sanktion. De föreslagna kriterierna det förbuds-en -

grundande brottets straffvärde och tidigare brottslighet innebär bl.a.-
kravet på rättslig likabehandling bör kunna tillgodosesatt bättre vadän

torde bli fallet domstolen förutsätts lägga bedömningsom om en av
återfallsrisken till grund för sitt avgörande.

denOm aktuella brottsligheten allvarlig, bör dettaär ofta ettvara
avgörande skäl för meddela förbud. Den presumtionsregelatt som
utredningen föreslår skall införas i paragrafens tredje stycke är ett

föruttryck den betydelse straffvärdet bör tillmätas i dettasom
Ävensammanhang. Vi återkommer till denna regel. i fall därstrax

presumtionsregeln inte tillämpligär kan emellertid straffvärdet i sig
tala starkt för förbud skall meddelas. Har brottslighetenatt ett
straffvärde motsvarande månaders fängelse eller torde detsex mer
sålunda i allmänhet finnas skäl ålägga förbud. dessaI fall kanatt
rådgivaren vanligtvis ha visat sådan respektlöshet införanses en
grundläggande i samhället förbud motiverat.äratt ettnormer

Även den aktuella brottsligheten inte så allvarlig kanärom
emellertid förbud påkallat. förstaI hand gäller detta i fallett därvara
rådgivaren tidigare gjort sig skyldig till brott vid rådgivningsverksam-
het. Man kan emellertid också tänka sig den situationen rådgivarenatt
samtidigt lagförs för flertal brott begångna vid sådan verksamhet,ett

brottslighetens straffvärde när fullt till denutan att nämndaupp nyss
Ävennivån. i sådant fall bör det kunna komma i fråga meddelaett att

rådgivningsförbud.
När det i detta lagrum talas rådgivaren tidigare gjort sigattom

skyldig till brott innebär det inte endast tidigare domar iatt utan
princip åtalsunderlåtelseräven och strafförelägganden får beaktas.

betydelseAv för bedömningen i de fall där rådgivaren tidigare gjort
sig skyldig till brott vid verksamheten främst vilken omfattningär den
tidigare brottsligheten haft, hur lång tid förflutit mellan brottensom

den tidigare och den aktuella brottslighetens svårhet.samt
I paragrafens tredje stycke har tagits in regel innebär atten som

förbud skall påkallat med hänsyn till brottets straffvärde, detanses om
föreskrivnalägsta straffet för något de aktuella brotten fängelseärav

i månader. Om det finns särskilda skäl kan presumtionen brytas.sex
Syftet med denna presumtionsregel säkerställa fråganär att att om
rådgivningsförbud verkligen aktualiseras falli de där rådgivaren gjort
sig skyldig till brottslighet.grov

Särskilda skäl för i här avsedda fall avstå från ålägga beslutatt att
föreliggakan exempelvis den aktuella gärningen framstårom som en

engångsföreteelse efter många års klanderfritt bedriven rådgivnings-
verksamhet.



SOU 1998:47 Fönfattningskommentar 239

7§

paragrafen har ändringen förl den gjorts, registret överatt ansvaret
rådgivningsförbud förts från Riksskatteverket till Patent- ochöver

Ändringenregistreringsverket. har behandlats i den allmänna motive-
ringen under avsnitt 8.4.7.

8§

Paragrafen innehåller bestämmelser vid överträdelsesanktionerom av
rådgivningsförbud. Andra så det lagtextenstycket har ändrats attett av

framgår förbudstiden skall förlängas överträdelse,vid detatt omen
särskilda förlängning. Förbudstideninte finns skäl underlåta böratt

regel förlängas med den tid förbudet Har den för-överträtts.som som
sig skyldig till rådgivningsverksamhetenbudsålagde gjort brott inya

dock i skärpande riktning.talar detta
underlåtas, särskildaFörlängning kan det föreligger skäl.om

skäl får föreligga meddelasSärskilda dett.ex. ett nyttanses om
ringarådgivningsförbud eller överträdelsen bedöms brott.ettom som

prövning förbudstidendet vid domstolens gått lång tid sedan löpteHar
skäl förlängning.kan detta underlåtaäven ett attut, vara

Ikraftträdandebestämmelserna

principer föreslås inteenlighet med allmänna bör de skärpningarI som
fråga rådgivningsförbud på grund brottvid prövninggälla av om av

ikraftträdandet. i särskildbegåtts före harDetta angetts ensom
bestämmelse.

iFörslaget till ändring lagen11.6 lag om

1986:436 näringsförbudom

6§

näringsförbud. IParagrafen innehåller bestämmelser verkan avom
förbjudet för denuppräkningstycket finns vadförsta ärsomen av

detinnebär iunderkastad näringsförbud. Förslagetär att en nysom
underkastad närings-styckepunkt i detta dennionde ärattanges som

företräda enskildfår inneha fullmaktförbud inte att enannan
sådan juridisknäringsverksamhet ellernäringsidkare i dennes en

punkt sådani styckes fjärde än som avsessom anges sammaperson
andra stycket avtalslagen.i §10
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Förbudet inneha fullmakt företräda enskild näringsidkaremot att att
har begränsats till fullmakt behörighet företrädaatt attavse som ger
näringsidkaren i angelägenhet hans näringsverksamhet.en som avser
Uttrycket näringsverksamhet har här innebörd på andrasamma som
håll i lagen 1986:436 näringsförbud och i modern lagstiftning iom
övrigt se 1985/86: 126 62. Vad åsyftast.ex. alltsåärprop. s. som en
yrkesmässigt bedriven verksamhet ekonomisk art, oavsettav om
verksamheten inriktadär vinst eller kravetI på yrkes-att ge
mässighet ligger verksamheten måste ha viss varaktighet.att Av-
gränsningen förbudet innebär alltså näringsförbud inteettattav
hindrar den förbudsålagde fullmakt företräda näringsid-att attges en
kare i angelägenheter inte gäller näringsverksamheten.som

Hänvisningen till paragrafens fjärde punkt innebär förbudetatt att
inneha fullmakt företräda juridisk omfattar fullmakteratt person
avseende aktiebolag, bankaktiebolag, sparbanker, försäkringsbolag,
handelsbolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte
i Sverige, ekonomiska föreningar sådan ideell förening ellersamt
stiftelse driver näringsverksamhet.som

Förbudet inneha fullmakt omfattar inte sådana fullmaktmot att som
i 10 § andra stycket avtalslagen, dvs. s.k. ställningsfullmakt. Enavses

ställningsfullmakt föreligger någon på grund avtalnär med huvud-av
intar ställning enligt lag eller sedvänja medför vissmannen en som

behörighet företa rättshandlingar för dennes räkning. oftaEtt anförtatt
typexempel kassörskaär i butik sitter under skyltenatt en som en
"Kassa" behörig för huvudmarmensär räkning betalningatt ta emot av
kunderna. För undvika fullmaktsförbudet skall leda tillatt att en
omotiverad utvidgning kretsen befattningar förbjudna förärav av som
den ålagts näringsförbud, har ställningsfullmakt undantagits frånsom
förbudet.

Fullmaktsförbudet innebär den har ålagts näringsförbudatt ärsom
förhindrad uppdrag fullmäktig i fall där det frågaatt motta ärnya som

sådan fullmakt omfattas förbudet. Han vidare skyldigärom som av
avveckla de uppdrag detta slag han redan innehar. Föratt attav som

för överträdelse näringsförbudet skall komma i fråga krävsansvar av
givetvis den förbudsålagde varit införstådd med han befullmäk-att att
tigats.

detNär gäller frågan vilken betydelse förhållandet,det att ett
näringsförbud har innehav fullmakt,överträtts bör tillmätasgenom av
för giltigheten de rättshandlingar företagits med stödav som av
fullmakten, hänvisas till vad anförts i den allmänna motiveringensom
under avsnitt 7.4.2.
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19§

Paragrafen innehåller bestämmelser domstolen möjlighet attsom ger
undantag från näringsförbudet. tillägg har klargjortsmedge Genom ett

dispensmöjligheten innehav fullmakt. sådanEnävenatt avser av
möjlighet nödvändigt komplement till fullmaktsförbud denär ett ett av
generella räckvidd utredningen föreslår.som

från fullmaktsförbudetdispens mäste preciseras, så det klartEn att
framgår vilken eller vilka fullmakter Något generelltavses.som

fullmaktsförbudetundantag från bör inte få förekomma.
Frågan, dispens från fullmaktsförbudet skall meddelas, fårom

hur fullmaktenmed beaktande vidsträckt behörighet i frågaavgöras av
fullmäktige och syftet tillärrmade fullmaktsuppdraget.den med detger

Är behörigheten så vidsträckt innehavaren med stöd fullmaktenatt av
ledningen näringsverksamhet dispens normaltkan börutöva settav en

i fråga. fall där begränsade fullmakterinte komma I det gäller mera
dispensansökan bifallas. Som anförts ibör däremot ofta kunnaen

allmänmotiveringen avsnitt naturligtvis länmas för7.4.2 bör dispens
förutsätteranställda med sekreterar- eller budfunktioner bank-som

postfullmakt.eller

Ikraftträdandebestämmelserna

vid förändingarNäringsförbudsinstitutet sådan karaktär detär attav
principerregleringen finns skäl tillämpa allmänna föratt sammaav

det straffrättsliga omrâdet. Den skärpning iikraftträdandet som
näringsförbud utredningen föreslårfråga innebörden ettav somom

följaktligen inte tillämpas beträffande näringsförbud meddeladebör
omständigheter inträffat före ikraftträdandet.anledningmed av som

till ändring i lagenFörslaget lag11.7 om

1998:00 belastningsregisterom

10§

motive-redogörelsen i i den allmännaframgått avsnitt 5.2.5Som av
remiss medregeringen nyligen till lagrådet överlämnatringen har en

Belastningsregistretlag belastningsregister.förslag till bl.a. ären om
belastningsregistret.ochdet nuvarandeersättaavsett att person-

belastningsregisterFörevarande paragraf i förslaget till lag om
1965:94 polisregister§ i den nuvarande lagen3 3motsvarar om
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och i vilka fall regeringen får föreskriva enskild skallattangerm.m.
fåha uppgifter enskildrätt belastningsregistret.att om annan ur

den allmärmaI motiveringen avsnitt 5.3.4 frarnhållitshar detatt
angeläget de uppgifter brott och påföljderär förekommeratt om som

i affärskontrollssarnrnanhang håller hög kvalitet. Vidare har dären
konstaterats detta kvalitetskrav förtalar kreditupplysningsföre-att att

bör för kreditupplysningsändamålrätt erhålla uppgiftertagen attges
från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. I paragrafens andra stycke

följaktligen intagitshar regel regeringen möjlighet atten som ger
föreskriva uppgifter registret får lämnas till kreditupplys-att utur
ningsföretag för användas i kreditupplysningsverksamhet.att

11.8 Förslaget till förordning ändring i polis-om

registerkungörelsen 1969:38

Regeringens avsikt torde utfärda förordning i anslutningattvara en ny
till den föreslagna lagen belastningsregister. Med hänsyn till detom

vilketskede i beredningen lagstiftningsärendet befinner sig närav
skrivs har utredningendetta emellertid varit hänvisad till att presentera

förslagsina i här aktuell del ändringar i den befintliga polisregis-som
terkungörelsen.

17§

Paragrafen innehåller bestämmelser meddelande utdrag Riks-om av av
polisregister.polisstyrelsens I punkt 16 har föreskrivits atten ny

utdrag skallsådant meddelas den bedriver kreditupplysningsverk-som
samhet, i kreditupplysningslagen, för användning i sådansom avses
verksamhet. Bestämmelsen kompletterar den tidigare berörda
ändringen i lagen belastningsregister.om

19§

paragrafens sjätte stycke har föreskrivitsI i utdrag enligt 17 §att ett
16 polisregisterkungörelsen inte får med uppgift böter ellertas om

påföljd sådan dömts med tillämpning 9 11 ellerän utannan som av -
14 kap. brottsbalken, skattebrottslagen eller lagen straff förom varu-
smugling. Denna begränsning knyter vad föreslåstill gälla ian som
fråga användningen brottsuppgifter i kreditupplysningsverksam-om av

jämför förslagen tillhet ändringar i kreditupplysningslagen och
kreditupplysningsförordningen. övrigt har i paragrafen endast gjortsI
vissa följdändringar.
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till11.9 Förslaget förordning ändring i för-om

ordningen 1985:357 registrering ochom av
underrättelse domar förbud motom om

yrkesmässig rådgivning vissai fall

Ia§

paragrafen, föreskrivsI PRV skall kungöra beslutär attsom ny, om
rådgivningsförbud i den tidning för kungörelser verket ut.som ger
Kungörelse skall inteske bara sådant förbud ålagtsnär ävenett utan

det upphävts, ändrats eller förlängts. Beträffande skälen för attom
införa kungörelseförfarande hänvisas till vad anförts i denett som
allmänna motiveringen under avsnitt 8.4.7.

60ch 7§§

Ändringarna föranledda utredningens förslag förär att ansvaretav
registret rådgivningsförbud skall från Rikskatteverketförasöver över
till PRV.

förordning11.10 Förslaget till ändring i kredit-om

upplysningsförordningen 1981:955

4a§

Paragrafen, innehåller de bestämmelser denär närmaresom ny, som
iföreslagna ändringen 6 § fjärde stycket kreditupplysningslagen

förutsätter. Innebörden regleringen Datainspektionens med-är attav
givande under vissa angivna förutsättningar erfordras förinte iatt
kreditupplysningsverksamhet samla in, lagra eller lämna uppgifterut

dom eller godkänt strafföreläggande avseende brott enligtettom en
1971:699 eller 14 kap. brottsbalken, skattebrottslagen eller11-

1960:418 straff för varusmugglingsbrott. Att dom ellerlagen enom
strafföreläggande avseende de nämnda brottstyperna därutöverett nu

andra brott har berörts i avsnitt 5.3.2. Förutsattkan även attavse
påföljd, i enlighet med huvudregeln i 30 kap. 3 § förstagemensam

sådantstycket brottsbalken, har bestämts för brotten, får i fall uppgift
strafföreläggandetde andra brott domen ellerlämnas även om som

paragrafenomfattar. Angående avgränsningen till de i angivna
avsnitt 5.3.2.brottstyperna, se
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första förutsättningEn för uppgifterna frågai skall få användasatt
medgivande från Datainspektionen inhämtas påföljdenatt ärutan att

bestämts tillhar böter. Härutöverän krävs lagöverträdarenannat att
näringsidkare eller har sådan anknytning tillär vissannars en en

näringsverksamhet han jämställa medär näringsidkare iatt att en
kreditupplysningslagens mening. 2I § andra stycket kreditupplysnings-
lagen med uttrycket näringsidkare i kreditupplysningslagenattanges

den driva näringsverksamhet,även har såutan att ettavses som,
väsentligt inflytande i viss verksamhet uppgifter hansatten om egna
förhållanden behövs för belysa verksamhetens ekonomiskaatt
ställning. Som framgått den allmänna motiveringen avsnitt 5.3.2av

till denna kategori hänföra första handär i de harattav personer som
väsentligt ekonomiskt intresse i verksamheten de harett samt som en

ledande ställning i företag styrelseledamot, verkställandeett som
Ävendirektör eller den någonsätt. särskildannat som av annan

anledning har möjlighet påverka företags verksamhet kanatt ett
emellertid räkna hit.attvara
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Kommittédirektiv

Åtgärder vissa bulvanförhållandenmot Dir.

1996:55m.m.

vid regeringssammanträde den 19 juni 1996Beslut

Sammanfattning uppdragetav

tillkallas försärskild utredare utreda frågor åtgärderEn att motom
vissa bulvanförhållanden m.m.

mål för utredningen skall effektivisera bekämpningenEtt attvara av
förhindra försvåraekonomisk brottslighet eller sådanatt attgenom

bulvanerbrottslighet bedrivs med täckmantel.som
Åtgärder kan inom skilda lagstiftningsomrâden,övervägas ex-

straffrätten, förvaltningsrätten och civilrätten. Ocksåempelvis inom
lagstiftning kan såsom utvecklaåtgärderandra än övervägas, att

och arbetsmetoder.kompetensmyndigheternas
skall hur myndighetersärskilt uppmärksammas hörTill det som

tillsynsuppgifter få betydligt bättretillstånds- eller skall kunnamed
förhindra exempelvis för fåi dag reglernamöjligheter än att att att ett

bedriva kringgåseller för viss verksamhettillstånd att genomen
användning bulvaner.av

avslöja illojalaskall hur det kan lättareVidare övervägas göras att
exempelvis företagbulvanförhållanden i andra sammanhang, när ett

s.k. affårskontroll.i affärsförbindelse med företagträder ett annat
ingår vilka regelförändringar kan ochuppdragetI övervägaatt som

näringsförbudgenomföras för hindra beslut kringgåsbör attatt ett om
användning bulvaner eller på sätt.annatavgenom

skall också lagen 1985:354 förbudUtredaren över motomse
yrkesmässig rådgivning i vissa fall, med syfte lagen tillgöraattm.m.

effektivare instrument i kampen den ekonomiska brotts-ett mot
ligheten.
Uppdraget skall slutfört före utgången december 1997.vara av

strategi ekonomisk brottslighetRegeringens mot

i april för samhälletsRegeringen 1995 strategi samladeantog en
ekonomiska Strateginåtgärder den brottsligheten. redovisades imot
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skrivelse till riksdagen skr. 1994/95:217, bet. 1994/95:JuU25,en
rskr. 1994/95:412.

Syftet med strategin påtagligt minska denär ekonomiskaatt brotts-
ligheten åtgärder innebär kraftig förstärkninggenom som en av
samhällets samlade insatser sådan kriminalitet.mot

Strategin omfattar flertal åtgärder berör både myndigheternaett som
och näringslivet. Det handlar bl.a. effektivisera sanktioner,attom
kontroll, tillsyn, civilrättslig lagstiftning myndigheternas arbets-samt
metoder och samarbete. Till huvudpunkterna i strategin hör att en
ökad vikt skall läggas vid det förebyggande arbetet och näringslivetatt
måste ökat i kampen den ekonomiska brottsligheten.ta ett motansvar

För förverkliga strategin har åtskilliga utredningaratt och utveck-
lingsprojekt inletts. Här kan Utredningen företagsbotnämnas Juom
1995:06, dir. 1995:95, Utredningen branschsanering och andraom
åtgärder ekonomisk brottslighet Ju 1995:11, dir.mot 1995:142,
Skatteflyktskommittén Fi 1995:04, dir. 1995:165, Skattekontroll-
utredningen Fi 1995:05, dir. 1995:12 och Utredningen skärptom
bekämpning penningtvätt Ju 1995: 18, dir. 1995:132. Iuppdragetav
till Branschsaneringsutredningen ligger bl.a. ökadövervägaatt en
kontroll i samband med tillståndsgivning och tillsyn gentemot
näringslivet. Riksrevisionsverket har fått i uppdrag utreda huratt

Ätkontrollen i samband med offentlig upphandling kan fördjupas.
och registreringsverketPatent- har uppdragits verka föratt en

effektivare affärskontroll offentliga uppgiftergöra iattgenom
myndigheters register lättare tillgängliga.

Sedan förslag skärpningar reglerna näringsförbud lagtsom av om
fram på grundval förslag från Näringsförbudsutredningen seav
nedan, har regeringen beslutat tillkalla särskild utredare för atten

förslagutarbeta till ytterligare skärpningar lagstiftningenav om
näringsförbud dir. 1996:20. Den utredningen inriktas pånya
reglerna näringsförbud vid betalningsunderlåtelse och konkurs.om

tillFörslag ändringar reglerna skattebrott har utarbetats påav om
grundval förslag från Skattebrottsutredningen SOU 1995:10,av prop.
1995/96:170. Samma utredning har nyligen redovisat förslag till
ändringar reglerna borgenärsbrott SOU 1996:30.av om

Bulvaner

Vad bulvanär en

Med bulvan vanligen utåt uppträder i egetmenas en person som namn
handlar föroch räkning i verkligheten bara är ettegen men som

för någonverktyg bulvanens huvudman. Huvudmannenannan,
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använder bulvanen för inte själv exempelvis i företagsatt ettsynas
ledning eller vid affärstransaktioner.

syftarInte sällan bulvanarrangemang till kringgå förbud elleratt
på tillstånd för visst slagkrav verksamhet. Syftet med anlitaett attav

bulvan kan också huvudmarmen själv söker undgå detattvaraen
straffrättsliga eller civilrättsliga skulle kunnaansvar som armars
drabba honom till följd äventyrliga eller kriminella transak-rentavav
tioner.

nuvarandede reglerna kom tillHur

Några generella civilrättsliga eller straffrättsliga lagregler om
finnsbulvanskap inte. Inte heller finns något allmänt förbud mot att

använda bulvan. Däremot finns inomregler bulvaner vissa, imot
lagstiftningen särskilt angivna områden.

lagstiftningenInnan den nuvarande bulvaner infördes gälldeom
bl.a. lagen 1925:221 bulvanförhållanden i fråga fast egendomom om
och lagen 1934:239 bulvanförhållanden fråga aktieri i vissaom om
bolag.

1985:277 vissa bulvanförhållandenLagen bulvanlagen träddeom
kraft år 1985 1984/85:111,i prop. bet. 1984/85:LU25, rskr.

1984/85:250. tillkom efter förslag EkobrottskommissionensLagen i
Bulvanlagbetänkande SOU 1983:46 har inte lika lång räckviddmen

kommissionen hade föreslagit. förslagKommissionens gick påutsom
införas generella såväl civilrättsligtdet skulle regleratt somav

föreslogsstraffrättsligt slag. Bl.a. straffbestämmelser omfattadesom
huvudmannen solidarisktbåde bulvanen och bestämmelser ettsamt om

för huvudmannen förekonomiskt och bulvanen de skulder iansvar
till tredje bulvanskap kan upphov till.förhållande ettman som ge

uppfattningenRemissinstanserna ställde sig i princip bakom detatt
ökat samhälleligt behov ingripa vid illojala bulvanför-förelåg ett attav

Flera remissinstanser dock den föreslagnahållanden. avstyrkte
motivering överblicka konse-lagstiftningen med det svårt attatt var

flera håll anfördesde föreslagna generella reglerna. Frånkvenserna av
krävdes ingående analys vilka beteenden bordedetatt en mer av som

föreslagna reglerna. Invändningar också vissaträffas de restes motav
lösningar ansågs det straffsanktioneradetekniska utsträckasom

området för långt.
departementschefenpropositionen till bulvanlagen anförde hanI att

uppfattning fanns behovkommissionens detdelade ettatt attom av
konstateradesamhällets möjligheter ingripa bulvaner. Hanöka att mot

svårigheter utformadet förenat med åtskilligadock attatt envar
till vikten pålagstiftning bulvaner. Med hänsynallmän att ettavom

bör drabbasvilka illojala bulvanförhållandenprecist sätt som avange



248 Bilaga 1 SOU 1998:47

konsekvenser i form straff och civilrättsligt kunde deav ansvar av
kommissionen lämnade förslagen till allmänna bestämmelser intemer

till grund för lagstiftningläggas i frågan.en
lagstiftningenDen innebär i princip endast de redan gällandeattnya

reglerna bulvaner fördes till och lag och attom samman en samma
skärptes i vissareglerna avseenden. Reglerna omfattar således i likhet

med vad gällt tidigare endast vissa delar finansmarknaden ochsom av
frågor vid förvärvvissa inom fastighetsornrådet.m.m.

förändringar i bulvanlagenSmärre har därefter gjorts.

Bulvanlagens innehåll m.m.

vissa bulvanförhållandenLagen omfattar bulvanförhållandenom som
används för kringgå sådant hinder förvärva eller behållaatt ett mot att
viss egendom eller viss rättighet uppställs i vissa, i bulvanlagensom
uppräknade lagar, i första hand avseende förvärv fast egendom,av
aktier och andelar i svenska företag.

Bulvanen och huvudmarmen kan straffas för kringgåendet ettav
hinder förvärvs- eller behållandeförbud ellermed böter fängelse i

år. kanhögst Dessutom egendomen rättigheteneller tvångs-ett
försäljas.

Regler bulvanförhållanden finns också i viss lagstiftning,om annan
i lagen näringsförbud.bl.a. om

Betalningsansvarskommittén

Åtgärder bulvanskap har också Betalningsansvarskom-mot utretts av
mittén. Kommittén fann SOU 1987:59 det mycket svårtatt attvar
dra någon mellan lojala och illojala bulvanförhållanden ochgräns
följaktligen också sådana bulvanskap rättsordningenavgränsaatt som
ogillade och vid vilka huvudmannen borde bära betalningsansvarett
för bulvanens åtgärder. Något behov generella regler det slagetav av

heller inte framkommit ihade praktiken, enligt kommittén. Kommittén
den bakgrunden fram till generellakom några reglermot att mot

bulvanskap varken kunde eller borde införas.

Rådgivningslagen

förbud rådgivninglagen 1985:354 yrkesmässig i vissa fall,I motom
rådgivningslagen ñmis regler verksamhetsådan bestårm.m. om som
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någoni yrkesmässigt går andra till handa med råd elleratt annat
biträde i juridiska eller ekonomiska angelägenheter.

Bakgrunden till rådgivningslagen har tillkommit ekono-äratt att
miska brottslingar inte sällan använder sig professionella rådgivareav

fråga exempelvis juridiki eller ekonomi vid planeringenom av
kvalificerad ekonomisk brottslighet. Rådgivarna kan till det yttre
framstå respektabla företrädare för jurist- eller ekonomyrket ochsom

bedriver i många fall sin oseriösade rådgivningsverksamhet ettsom -
inslag till detlukrativt i helt respektabel yrkespraktik.yttreen-
i utövningen rådgivningsverksamhet oaktsam-Den som av av grov

främjar straffbarhet handling kan enligt rådgivningslagen dömasen
vårdslös rådgivning till böter i två år.för eller fängelse högst Givetvis

rådgivaren i förekommande fall dömaskan i stället medgär-som
till huvudbrottet, bedrägeri ellerningsman exempelvis skattebrott.

Rådgivningslagen innehåller också domstol kan meddelaregler attom
förbud rådgivningsverksamhet i högst fem år,utövamot att om en

har gjort sig skyldig till inte ringarådgivare brott i sinärett som
rådgivningsverksamhet.

Behovet översynenav

Nuvarande lagstiftning bulvaner effektivinteärom

finns flera skäl till på frågan effektiviseraDet att nytt atttanu upp om
illojala bulvanförhållanden. börjalagstiftningen Till med kanattmot
nuvarandeden lagstiftningen inte har visat sigkonstateras att ettvara

effektivt medel användning bulvaner på illojalt sätt.mot ettav
räckvidd sällan ha tillämpatsReglerna har begränsad och endastsynes

förhindra användningenpraktiken. De har inte kunnat bulvaneri av
inte minstnänmvärd grad. Tvärtom det känt faktum hosi är ett

vanligare bulvanerpolisen och inom näringslivet det blivit alltatt att
kvalificerad och inteanvänds redskap för begå sällanett attsom

ekonomisk brottslighet.omfattande
från årPolisens och andra myndigheters erfarenheter gör attsenare

praktikeni har tämligen god bild hur bulvaner i användsvi dag en av
ekonomiska brottsligheten.i den

många fall har kriminellt belastade bulvanerI personer genom
konton för penningtransaktionerförvärvat bolag eller öppnat ettsom

många fall själva varitkriminell verksamhet. Bulvanerna har iled i en
de varningssignalerostraffade och myndigheterna har därför inte fått

förekommer exempelvisinnebär kända brottslingarsdet att namnsom
ekobrottslingarhandlingar rörande visst företag. Kändaofficiellai ett

fördoldabedriva kriminell verksamhet i detdärigenom kunnathar
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lång tidunder polisen eller andra myndigheter har kunnatutan att
komma den brottsliga verksamheten på spåren.

slag bulvaner har börjatNya uppträdaav

speciell form bulvanerEn de s.k. målvaktema,är har blivitav som
vanliga i samband med vissa slag ekobrottslighet. Målvakter oftaärav

med sociala problem för mindre ersättningpersoner som en engageras
ingå i bolagsstyrelsen eller på formellt framträdasättatt annat som

företrädare för företag. Målvakten utför i regel inget arbete iett
företaget skriva sitt på avtal ochän andra officiellaannat att nanm
handlingar. Avsikten det svårare för myndigheternaär göra nåatt att

bakomhuvudmännen brottsligheten. Ibland målvakt iengageras en
slutskedet kriminellt förlopp, exempelvis bolagsplundring,ettav en

det straffrättsligaför för olika brister i hanteringen,att ta ansvaret
avsaknad bokföring.t.ex. av

Huvudmarmen har i det skedet vanligen försvunnit med tillgångarna.
förblir i många fall okändHan för polisen i varje falloch det oftaär

svårt eller omöjligt knyta honom till brottsliga handlingardeatt som
utförts.

På liknande kan målvakten användas vid kriminella förfarandensätt
i samband med planerade konkurser. Målvakten skydd förär ett
huvudmarmen själv bli avslöjad och lagförd. På så sättmot att är
användningen målvakt ofta förutsättning för bolagsplundring ochav en
andra liknande slag ekobrottslighet.av

får sålundaMålvakten bära det straffrättsliga för brotts-ansvaret
ligheten. Men han kommer i praktiken ofta undan ganska lindrigt med

till sin bristande kompetenshänsyn och korta tid bolagetden varit i
hans ägo.

bulvaner insatta ellerNär styrelseledamöter verkställandeär som
direktörer i bolag det inte ovanligt huvudmarmenär att genom
fullmakt, ofta s.k. generalfullmakt, skaffar sig behörighet atten
företräda bolaget och därmed i praktiken sköta dess verksamhet. Detta
förfarande används också i många fall bolag helt saknarnär ett
registrerad styrelse eller verkställande direktör.

Myndigheterna har slagit larm behövsreglerattom nya

åklagare, polis och olikaFrån andra myndigheter har i sammanhang
framhållits användningen bulvaner mycketutgöratt ett stortav
problem i kampen den ekonomiska brottsligheten. florerandeDenmot
bulvananvändningen det svårt tillstånds- och tillsynsmyn-förgör
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digheter förebygga ekobrottslighet hindraatt kända eko-attgenom
brottslingar komma in på eller bli kvar på marknaden.att När brott
sedan har begåtts i näringsverksamhet under täckmantel bulvaner,av
inklusive målvakter, det svårtär brottenutreda och få framatt att
sådan bevisning huvudmarmen kan avslöjas och lagföras.att

iAndra åtgärder ekobrott måste kompletteras med bättremot
regler bulvanermot

Som framgått har Branschsaneringsutredningen fått i uppdragovan
bl.a. föreslå åtgärder för skärpa kontrollen iatt samband medatt
tillståndsgivning och tillsyn i förhållande till näringslivet. Det är
viktigt sådana skärpningar kontrollerna från myndighetersatt sidaav
inte förfelar sin verkan ekokrirninella döljer sig bakomattgenom
bulvaner och så kringgår kontrollerna.sätt
Frågan bulvaner har vidare berörts i regeringens propositionom

Ändrade1995/96:98 regler för näringsförbud. Propositionen innebär
reglerna näringsförbud skärps i olika avseenden föratt göraattom

näringsförbud till effektivare instrument för förebygga ekono-ett att
misk brottslighet. Näringsförbudsutredningen, slutbetänkandevars
SOU 1995: 1 legat till grund för förslagen, hade också förordat regler

förbud s.k. generalfullmakt företräda juridiskmot attom en person,
fördetta det svårare kringgågöra meddelat näringsförbud.att att ett

Regeringen farm dock prop. 26 det förslaget behäftat medatts. var
lagtekniska brister med hänsyn till begreppet generell fullmaktatt var
så obestämt till sin innebörd. I propositionen anförs regeringenatt

låta frågan generell fullmakt den kommandeatt överavser om ses av
utredningen bulvanskap.om

Ajfärskontroll

näringsidkares SjälvskyddI för ekonomisk brottslighetutsättasmot att
ingår s.k. affárskontroll. Därmedgöra kontrollera denatt att attmenas

står i begrepp affärer med inte framstårgöra oseriösattsom man som
eller brottslig. En effektiv affärskontroll har givetvisrentav stor
betydelse skydd också sådan ekonomisk brottslighet därett motsom
bulvaner används.

affärskontroll ingårI normalt kreditupplysning på denatt ta
tilltänkta affärspartnem. Reglerna kreditupplysning har visserligenom
nyligen Kreditupplysningsutredningenöver SOU 1993:110.setts av
Några förslag ökade möjligheter använda uppgifterattom om
ekonomisk brottslighet presenterade utredningen emellertid inte. En
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lagrâdsremiss på grundval utredningsförslagen bereds för när-av
varande inom Justitiedepartementet.

Affars- och kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen harUC
skrivelse till Justitiedepartementet februari 1996 förordati deti atten
tillåtet registrera brottslighet förblir ekonomisk kreditupp-att grov

lysningsändamål. Också i den allmänna har den uppfattningendebatten
framstårframförts det inkonsekvent kanske oavsiktligatt attsom en

harmlös betalningsförsummelse registrerastämligen ochoch är
kreditupplysning,tillgänglig vid medan den har dömts för grovsom

brottslighet skyddas och därigenomekonomisk sekretess kan fåav
begå företag intemöjlighet brott och känneratt motnya sompersoner

eller kan fä reda dessa domar.till

bolagsplundringRiksåklagarens rapport om

har regeringens uppdrag gjort översiktligRiksåklagaren en
problemställningar åtgärder det gällerkartläggning och möjliga närav

Uppdraget har redovisatsinsatserna bolagsplundring.förbättra motatt
olikafebruari 1996. framgår slagi Avi rapporten attrapport aven

samband bolags-regelmässigt förekommer i medbulvanarrangemang
plundring.

områdettänkbar åtgärd inom det straffrättsliga förSom atten
med ekobrottslighetmotverka användning bulvaner i sambandav
skulle kunna införasi utnyttjandet bulvanförordas rapporten att av

straffvärde.grund för tillmäta brott högreatt ettensom
förordar också införs ägarregister förRiksåklagaren detatt ett

enligtMed sådant register skullefåmansbolag. ett rapportenman
avsikter förmöjligheterna för med brottsligaminska attpersoner agera

företrädare.inte finns någon ansvarigför vilka detbolag

efektivRådgivningslagen inteär

på rådgivningsverksamhetRâdgivningslagen sikte oseriös etttar av
brottsupplägg där också använd-torde vanlig i mångaslag som vara

skäl föri Redan dettabulvaner kan ingå brottsplanen.ning är ettav
den lagen.överatt senu

förefaller särskiltrådgivningslagen inteskälEtt är attattannat vara
harfåtal gånger. Denhar tillämpats endasteffektiv. Den ett uppen-

rådgivningsverksamhet iförhindra oseriösinte lyckatsbarligen att
framstårhar brett sig ochekobrottssammanhang ut numera som en

ekonomisk brottslighet.faktor det gällerbrottsgenererandeviktig när
bolagsplundringden nämndaRiksåklagaren har i rapporten omovan
effektivare. Hanrådgivningslagen förförordat görasöver attatt ses
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har därvid bl.a. pekat på det blivit vanligt i ekobrottssarnrnanhangatt
rådgivare används för hjälpa till flyttamed tillatt att att pengar

utländska skatteparadis.

Uppdraget

Arbetets inriktning

särskild utredare tillkallasEn för utreda frågor åtgärderatt motom
vissa bulvanförhållanden enligt vad berörtsm.m. som ovan.

förEtt mål utredningen skall effektivisera bekämpningenattvara av
ekonomisk brottslighet förhindra eller försvåra sådanatt attgenom
brottslighet bedrivs med bulvaner täckmantel. Med bulvanersom avses
i sammanhanget s.k. målvakter. Inom uppdraget falleräven dessutom
vissa åtgärder har betydelse för effektiviseringen ekobrotts-som av
bekämpningen iockså andra avseenden motverkaän attgenom
användningen bulvaner.av

framstår,Det bakgrund tidigare utredningsarbete inommot av
området, inte realistiskt försöka utarbeta några generella reglerattsom

bulvanskap. Utredaren bör därför i första hand inrikta sig på attom
finna lämpliga åtgärder inom område områdeför där det visar sig
finnas behov motverka användningen bulvaner. Utanförattav av

faller sådana branschspecifikauppdraget åtgärder behandlassom av
Branschsaneringsutredningen.

Med dessa begränsningar skall utredaren fråganöverväga om
Åtgärderåtgärder bulvaner i hela dess vidd. kan inomövervägasmot

skilda lagstiftningsområden, exempelvis inom straffrätten, för-
valtningsrätten och civilrätten. Också andra åtgärder lagstiftningän
kan såsom utveckla myndigheternas kompetensövervägas, ochatt
arbetsmetoder. Den internationella aspekten måste uppmärksammas
med hänsyn till risken för utländska bulvaner kommer till ökadatt
användning, de inhemska reglerna skärps.om

följande frågorI det vissa utredaren särskilt böranges som
uppmärksamma.

Kontroll i samband med tillståndsgivning, bidragsgivning och tillsyn

viktigt myndigheter med tillstånds- eller tillsynsuppgifterDet är att
eller med uppgift besluta bidrag näringslivet fårtill betydligtatt om

möjligheter i dagbättre förhindra förutsättningarnaän att att ex-
empelvis för få tillstånd eller för bedriva viss verksamhetatt ett att en
kringgås användning bulvaner. åtgärderBland här kangenom av som

vidga möjligheterkan myndigheternas utredaövervägas nämnas att att
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verkligen står bakom viss verksamhet, i vissa fallattvem som en
sökande ellerförelägga styrka sin uppgivna ställningpart atten annan

i verksamheten och öka möjligheterna avslå tillståndsansökanatt att en
vid misstanke sökanden bulvan inte huvudman.ochärattom

Afärskontroll

skall hur det kanVidare lättare avslöja illojalaövervägas göras att
bulvanförhâllanden i samband med affärskontroll. Utredaren skall

bl.a.därvid registeruppgifter brottmålsdomar,överväga iom om
första hand rörande ekonomisk brottslighet bör tillgängliga igöras
samband med kreditupplysning eller i samband medsättannat
affärskontroll.

Ägarregister fåmansbolagi

skall utreda finns införaUtredaren det skäl register föratt ettom
information i fåmansbolag. förväntade frånDenägare nyttanom
ekobrottsbekämpningssynpunld sådant register skall därvid vägasettav

kostnader, administrativa insatser, bördor för näringslivetmot m.m.
för realisera sådantbehövs register. I uppdraget liggeratt ett attsom

vilka uppgifter bör ingå i registret, hur uppgifterna skallöverväga som
skall föra skallsamlas in, registret, hur registret användasvem som

hur det skall finansieras.och

Hinder kringgå näringsförbudmot att

fråga för utredaren vilka regelförändringarviktigEn är övervägaatt
åtgärder kan och bör genomföras för hindraeller andra att att ettsom

näringsförbud kringgås användning bulvanermeddelat ellergenom av
på liknande jfr 1995/96:98 26. Särskildsättannat s.prop. upp-

generalfullmaktmärksamhet skall användandet s.k. ochägnas av
kringgåfullmakter kan användas för närings-andra atttyper av som

förbud.
skaffa problemens karaktärUtredaren skall söka sig bild ochaven

i vilken utsträckningomfattning. bakgrund därav skallMot övervägas
förbjuda meddelats näringsförbudbefogat dendet är attatt som

enligt fullmaktsregler. Därvid skallföreträda avtalsrättsligaannan
beskriver de situation-utredaren utforma lagtext konkretsom meraen

utformas såförbud bör skalldå sådant gälla. Förslaget attett ener
näringsverksamhet inteanvändning fullmakt inom seriösnormal av

onödigtvis försvåras.
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Om det visar sig ändamålsenligt, skall utredaren fri attvara
behandla frågan generalfullmakt också i andra brottsliga situationerom

i samband med kringgåendeän näringsförbud.av

Rådgivningslagen

När det gäller rådgivningslagen skall utredaren allsidiggöra en
Översyneni syfte lagenöversyn väsentligtgöra effektivare.att skall

alltså inte begränsas till sådant har med användning bulvanersom av
göra.att

Som bakgrund bör utredaren undersöka hur lagen har fungeraten
i praktiken och vilka problem har framträtt vid tillämpningen.som

Utredaren bör bl.a. rådgivningöverväga ingår delom som som en
i ekonomisk brottslighet tillräckligtär sanktionerad nuvarandegenom
regler i rådgivningslagen och i strafflagstiftningen. handlarDet dock
inte bara skärpning de straffrättsliga sanktionerna. Ocksåom en ev. av

skärpning reglerna förbud rådgivningsverksamhet fören motav om
den döms för brott skall Därvid skallövervägas. övervägassom
exempelvis sådant förbudgöra obligatoriskt, förlänga för-att att
budstiden och kungöra meddelat förbud i likhet med de nyligenatt ett
beslutade skärpningarna reglerna näringsförbud prop.av om
1995/96:98, bet. 1995/96:LU22, rskr. 1995/962212, SFS 1996:314.

detI sammanhanget skall utredaren också åtgärderöverväga som
solidariskt betalningsansvar för skada vållats målsägande, försom en
undandragna skatter etc.

viktigEn fråga hur insatsernaär rådgivning i ekobrottssam-mot
manhang skall kunna skärpas râdgivningslagens efterlevnadattgenom
kan övervakas effektivare.

Redovisningen uppdragetav m.m.

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter, såsom Riks-
åklagaren, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket, Generaltullstyrelsen

Patent- och registreringsverket.samt
Samråd skall också ske med Aktiebolagskommittén Ju 1990:08,

Registerutredningen Ju 1995:1, Utredningen företagsbot Juom
1995:06, Kommittén datalag Ju 1995:08, Branschsa-om ny m.m.
neringsutredningen Ju 1995:11 och Utredningen rörande be-
stämmelserna betalningsunderlåtelse och konkurs i lagenom m.m. om
näringsförbud.

Utredaren skall samråda med Sveriges advokatsamfund.
För utredarengäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer

och särskilda utredare rörande offentligaprövningen åtagandenav
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1994:23 redovisningen regionalpolitiskadir. konsekvensersamt av
jämställdhetspolitiskadir. 1992:50, konsekvenser dir. 1994: 124av

konsekvenser för brottsligheten brottsförebyggandeoch och detav
dir. 1996:49.arbetet

Uppdraget skall slutfört före utgången december 1997.vara av
Utredaren bör redovisa uppdraget etappvis i delbetän-överväga att
kanden.

Justitiedepartementet
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BULVANUTREDNINGEN PROMEMORIA
1997-02-26

Ägarregister i fåmansbolag

Inledningl

Bulvanutredningen har enligt sina direktiv Dir. 1996:55 till uppgift
utreda frågor åtgärder vissa bulvanförhållanden ochatt motom om en

del andra frågor med anknytning till intresset motverka s.k.att
ekonomisk kriminalitet.

särskildEn uppgift har anförtrotts utredningen enligtsom
direktiven efter det finns skäl införa register förär att att ettomse

fåmansbolag.information i förväntadeDen frånägare nyttanom
ekobrottsbekärnpningssynpunkt sådant register skall därvid vägasettav

kostnader, administrativa insatser, bördor för näringslivetmot m.m.
behövs för realisera sådant register. l uppdraget liggeratt ettsom

direktiven vilkaenligt uppgifter bör ingå i registret,övervägaatt som
uppgifterna skall samlas in, förahur skall registret, hurvem som

ochregistret skall användas hur det skall finansieras.
behandlasdenna promemoria angivna frågan.I den harDetnu

angeläget eventuell nyordning utformas på sådant sättansetts att etten
någraden inte innebär nackdelar för de berörda aktiebolagenatt utan

såvitt möjligt erbjuder fördelar för dessa. lösningDentvärtom som
därvid skisseras generellt det nuvarande dokument-är övergeratt man
baserade aktiesystemet och övergår ordning enligt vilkentill en
registreringar ligger till grund för aktierättigheterna.

till direktiven2 Bakgrunden

i den aktuella få bakgrundDirektiven torde delen mot ettnu ses av
i åklagarväsendets åtgärder bolags-uttalande 1996:1rapport motom

plundring, i flera hänseenden uppenbarligen legat till grund försom
följande:direktiven. I nämligen 67s.sägsrapporten
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fråga intresseEn inte tiden förär införaär attannan av ettom nu mogen
ägarregister för fåmansbolag. Med sådant register skulle minskaett man
möjligheten för med brottsliga avsikter bolag därattpersoner agera genom
det inte finns någon ansvarig företrädare. Likaväl i dagsom man
registrerar aktier i publika bolag bör kunnaäger detgörasomvem man

framståri fåmansbolagen. Det naturligt PRV skall register-attsom vara
myndighet för sådant register.ett

registreringsverketochPatent- PRV registrerar för närvarande inte
sigägarförhållanden för privata eller för publika aktiebolag. Hosvare

finns dock handlingarPRV bolagsstämmoprotokoll vilkat.ex. av- -
ofta kan sluta sig till hur ägarbilden ungefärligen detnärutman ser

fâmansföretag.gäller
samtliga aktiebolag gällerFör emellertid aktiebok skall förasatt en

samtliga aktierbolagets och aktieägare. Denna skall i principöver
hållas tillgänglig för och 3 kap. 7 13 §§ aktiebolagslagen.var en -

iAktieboken dock pappersbaserade otillförlitlig, bl.a.är system- -
till i principmed hänsyn det frivilligt aktieägareförär göraatt atten

anmälan till aktieboken sitt innehav. styrelseledamotFör ochom
verkställande direktör finns visserligen enligt 8 kap. § aktie-5

formellbolagslagen skyldighet sådan anmälan förgöraatten en
införande i aktieboken, denna inte straffsanktione-skyldighet ärmen
rad.

aktiebolag med avstämningsförbehåll bolag i vilkaI dvs. aktierna-
pappersdokumentinte kontobaserade det Värdepap-utgör är ärutan -

VPCperscentralen VPC AB för aktieboken. I sådana bolag skersom
med bestämmelserna ii enlighet aktiekontolagen 1989:827 en

aktie självaöverlåtelse registreringen hos VPC. Dennaav en genom
registrering det överlämnande aktiebrevet medmotsvarar av en
sammanhängande överlåtelsekedja krävs för tredjeatt motsom en man

skett igiltig Överlåtelse skall ha dokumentbaserat principIett system.
därmed VPC:s registreringar deñnitionsmässigt måstegäller att

avspegla ägarförhållandena korrekt, låt registreringamaattvara
naturligtvis inte avslöjar bulvanarrangemang och liknande och inte

överlåtelsefall då kan ogiltig på grund rättsstridigtheller aven vara
något sådant förhållande.tvång eller

reglerna desamma publika och privataangivna för aktie-De ärnu
emellertidPublika bolag har i praktiken undantagslöstbolag. avstäm-

ningsförbehâll, dvs. kontobaserat aktiesystem, eftersom detta är ett
förobligatoriskt krav bl.a. inregistrering eller notering vid Stockholms

de privata bolagen det endast mindre del harfondbörs. Av är en som
avstämningsförbehåll.

privata aktiebolag sådana harandraFör än avstäm-som
för någon officiellningsförbehåll finns närvarande inte annan

registrering den sker i aktieboken. Hos skattemyndigheternaän som
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visserligen anteckningar aktieinnehav i fåmansbolag,görs om men
dessa grundas endast på självdeklarationer och avspeglar de uppgivna
ägandeförhållandena bara vid det tillfälle deklarationensom avser.

3 Några utgångspunkter

register3.1 Ett bör inte begränsas till fåmansbolagnytt

ägarregister införasSkall för aktiebolag inte för närvarandeett som
omfattas det kontobaserade utgångspunkt förärsystemet,av en
utredningen till början registret rimligen måste omfatta allaatten

bolag och således intesådana endast fåmansbolag.
ordning skulleEn irrationell och dessutom lätt kunnaannan vara

kringgås. Om aktiebolagslagens fåmansbolagdefinitiont.ex. ettav
utgångspunktväljs dvs. bolaget har högst tio aktieägare 9attsom -

kap. 12 § sista stycket kan lätt ombesörja bolaget fårägarna att-
aktieägare och därmedelva regleringen spel. Ensätta ur annan

fåmansföretagdefinition på finns i kommunalskattelagen, 14se p av
anvisningarna till 32 den torde kunnaknappast användas imen
förevarande sammanhang.

demra promemoria behandlas emellertid inte registreringsfrågorI
andra juridiska Beträffandeaktiebolag. registre-rör änsom personer

ring handelsbolag och enskilda näringsidkare finns regler i handels-av
registerlagen 1974: 157.

civilrättsliga3.2 De reglerna måste ändras

ägarregister för fåmansbolag byggas efter olikaEtt kan modeller.upp
skulle kanske kunna särskild registre-En PRVutväg görattvara en

ring grundval sådana uppgifter finns tillgängliga hos verketav som
främst bolagsstämmoprotokoll. sådan registrering blirEngenom

naturligtvis inte heltäckande. registerutdrag den återgesI kunde under
någon lämplig rubrik, "Aktieägare enligt bolagsstäm-t.ex. senaste
moprotokoll" e.d. Att detta skulle komma innebära mycketrättatt

för klart brottsbekämpandearbete PRV och värdet från ochsynes
synpunkter torde bli mycket begränsat.andra

ägarregister förbygga fåmansbolag grundat påAtt ettupp en
anmälningsskyldighet för aktieförvärvare eller för bolagen skulle å

välbetänkt praktiskt möjligt.sidan inte och knappastandra vara ens
förskulle innebära synnerligen omfattande merarbete register-Det ett

inte registreringen ocksåmyndigheten bara det gäller självanär utan
kontroll och sanktioner försurnrnelser.i fråga vid fel eller Ochom

skulle i praktiken förmodligen bli otillförlitligtregistret snarast mera
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de nuvarande aktieböckerna anmälan skulle ofta kommaän att-
försummas och de eller skäl inte vill skylta i registretett annatsom av

säkert avstå frånskulle anmäla sig. Detta gäller ävenatt om man
straffskulle införa eller någon sanktion underlåtenhetmot attannan

anmälan. registrering hosEn PRV detta slag skulle enligtgöra av
utredningens bedömning i det meningslös och medföranärmastevara
onödigt arbete såväl för bolagen själva och dess aktieägare försom
registreringsmyndigheten.

Utredningen har med hänsyn härtill kommit till den uppfattningen
eventuellt ägarregister bör konstrueras så det blirettatt att en

civilrättslig förutsättning för giltigt aktieförvärv anteckningett att
sker i registret.härom PRV delar denna uppfattning och har förklarat

verket skall för registreringen, detta nödvändigäratt, svaraom en
förutsättning.

Teoretiskt skulle därmed två alternativ finnas. Antingen skullesett
för giltigheten aktieförvärv kräva inte bara förettman av som-

närvarande tradition aktiebrev med sammanhängandeav en-
överlåtelsekedja anteckning i registret, eller också skulleävenutan
aktiebreven slopas och endast registreringen tilläggas rättsverkan.

förstnämnda alternativet måsteDet dock omedelbart avvisas. Det
alltför äventyrligtskulle och svårtillärnpat medförasamtvara

avsevärda risker för rättsförluster för fall då innehav aktiebrevetav
registreringen inteoch stämmer överens.

Utredningen kommer alltså till slutsatsen ägarregisteratt ett
övergårförutsätter till ordning enligt vilken inte längreatt man en

aktiebrev registrering blir bärare aktierättigheterna.utan en av

Civilrättslig reglering4

de bolag för närvarande tillämpar dokumentlös aktiehanteringFör som
finnss.k. avstänmingsbolag i dag redan berörts den civilrät-som- -

regleringen i aktiekontolagen. innehållertsliga Lagen också bestäm-
offentligrättslig karaktär liksom del ordningsbestäm-melser av en

melser.
Aktiekontolagen består kapitel. och kap. finns delO I 1 2av

grundläggande bestämmelserna s.k. avstämningsregister, på vilkaom
aktieägarna har sina aktier registrerade. Avstänmingsregister består av
daglig journal och aktiekonton. för dessa konton medDet VPCär som

På aktiekonto skall postadresshjälp ADB. antecknas ochnanm,av
identiñeringsnummer för innehavetantalet aktierägaren, som avser

alla uppgifter betydelse beträffande aktierna såsom aktieslag,och av
förbehåll och pantsättning.
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Registreringarna på aktiekonton ombesörjs kontoförande institut,av
dvs. regel banker och värdepappersbolag har antagitssom som som
kontoförande institut. Sveriges riksbank Riksgäldskontoretoch dockär

på grund lagen kontoföranderedan institut inom sina verksamhets-av
områden. Varje aktieägare väljer själv kontoförandesitt institut.

sådana institutBestämmelser finns i kap. de kontoförande3 Avom
instituten skall minst helägt dotterbolag till VPC. Skälet ärett attvara
aktieägarna alltid böra ha tillgång till neutralt kontoförandeansetts ett
institut fristående från bankerna och värdepappersbolagen.ärsom

har i enlighet härmed bildat dotterbolag,VPC VKI. sistnämndaett
kan inte fritt välja sina kunderbolag har principiell kontrahe-utan

ringsplikt. De kontoförande instituten interegel avgifter förtar som
själva registerhållningen det förekommer de transak-att tar utmen
tionsavgifter ofta något oegentligt kallade VPC-avgifter.

Aktiekontolagens kap. handlar4 registreringsåtgärder. Principenom
varje kontoförande institut vidtar registreringsåtgärderär att t.ex.om

överlåtelse eller pantsättning efter anmälan aktieägarna. Registre-av
därvid iring sker system.samma

kap. finns regler insyn dettaI 5 och sekretess. I hänseendeom
bl.a. varje placerare berättigad fågäller på begäran beskedäratt att

innehåll ifrån VPC kontots vad det berör hans Anställda hosrätt.om
röjafår inte obehörigen uppgifter har registreratsVPC som m.m.

slags sekretessbestämrnelse den reglerar denDetta är samma somsom
denbanksekretessen och torde tolkas.k. sätt.attvara samma

detavstämningsbolag VPC för aktieboken. AktiebokensFör är som
inte ioffentlighet regleras dock aktiekontolagen i aktiebolagslagenutan

§, där bl.a. föreskrivs aktieboken3 kap. 13 det skall hållasatt
för och med hjälptillgänglig och boken förs ADB,att,var en om av

tillhandahållsutskrift på begäran inte får äldre änvaraen som sex
månader. bestämmelsen gäller sig aktieboken försDen VPCvare av

bolaget.eller av
centrala bestämmelserna i aktiekontolagen finns i 6 kap.De

registrering påInnehållet i kapitlet kan sammanfattas så att etten
betydelsefullai praktiskt har tillagtsaktiekonto alla avseenden samma

rättsverkningar i dokumentbaserat knutna tillärett systemsom
registreradtradition och innehav aktiebrev. Den ärettav som som

aktie har således sakrättsligt skydd överlåtarensägare motav en
dubbelöverlåtelse och liknandeoch skyddas vidare frånborgenärer

från överlåtarens sida. regler gäller i frågaåtgärder Motsvarande om
pantsättning.

kontoförande institutenskadeståndsansvar för VPC och de
förvaltarregistrering, dvs.behandlas i kap. I 8 kap. regleras s.k.7

regel bankmöjlighet på aktiekonto införa förvaltareatt ett en som en-
grundläggandevärdepappersbolag i stället för Deeller ägaren.ett -
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bestämmelserna sådan registrering finns i aktiebolagslagen 3 kap.om
10 §. I 9 kap. behandlas registrering skuldförbindelser, dvs.av
obligationer och liknande. Dessa bestämmelser kan här förbigås
liksom 10 kap. behandlar Aktiekontonämnden, nämnd försom en
tvistlösning på området hittills med enstaka undantag aldrigettsom
har behövt anlitas.

Utredningens utgångspunkt i enlighet med det föregåendeär att ett
ägarregister förutsätter övergår till dokumentlöstatt ett systemman

bygger på registrering blir bärare aktierättighetema.attsom en av
Med hänsyn härtill fordras reglering för samtliga bolagen som

den för närvarande finns i aktiekontolagenmotsvarar beträffandesom
avstämningsbolag.

Enligt utredningens mening skulle aktiekontolagens regelsystem
kunna tillämpas på fåmansbolagäven och andra privata bolag.
Utredningen med undantag det inte egentligen finnsett attanser - -

Ävennågra bestämmelser i denna lag skulle bli överflödiga.som
aktier fåmansbolagi måste kunna skyddas exempelvismot
dubbelöverlâtelse, och pantsättning förekommer också med avseende
på sådana aktier. Huruvida vid reform bör aktiekon-göraman en
tolagens reglering direkt tillämplig eller införa parallellregleringen
med motsvarande bestämmelser har samband med frågan vem som
skall för registreringen, fråga till vilken utredningensvara straxen
återkommer.

Från vad har bör undantag.sagts görasantytts ettsom nu som nyss
Eftersom införandet ägarregister framför allt syftar till ökaett attav
möjligheten till insyn bör någon motsvarighet förvaltarregistreringtill
i den utformning detta institut har för närvarande inte införas. Insynen
i fråga fåmansbolag skulle nämligen så falli kunna försämras,om
eftersom aktieboken inte alltid skulle uppgift ägarna ävenge om om

förtsden korrekt Möjlighetensätt. låta fövaltarregistrera sinaatt
aktier på det sker beträffande kontobaseradesätt aktier bör vidsom nu

reform för aktier i publika bolag. Detta hindrar inte atten reserveras
motsvarighet förvaltarregistreringtill förinförs fåmansbolagävenen

och andra onoterade bolag, förutsättning får i så fallmen en anses
aktieboken förvaltarregistreringen uppgiftatt trotsvara ger om vem

aktieägare.ärsom
Utöver reglering själva registreringssystemet och dess rätts-en av

verkningar fordras åtskilliga ändringar i aktiebolagslagen.
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Registreringsorgan5

diskuteras frågan vilket eller vilkaOlika lösningar kan det gällernär
för i Bådeskulle registreringarna system.ett nyttsom svaraorgan

VPC har enligt vad utredningen inhämtat intresseochPRV attav
uppgiften.utföra

Utredningen sig böra ha utgångspunkt vilkenatt, oavsettanser som
väljs, kostnaderna för registreringen bör slåslösning utsom

således några kostnader allmännabolagen och för det inte skallatt
uppkomma.

principiell får registeran-skäl talar för PRVEtt natur attav som
blir fråga registrering.det obligatorisk Andraärsvaret att om en

dagregistreringar obligatorisk ankommer i på PRV. PRVnaturav
uppdrag företagsbevis i vilketpå regeringens utvecklat s.k.har ett

iuppgifter aktiebolag länmas och både detta och i andraallmärma om
det värde från allmän synpunkt, PRV kansammanhang är av om

uppgifter aktieägare, åtminstone det gällerlämna näräven om
fåmansbolag.

förockså naturlig uppgift för PRV VPCDet änär atten mera
telefonförfrågningar. För närvarandeexempelvis lämna tarsvar

10.000 telefonsamtal dag, vilka 3.000PRV emot ca avserca per av
informations- ochinformationsfrågor. PRV:s organisationrena

för mindretorde ha möjlighet inomkundservicesidan att ramen en
informationallmänheten effektivmerkostnad förse med ettur

ägarregister.
den lösning skulle kräva minstSamtidigt står det klart att som

registerkostnader vid själva uppbyggnadenocharbete ärett attav
enligt för närvarande gällerutförs detregistreringarna system som

det datasystem och deaktiekontolagen och med tillämpningenligt av
ändamålet. En sådan lösningför närvarande används förrutiner som

för aktieregi-gällerandra fördelar. Att enhetligthar även systemett
hantering. Om två skildasig medföra säkrarestrering iär ägnat att en

registreringarnadetcivilrättsliga båda bygger ärattsystem som
parallellt kanverkaaktierättigheterna skullebärareär nyttettavsom

1 ochbetänkandet Konto, clearingClearingutredningen iHär bör nämnas att
nuvarande monopol skallföreslagit VPC:sSOU 1993: 14 haravveckling l att
införas påskall med avseendealltså konkurrensmöjligheteravskaffas och att

förslagclearingfunktioner. Dettatill denna koppladeregisterhållningen och
Finansdepartementet.föremål för överväganden inomför närvarandeär

följandeoch i detordning införas gäller vad här sägssådanSkulle omsomen
till VPC.eventuella framtida konkurrenterocksåVPC givetvis
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minska i överskådlighet. Vidare skulle med tvâsystem parallella
vissa svårigheter kunna uppkomma vid övergång frånsystem det ena

till det andra, privat bolag övergårnär tillsystemet blit.ex. ett att
publikt. Till detta kommer det svårt tänka sigäratt att en annan
ordning alla aktiebolagän önskar det bör ha slutaatt rätt attsom
emittentavtal med VPC och avstänmingsförbehåll.anta ett

Vad har talar för bör utformassagts att ett nytt systemsom nu
under samarbete mellannära PRV och VPC. Utgångspunkten bör vara

bolagde så önskar liksom bör kunna träffa emittentavtalatt som nu
med VPC registrering enligt de principer gäller förom en som
avstänmingsregister. Detta bolagen möjlighet utnyttja delattger en
tilläggstjänster såsom clearingsystem, genomförande ochav ny-
fondemissioner helEn del privata aktiebolag för övrigt,ärm.m. som
förut framgått, redan för närvarande avstämningsbolag. Det nya

bör för dessa fall utformas på det PRV frånsystemet sättet VPCatt
automatiskt erhåller de uppgifter från PRV:s sida behöversom man

tillgång förha till kunna lämna ägaruppgifter i företagsbevis ochatt
i liknande sammanhang. Frågan, ägaruppgifter beträffandeom
samtliga privata bolag på detta automatiskt skall finnas tillgängligasätt
hos PRV eller i detta hänseende bör någongöra närmareom man
avgränsning, bör under det fortsattaövervägas arbetet.närmare

de bolagFör inte väljer sluta ernittentavtal med VPC börattsom
PRV ombesörja registreringarna, detta bör ske i VPC:s system.men
PRV bör liksom Riksbanken och Riksgäldskontoret tilläggas ställning-

obligatoriskt kontoförande institut hos VPC med den i förhål-en av
tilllande övriga kontoförande institut utvidgade uppgiften i de fallatt

här inte bara för aktiekonton också för självautansom avses svara
inregistreringen bolagen.av

Aktiekontona i bolagen bör hanteras efter principer. Desamma
aktieägare önskar anlita bank eller värdepappersbolagettsom en som
kontoförande institut bör ha möjlighet detta, och i övriga fallgöraatt
bör PRV kontoförande institut. börDet anmärkas insynen inteattvara
försämras aktieägarna väljer olika kontoförande institut, eftersomom
registreringarna sker i system.samma

följdEn det anförda blir enligt utredningens mening registre-attav
ringen bör följa aktiekontolagens regelsystem. Som redan har sagts

regleringen ikan denna lag svårighet appliceras på utvidgatutan ett
det slag diskuteras. måsteLagen emellertidsystem av som nu

självfallet i redaktionellt hänseende, registreringenöver skallses om
omfatta alla aktiebolag och inte bara de bolag självasom nu som

Ävenväljer avstämningsbolag. PRV:s ställning obligato-att vara som
riskt kontoförande institut och dess uppgift ombesörja registreringaratt
för de bolag inte slutit avtal med iVPC bör stöd lagen.som
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frågandet gäller åklagar- och polismyndigheters fåNär rätt attom
står det till början myndigheteruppgifter klart dessa skall haatten

möjlighet erhålla ägaruppgifter från aktieböckerna, iatt som
offentliga. Beträffande fåmansbolagen kommer sådanaprincip är

uppgifter med den här förutsätta ordningen kunna lämnas både frånatt
och från PRV. Med tanke och erfarenheterVPC PRV:s resurser

telefonförfrågningar detbesvara och liknandeatt synesav vara en
uppgiftslämnandet kanaliserasfördel till PRV.om

myndigheternabrottsbekämpande kan emellertid tänkas ha behovDe
uppgifter inte bara aktieägarefâ även avstäm-att utan ettom omav

innehåll i övrigt i den det harningsregisters utsträckning anknytning
brottslighet.till misstänkt Uttryckliga regler VPC:s uppgiftsläm-om

sådant ändamål finns för bara i fråganande för närvarande om
insiderbrottslighet 5 kap. 5 § aktiekontolagen i dess efter dense 1

lydelse. brottslighetjanuari 1996 gällande Beträffande torde,annan
gälla för hinderpå bankväsendet, VPCsätt utansom anses avsamma

i kap. § aktiekontolagen lämna uppgiftersekretessregeln 5 4 kunna ut
begäran skriftligenunder förutsättning framställsatt en av en

i ansvarig ställning och motiveras SOU 1994:68 58tjänsteman se s.
hänvisning till Nial, Banksekretessen, 5 uppl. 48.med där intagen s.

fördel uppgiftsskyldigheten reglerasemellertid självfalletDet är en om
finnas vidare på den lösninguttryckligt, varvid det kan skäl byggaatt

fråga fråga liksomvalts i 5 kap. 5 § i insiderbrott. Dennaomsom
kring insynen underpraktiska spörsmål börandra övervägas närmare

arbetet.det fortsatta
fråga§ första stycket aktiebolagslagen gäller iEnligt 3 kap. 13 om

utskriftavstämningsbolag har aktieägareän attsom mer en aven
aktieägare mindre femhundraaktieboken inte skall har änavse som

eller allmänhe-Skälet till detta varken samhälletaktier i bolaget. är att
pånågot berättigat intresse få reda på deha attten namnenavanses

påverka bolagetssmåposter möjlighethar och saknar attpersoner som
föreskrift varit livligtförvaltning 1970:99 harprop. 60 Dennas.

andel bolagsför-eftersom den gäller vilkenomdiskuterad, oavsett av
eller röstetalet femhundra aktier Ettmögenheten representerar.som

kan såledesfemhundra aktieraktiebolag med har ägareän ensom mer
avstämningsbolag jfrsin aktiebok, det sig tillhelt möklägga görom

Rodhe, Aktie-Aktiebolagslagen, vid 13.04Kedner-Roos, samt
uppl 153.bolagsrätt, 15 s.

föreskriften inte behållas i sinförutsätta ordningen börMed den här
begränsa dessskulle kunnanuvarande utfomming. En utväg attvara

motsvarandedå uppkommertill publika bolag,räckvidd enmen
aktiebokenför aktiebolag hemlighållamöjlighet attett att genom

närvarande i princip endastpublikt något förförklara sig vara som
aktiekapitalet minst 500.000 kr.förutsätter äratt
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Det kan ifrågasättas inte regeln småposter inte skallattom tasom
imed utskrifter aktieböckema helt enkelt skulle kunna avskaffas.av

Med den grundläggande utgångspunkten aktieböckema skallatt vara
offentliga enligt utredningensväger mening inte det integritetsintresse

föranlett föreskriften införts så särdeles Iatt bolagtungt.som stora
blir emellertid aktieböckerna då mycket omfattande. En utvägannan
kan därför behålla begränsning relatera denatt tillvara en men
aktiekapitalet i bolaget. Exempelvis skulle föreskriften kunna få det
innehållet utskrift inte skall innehålla uppgift aktieägareatt en om en

aktieinnehav mindre tiotusendel aktiebolagetsänmotvars svarar en av
registrerade aktiekapital.

Åtskilliga andra ändringar måste redan inämnts aktie-görassom
bolagslagen. detI helt övervägande antalet fall blir dessa formellav
karaktär.

6 Kostnader

de frågorEn inställer sig givetvis vilka avgifterär skulleav som som
komma fåmansföretagen, inte i onödanatt tas börut av som
betungas med pålagor. Skulle utgå från VPC:s nuvarandenya man
prislista vilken avpassad för publikaär bolag krävs det varjeatt- -
bolag betalar 5.000 kr i anslutningsavgift, kr i500 månadsavgift samt
högst 60 i månaden för varjeöre aktieägare. Kostnader dennaav
storleksordning bör inte få komma i fråga i detta sammanhang.

Utredningen har haft överläggningar i denna fråga med VPC. Från
sidaVPC:s har därvid uttalats det inte kunna erbjuda någraatt synes

problem för företaget registrera samtliga aktiebolag,att även om
naturligtvis kapacitetsökning erfordras. VPC mycket positivten ser
möjligheterna förverkliga nyordning och räknar med vidatt atten en
masshantering kostnaderna för varje bolag skulle minskas mycket
kraftigt. Någon exakt beräkning från VPC:s sida avgifterna kanav
naturligtvis inte innan utarbetat förslaggöras tillett nytt system
föreligger, det inte otänkbartär kostnaderna skulle kunnaattmen
begränsas till hundra kr i anslutningsavgift och sedan enbartett attpar
eventuella transaktionskostnader skulle I den mån bolagettas ut.
önskar anlita VPC för tilläggstjänster, såsom biträde med utdelning
eller fondemission, skulle VPC debitera särskilda avgifter. hellerInte
PRV kan någon exakt beräkninggöra kostnaderna för bolagen,av men

PRV det kommer sigäven blygsamma belopp.röraatt attmenar om
omständighetenDen inregistreringen bolag PRVgörsatt ettav av

bör inte hindra aktieägare anlitar bank eller värdepappers-att etten en
institut kontoförande institut. Möjlighet finns också attsom som
neutralt kontoförande institut anlita VPC:s dotterbolag förutVKI. Som
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de kontoförande instituten regelmässigt inte någranämnts tar ut
registerhållningenavgifter för medan det förekommer transak-att

tionavgifter debiteras. Dessa dock blygsamma.är

Övergångsfrågor7

här skisserats några betydandekanDet system utansom mera
införas för sådana efter ikraftträdandetsvårigheter bolag bildassom

fördelarlagstiftning. skall nå de medFör attny man enav en
föreligga från brottsbekämpningssynpunktnyordning har ansettssom

helst omfatta befintliga bolag. fårdock Manbör ävensystemett nytt
hel del befintliga bolag saknarräkna med avstäm-att en somannars

ningsförbehåll bestå under lång tid och därmedkommer mycket bliatt
oåtkomliga för insyn registreringen skapar. Att låtaden ett nyttsom

omfatta de vid ikraftträdandet befintliga bolagen har ävenävensystem
måstefördelar, eftersom eljest under överskådlig tid arbetaandra man

två parallella Den övergångsproblematik därmedmed system. som
emellertid besvärligaste frågan vidtvekan denuppkommer är utan en

aktuellt slag.reform av
Övergångsfrågorna föremål för diskussion vidbetydande ävenvar

bl.a.det nuvarande kontobaserade setillkomsten systemet prop.av
diskuteradesff. Två skilda principlösningar i detl52 1691988/89: s.

sammanhanget.
lösningen skulle aktiebreven företes och makulerasEnligt den ena

intillskulle bli registrerad på aktiekonto; dessför innehavaren attatt
rättsligaaktiebrevet behålla sin tidigareså skedde skulle status.

ville förfogaskulle nödvändigt innehavarenFöreteende överomvara
andra modellenöverlåtelse pantsåttning. Denaktien ellert.ex.genom -

lagstiftnin-vid denslutligen valdes innebar aktiebrevenatt nyasom -
makuleringsför-föregåendeikraftträdande omedelbart och utangens

dock baragälldeupphörde bärare aktierätt. Dettafarande att vara av
avstämningsbolag enligtvid ikraftträdandetaktiebolag som var

kupongaktie-frågalagstiftningen förenklad aktiehantering. I omom
efter den lagstift-till bli avstärrmingsbolagövergårbolag att nyasom

måsteövergångsreglerna aktiebrevetikraftträdande innebärningens att
påaktieägareför innehavaren skall få registrerasföretes, ettatt som

nämligenför kupongbolag harAktieböckernaaktiekonto. ansetts
överförande uppgifterför tillåta direktotillförlitligaalltför ettatt av

92.till aktiekonton 1988/89: 152 Bestäm-aktieböckerna prop.från s.
införande1989:828finns i 4 och §§ lagendetta 5melser avomom

aktiekontolagen.
dis-med det härövergångsproblematik uppkommerDen som

från dentvå hänseendenskiljer sig framför allt ikuterade förslaget
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aktuell vid den tidigare reformen. det förstaFör gäller detsom var m;
till skillnad från tidigare tvinga in inte aktieägarnabara ocksåatt utan

ibolagen För detta skall kunna åstadkommasett nytt system. att synes
förhållandevis lång övergångstid åtminstone år få tillämpas.treen - -
befintliga bolagen bör underDe denna tid få möjlighet övergå tillatt

det kontobaserade avstänmingsförbehåll ocl.systemet att antagenom
sluta avtal med VPC. Vid övergângsperiodens slut bör aktierna i de
bolag, inte självmant övergått till det kontobaserade systemetsom
tidigare, omedelbart lagen bli kontobaserade och inregistrerasgenom

Självfallet börPRV. det helst härefter stå bolagetnär frittav som ax
övergå till sluta emittentavtal med VPC, något bl.a. innebäratt som

bolaget kan använda VPC:s tilläggstjänster vid exempelvisatt
nyemission.

För det andra uppkommer problemet hur överföring till aktiekonton
skall Som framgått gäller föräga närvarande någotattrum. nyss
direkt överförande uppgifter från aktieböckerna till aktiekonton inteav
sker, bolag inte avstämningsbolagnär det nuvarandenärett som var
kontobaserade trädde i kraft övergår till blisystemet avstäm-att

Skallningsbolag. princip tillämpas vid reform härsamma en av
innebärdiskuterat slag, alltså detta aktiebreven måste företes föratt at:

innehavaren skall föras aktiekonto. l den mån aktiebrevöver ett
inte företes behåller detta sin giltighet, det kan inte med rättsligmen

överlåtas ellerverkan För innehavaren skall kunnapantsättas. att
förfoga aktien måste registreringöver ägaen rum.

ordning förenadDenna med flera olägenheter från praktiskär
det första finnssynpunkt. För naturligtvis viss risk för rättsför-en

överlåtelseluster, sker aktiebrev överlämnast.ex. att ettom en genom
efter det har börjat sådantillämpas. En överlåtelseatt ett nytt system
skulle konstaterades sakna giltighet.rättslig Det bör docksom nyss

sådana olägenheteranmärkas befarades vid aktiekontolagensävenatt
itillkomst de praktiken såvitt känt och hållethelt uteblivit.attmen

förenatdet andra det med åtskilligt praktisktFör bestyrär att
aktiebreven måste företes för registrering på aktiekonto skall kunnaatt

sig härDet 200.000 bolag och inte, fö:röräga rum. om ca som
närvarande, enstaka bolag tid tillfrån övergår till attom som annan

avstämingsbolag. detbli För tredje kommer inte ägarregister bliett att
eftersom det kan finnaskomplett, kvar dokumentbaserade aktier som

registrerats.inte
Från de angivna synpunktema fördelskulle det bolagenvara en om

vid övergång till det kontobaserade i stället kunde redovisasystemet
aktiebokens innehåll till grund för aktiekonton, någotuppläggandet av

i så fall måste föregås informationsinsats för förmåattsom av en
aktieägarna anmäla sitt innehav till aktieboken. Mot sådanatt en
ordning talar dock avgörande rättssäkerhetsskäl, eftersom det är
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garantier för alla defåomöjligtpraktikensvårt imycket attatt--
Självfalleträttvisande.fråga skullehärdetaktieböcker är varaomsom

i fall dåregistreringen detill grund förliggaaktiebokendockmåste
utfärdats.inte haraktiebrevnågra

betydligtövergångsfrågoma börunderstrykas ägnasbörDet att
reform börahär har skettuppmärksamhet änstörre ansesom ensom

genomföras.

framtidVPC:srörandeVissa frågor8

redandiskussion. Somföremål förför närvarandeframtidVPC:s är
clearing ochbetänkandet Konto,Clearingutredningen iharnämnts

nuvarande monopolVPC:s1993:114 föreslagitSOUavveckling att
medskall införaskonkurrensmöjligheteralltsåavskaffas ochskall att

koppladetill dennaregisterhållningen ochpåavseende
föreslagitocksåutredning harNämndaclearingfunktioner. att staten

VPC.ägarandel50-procentigaavhända sig sinskallsiktnågonpå av
i dennaskisserasdet slagförändringeventuellEn promemo-somav

fortsatta diskus-vid denin i bedömningennaturligtvis vägasria bör
betydelse haravgörandeframtid. NågonVPC:srörandesionen en

dock knappast.reformsådan

nyordningmedoch nackdelarFördelar9 en

många bolag.förfördelarinnebär avsevärdakontobaseratEtt system
något olyckligtsynpunktdet från dennameningutredningens ärEnligt

i sambandkommitaktuellt slag harreformpåtanken uppatt aven
åtgärder, eftersombrottsbekärnpandeutredningsarbete rörmed ett som

erbjuder. Ettkontosystemfördelardeundanskymmakandetta ettsom
pappersbaseradsäkrareavseendeni många änsådant är ensystem

aktieböcker ochförabolagen bestyretslipperordning. Dessutom att
olika slagtilläggstjänstertillgång tillde fåraktier, ochutfärda avatt

Pantsättningarvinstutdelning.nyemission ochexempelvisvid av
bankkontakter rörolika slagsbetydligt liksomunderlättasaktierna som

förförsumbaravisserligenfördelarbolaget. Dessa äriaktierna
inteägareförhållandenmed stabilaenrnansbolagexempelvis somett
förliknande,ellerpantsättningnyemission,in påsig menatt geavser

någrasidan knappastandraåinnebärbolagsådant systemett nyttett
komplikationer.

brottsförebyggande ochfrånvilka fördelarfråga ärEn annan
detreformmedfinnasskullesynpunkterbrottsbekärnpande avensom
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slag här har diskuterats. Uttalandet i åklagarväsendets förutsom
nämnda promemoria 1996:1 skulle "minska möjlighetenatt förman

med brottsliga avsikter bolag där det inteattpersoner agera genom
finns någon ansvarig företrädare" inte så lätt förstå,är ochatt även

det skulle räcker det knappast skäl försant såom vara som en
långtgående reform det här frågaärsom om.

Men obligatorisk registrering skulle från andra synpunkteren nog
fylla betydelsefull funktion på detäven brottsförbyggande ochen
brottsbekämpande området. När utredningen i viss utsträckning har
sonderat frågan bland marknadsföreträdare har framkommit att man

det tänkbart nyordning kraftigt skulleatt motverka vissaanser en
former missbruk det associationsrättsliga regelsystemet. Detav av
skulle bli mindre lockande för med brottsliga avsikterpersoner att

aktiebolag. Ofta förekommande överlåtelser fram ochagera genom
tillbaka aktier ibland kan misstänkas fingerade skulleav som vara
motverkas och huvudöver skulle vetskapen varjetaget attom
förfogande aktie registrerasöver och kan beläggas i efterhanden
medföra ordning och reda i dessa sammanhang i dag oftaen som
saknas.

Ett ägarregister skulle dessutom underlätta skattekontrollen liksom
utredningar ekobrott. Det skulle underlätta affärskontrollen.ävenom
Från kreditupplysningsföretagens sida har betydande intresse förett
tanken kommit till uttryck.

Några nämnvärda kostnader för det allmänna inte uppståsynes
för infonnationsinsatsän för inregistreringenannat bolagensamten av

förliksom det ökade bestyr det gäller exempelvisnär besvaraatt
telefonförfrågningar reformen med all säkerhet drar med sig.som

kostnaderDessa torde komma belasta PRV. Inte heller för bolagenatt
själva uppkommer några kostnader betydelse.av

Nackdelarna består i reformen innebär ingripande förändringatt en
den nuvarande ordningen och upphov till arbete och bestyrav ger

Övergångsproblematikenframför allt i inledningsskede. svårlöstett är
innebäraoch det åtskillig tid innan ägarregister kanatt tarsynes ett

komplett. Det kommer kanske tid innan alla bolag ochatt tavara
aktieägare blir förtrogna med och allaett nytt system, systemsom nya
innebär det naturligtvis risker för komplikationer olika slag.av

Utredningen sig för del inte kunna ha någon säkeranser egen
uppfattning reformen förenad med sådana fördelarär den ärom att
värd sitt pris, innan synpunkter inhämtats från myndigheter och
organisationer.

Skulle reformtanken positivt utredningen fortsättatas emot attavser
sina överväganden och lägga fram detaljerat förslag förett mera
remissbehandling. Därefter bör enligt utredningens mening ett
principbeslut fattas PRV och VPC i uppgift utarbetasamt att ett
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dengrundval bör förslag utarbetas tillsystemförslag. Pâ dettaav
behövas.omfattande lagstiftning kommerförhållandevis attsom
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STATSÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE
FOR SPECIELLA MAL
Överâklagare Gunnel Lindberg
ankn 18750 1997-05-30 ADS 54-97

Bulvanutredningen
utredningsavdelningDepartementens

187Box
MALMÖ201 21

på för aktierSynpunkter generellt kontosystemett

uppdragit Statsåklagarmyndigheten för speciellaRiksåklagaren har
besvara hemställan preliminäramål på dennes Ervägnaratt om

förslagsynpunkter på Bulvanutredningen skisserat ettett av om
för aktier bifogade beslut.generellt kontosystem se

teckna bakgrunden till det förslagInledningsvis vill jag kort som
äklagarväsendets Bolagsplundring. Fråganåterfinns i 1995:1rapport

registrering har under rad årobligatorisk aktieinnehav en avom av
bakgrund nuvarande ordningen upplevtsdendiskuterats, attmot av

från många olika utgångspunkter. Straff-otillfredsställandesom
skattereglema bygger ioch processuella regler, liksomrättsliga stor

klarläggadet skall möjligtutsträckning på attatt vem somvara
i skall kunnabolag och vissa fall, aktieägareföreträder görasatt,ett

förpliktelser. råderhänseende för bolagets Detansvariga i ekonomiskt
i mindreoklarhet ägarförhållandena bolag.emellertid inte sällan om

aktiebok. det praktiskafonnaliakrav finns föra lDet enda är attsom
framträdande funktion. Vidaktieboken knappast någonrättslivet fyller

det ofta bolagsstäm-och i brottmål förekommercivilrättsliga tvister att
handlingar kan misstänkas antedatera-moprotokoll och andra varasom

vid givenvissåberopas stöd förde eller att person ensom enosanna
företräda bolaget.tidpunkt hade eller inte hadetidigare rätt att- -

uppgifterkontrollera vederläggaMöjligheterna ochatt om vem som- -
ofta roll ibolag vid tidpunkt spelarföreträda vissägde storett en

ekonomisk brottslighet.utredningar om
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YTTRANDE
1997-05-30 ADS 54-97

den vill utnyttja aktiebolagFör medel i brottslig verksam-ettsom som
het det sig givetvis lockande utnyttja den svaghet iter att systemet

ligger i det inte finns någon officiell ägarregistrering förattsom
mindre bolag. erbjuderDessa med andra 0rd den anonymitet densom

Ävenplanerar brott ofta eftersträvar. vederbörandeett öppetsom om
företräder bolaget under tid det lätt manipulera verklighetenär atten

efterhand deti eftersom inte finns något register. Om det behövs drar
sig dessa inte heller för skenhandlingar.upprätta Det ärattpersoner

regel mycket svårt bevisa upprättad handlingatt attsom en om
aktieöverlåtelse eller antedaterad. Det denna bakgrundär är motosann

skall önskemålet från brottsbekämpande myndigheterman se om en
utvidgad registrering i aktiebolag.ägareav

bör enligt min mening inteDet nackdel diskussionenattses som en
utvidgad ägarregistrering har initerats förslag frånom genom

brottsbekämpande myndigheter. Med sådant skulle mångasynsättett
förslag hamnagoda riskera i papperskorgen. ställetI böratt man, som

också utredningen har gjort, anlägga helhetsperspektiv och för-ett se
och nackdelar med utgångspunkt i detta.

förslaget generellt alctiekonto förtjänsterAtt har för rättslivetstoraom
helhet framstår uppenbart. Som utredningen framhåller ärsom som

det i själva verket dessa fördelar främst bör grunden för attsom vara
genomföra den föreslagna förändringen, brottsbekämpningsaspek-inte

i alltJag kan väsentligt instämma i vad utredningen har framförtten.
i denna del.

i promemorian skisserade förslaget generelltDet kontosystem ärom
enligt mitt förmenande väl arbeta vidare på. Det tillgodoserägnat att
enligt min mening de krav på bättre strukturerat och mindre sårbartett

de brottsbekämpande myndigheterna kan ställa. Eftersomsystem som
förslaget skiss det enligt för tidigtmin mening kommaärutgör atten
med några detaljsynpunkter. Utredningen dock ha fångat desynes upp

Övergångsfrågornaväsentligaste frågeställningarna. torde, utred-som
ningen framhållit, bli komplicerade. vill i detJag sammanhanget

långunderstryka övergångstid inte önskvärd från deäratt en
synpunkter jag har beakta.att
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YTTRANDE
1997-05-30 ADS 54-97

utredningen anfört förslagetUtöver vad skäl för kan framhållassom
förutvecklingen talar generellt kontosystem, inte detminstatt ett

förhållandet minimikapitalet höjs, antal mindre bolagett stortatt att
sannolikt kommer avregistreras på sikt fåroch räkna medatt att man

formella i olikaökade krav hänseenden kommer ställas deatt att
bedrivs i form frånverksamheter aktiebolag. Sett det perspek-som av

sig föreslagna naturligttivet den lösningen förter ett steg attsom
bringa ordning i ägarförhållandena. också fårdet effektenAtt att

förebygga vissa brott underlätta såvälkunna och skatte-typer attav
utredningar brottsutredningar får lyckad bieffektsom mera ses som en

huvudändamål.än ett

Samtidigt det angeläget framhålla effektivare brottsbe-är att att en
kämpning ekobrottsområdet förutsätter de civilrättsligapå ochatt
skatterättsliga reglerna inte utformas så de på gångatt storten ger

brottslingarna möjligheternaför och begränsar för utredandeutrymme
oegentligheter.myndigheter komma till med Från derättaatt

utgångspunkter jag har företräda vill jag därför understykaatt att
frågan ägarregistrering för möjligheterna effektivtcentralär attom

ekonomisk brottslighet. utredningens uppfattningbekämpa Jag delar
sådan registrering inte rimligen något intrång elleratt somen anses

hinder för den seriöse näringsidkaren.

förordar således utredningen vidare med förslaget.arbetarJag att

Gunnel Lindberg
Roland Andersson

tillKopia för kännedom
Riksåklagaren
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Rikspolisstyrelsen
Polisbyrån Datum Diarienr.
Ktiminalpolissektionen 1997-05-26 POB-423-1079/97
Krkom G Hägglund

Bulvanutredningen
Att: Mats Loberg

Ägarregister fåmansbolagi

Rikspolisstyrelsen har ombetts lämna preliminära synpunkter påatt ru-
bricerat förslag. Förslaget har behandlats i samråd med antal polis-ett
myndigheter.

Rikspolisstyrelsen förordar ägarregister enligt utredningens för-att ett
slag införs. Det alltid intresse, särskilt i fåmaxisbolag,är att vetaav

aktierna då det många gångeräger handlar reda påatt tavem som om
faktisk företrädare. Rikspolisstyrelsen bedömer det ocksåen vara av

vikt registret hålls aktuellt, vilket utredningen föreslår kanstor att som
uppnås civilrättslig överlåtelse kopplas till registreringen.om en

Promemorians förslag bör också innebära problemen med efter-att
konstruktioner aktuella ägarkonstellationer kan klaras ut.av

Ur polisväsendets synpunkt bedöms det viktigt haäven ochatt en
kontaktytan för såväl ägarinfonnation bolagsinfor-samma som annan

mation såsom styrelse. Kontaktyta bör också beständig överex. vara
tid. I utredningen antyds VPC kan komma konkurrensutsättas,att att
varför beständigheten bör beaktas.

För uppnå önskad effekt, nämligen "att minska möjligheten föratt per-
med brottsliga avsikter bolag där det inte finnsattsoner agera genom

någon ansvarig företrädare" har i samband med remissbehandlingen
Polismyndigheten i Göteborg och Bohus län framlagt förslag på vissa
krav borde ställas på ägarbyte för uppnå både obligations-ett attsom
och sakrättslig verkan.

det förstaFör bör anmälningsplikt införas för säljare aktier,en av
formd.v.s avregistrering aktieägare. Om denna anmälanen av som

inkommit inom veckor från försäljningsdatumet förfaller verkantre av
registreringen. Som konsekvens kvarstårdetta hosägaransvareten av
säljaren tills dess anmälan aktieförsäljningen inkommit tillatt om
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undvika köpare blir registreradPRV. För attatt en p.g.a. en
fram medförsummelse bör handlingsäljares över-tas enen

och säljare,låtelseförklaring, vilken undertecknas köpare och somav
förregistrering. Skyddet köparen bör bliinsändas vid uteblivenkan

utredning. viktiga dock ursprungligföremål för ytterligare Det är att
Därigenom kanfram tills registrering skett.kvarstår ändaägare man

flera"rullande" aktiebolag i led under kortproblemet medundvika av
tid.

avseendelagstiftningen allmäntdet andra börFör över ansvarsreg-ses
ofta undvikeruppfattningRikspolisstyrelsenslerna. ägarnaär att an-

inflytandethaft faktiska rörelsen,det de detäratttrots somsvar
straf-varit verktyg ägaren/ägarna,styrelsen, endastmedan ettsom

fas.

promemorian godförslagen iRikspolisstyrelsen utgöratt enanser
i ekobrottsbekämp-problemkomma tillrätta med antalgrund för ettatt

nâgra egentliga be-torde sarmolikt inte innebäraFörslagenningen.
och kostnaderföretagaren merarbeteför seriöse och detdenkymmer

samhällsvinstmedföra rimligen denkanförslaget uppvägs somavsom
sig.ekonomisk brottslighet för medminskaden

KRIMINALPOLISSEKTIONEN

HägglundGunnarMaria Ellior
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Riksskatteverket
YTTRANDE
Datum Dnr
1997-06-06 2196-97/910

Bulvanutredningen
Departementets utredningsavd.
Box 187

MALMÖ210 21

Promemoria 1997-02-26 Generellt kontosystem för aktier

Riksskatteverket RSV har erhållit Bulvanutredningens promemoria
1997-02-26 Generellt kontosystem för aktier för synpunkter. RSV har
begärt yttrande över promemorian från skattemyndigheterna i
Stockholms, Kalmar, Skåne, Göteborg- och Bohus, Västmanlands och
Gävleborgs län. Dessa yttranden bifogas.

Sammanfattning och allmänt

RSV ställer sig positivt till införa generellt kontosystem föratt ett
aktier och till Bulvanutredningen går vidare i sina tankegångar.att Det

särskilt positivtär utredningen redan i tidigt skede låteratt ett
remissinstanser sina synpunkter på principförslaget.ge

RSV delar utredningens slutsats införandet ägarregister böratt ettav
omfatta alla aktiebolag.

RSV vill särskilt framhålla betydelsen bättre kunna kartläggaattav
FÅAB-sektorn.avyttringar inom den ks

RSV har också funnit aktieägarregister skulle underlättaatt ett
kronofogdemyndigheternas KFM:s arbete vid såväl tillgångsunder-
sökning konkurshandläggning. Gäldenärsutredningar skulle kunnasom
förbättras effektiva.och göras mer

RSV ägarregister skulle komma underlätta skatte-att ett attanser
kontrollen. Däremot har det föreslagna i sig begränsadsystemet en
betydelse i det allmännas förebygga ekonomisksträvan brottslighet.att
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YTTRANDE
Damm Dnr
1997-06-06 2196-97/910

innehåller dock rad betydelsefulla förslag, förslagFörslaget en som
försvåra ekonomiskdet möjligt brottslighet, varför detgör ävenatt av

klart motiverat införa generellt kontosystem.dessa skäl är att ett

vill ocksåsammanhanget RSV framhålla det värde generelltI ettsom
ägarregister kan ha för näringslivet. Seriös verksamhet kan underlät-

minst för ägarregistret skulle kunna bli viktigt instru-inte att etttas,
kreditgivning.vidment

till framförtSkattemyndigheterna har i sina remissyttranden RSV inte
synpunkter förslag till framtidabara antal ävenett stort utan en

utformning ägarregister, dess uppbyggnad, innehåll RSVettav m.m.
förslagen värdefulla för det fortsatta utredningsarbetet.bedömer som

bakgrund den aktuella promemorians karaktär överlämnarMot av
utredningen för beredning.förslagen till fortsattRSV

föraktieägarregister KFM:s arbete2. Betydelsen ettav

fordringsanspråk,till uppgift verkställa säkerställaKFM har bl.a. att
dessa. samband med tillgångsundersökningtillgångar och realisera I

fram uppgifter aktier gäldenärväsentligt få vilkadet ägerär att enom
vidvärde aktierna har. Aktieinnehav skall konkurs ioch vilket

försäljning.normalfallet avvecklas genom

påvid konkurs eller utmätning kunna enkelt ochviktigtDet är ettatt
och/ellerfå tillförlitliga uppgifterlättillgängligt ärsätt om vem som

sådan möjlighet skulle underlätta utredningaraktieägare. Enhar varit
förhindrahuvudman aktiebolag och efterkon-iär ettom vem som

struktioner.

borgenärsroll.skyldighetlagstadgadKFM har utöva statensatten
borgenär vidtillvarata intressebl.a.skerDetta att statens somgenom

mål. KFM skall vidoch andra allmännaindrivning skatterav
indrivningsåtgärd.fatta beslut lämpliggäldenärutredning omom

vikt vid val lämpligInformation aktieinnehav kan stor avvara avom
indrivningsåtgärd.
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YTTRANDE
Datum Dnr
1997-06-06 2196-97/910

Ett aktieägarregister skulle vidare underlätta förfarandet i samband
med delgivning olika handlingar. Innan kungörelsedelgivning kanav
ske juridisk saknar registrerad behörig firmatecknare ochg.a. person
delgivningsbar måste det stå klart försök till delgivningmottagare att
på har misslyckats ellersätt bedömts utsiktslösa.annat

Visserligen kan KFM redan i dag via SKM få uppgift delägaresom
aktieinnehav. En nackdel dock SKM:s uppgifterär endast visaratt
aktieinnehavet vid deklarationstidpunkten och inte informationger om
förändringar innehaveti under året.

Med nuvarande finns risk uppgifter aktieägare skapassystem att om
i efterhand likaväl fiktiva aktieägare kan förekomma. Ettattsom
aktieägarregister skulle kunna förhindra eller försvåra detta, i fallvart
beträffande fiktiva svenska personer.

3. Civilrättslig reglering

Ett aktieägarregister kräver tämligen omfattande lagstiftningsarbete,ett
bl ändringar i aktiebolagslagen.a..

utgångspunktRSV för kommande lagstiftningsarbeteatt ettanser en
registrering bör bli bärareär aktierättigheterna. Registrering-att en av

bör bli civilrättslig förutsättning för giltigt aktieförvärv.etten en

RSV i lagstiftningsarbetet särskild uppmärksamhet bör ägnasattanser
rättsföljderna dels registreringstidpunkten dels tidpunkten förav av
avtalet aktieäverlåtelsen.om

RSV vill här peka på skattemyndigheterna inte sällan i sitt arbeteatt
fall där det kan ifrågasättas inte antedatering aktieöver-möter om av

låtelser skenöverlåtelseroch förekommit.aktier För då iattav
möjligaste mån få så riktig aktieägarregistrering möjligt kanen som

idé aktieöverlåtelse skallalltid ske fastställtatt etten vara en
formulär och både säljare och köpare skriver under formuläret.att
Härigenom kan troligen antalet oriktiga/falska överlåtelser minska.
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YTTRANDE
Datum Dnr
1997-06-06 2196-97/910

Sekretessfrågor4.

RSV delar utredningens uppfattning frågor kring registretsatt
offentlighet liksom andra frågor kring insynen i aktieägarregistret bör
utredas ytterligare. Enligt RSV:s borde aktieägarregistermening ett

offentligt. Om så falletinte blir vill RSV redan framhålla attvara nu
synnerligen fördet angeläget både SKM och KFM få tillgång tillär att

uppgifter i aktieägarregister. Uppgifternasamtliga behövs inte baraett
för kunna åsätta korrekta kommer hataxeringaratt attutan ett stort
värde för ekobrottsbekämpningen.

5. Registreringsorgan

sig till utredningensRSV ansluter uppfattning Patent- och Registre-att
ringsverket bör för registrets utformning.PRV central rollges en

utredningensRSV delar också uppfattning VPC skall föratt svara
registreringarna i det systemet.nya

Uppbyggnaden databaserat aktieägarregister komplexärettav en
arbetsuppgift. vill här tillRSV peka på möjligheten deatt ta vara

fram fastighetsregistreterfarenheter kom vid utbyggnaden ochsom av
registret för datapantbrev.uppbyggnaden av

Övrigt6.

Bulvanutredningen uppskattade övergångstidenRSV denattanser av
i införandeår tilltagen överkant. angeläget skertre Detär är att ett

möjligt.så snart som

i sitt beakta eventuellaBulvanutredningen bör fortsatta arbete de
förslag till förändringar i fåmansbeskattningen kan komma utsom av

utredningen 1997:70.den nyligen tillsatta dir.

1997/1998 kommer antal aktiebolagVid årsskiftet attett stort
aktiekapital tillpå grund de inte höjt sitt 100 000tvångsupplösas attav

ak-Enligt övergångsbestämmelserna 1994:802 bl.a.kr. svarar
efter det bolagettieägarna för det upplösta bolagets förpliktelser att

har upplösts.
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YTTRANDE
Damm Dnr
1997-06-06 2196-97/910

Det kan det i vissa fall kan uppkomma svårigheter fåantas att att
uppgift vilka aktieägare i det upplösta bolaget. Detom som var
skisserade förslaget från Bulvanutredningen kunde troligen ha löst
flera svårigheter kring upplösningarna det redan hade kommit tillom

genomförande. Det kan därför lämpligt studera följdernaett attvara
dels avsaknaden det skisserade regelverket dels göraav av nu ev.

justeringar i regelverket efter erfarenheter efter årsskiftetvunna
1997/ 1998.

yttrandeDetta har beslutats undertecknad överdirektör. Vid denav
slutliga handläggningen har deltagit skattechefenäven Andersson,

Åkerblom,skattedirektören avdelningsdirektören Hedar och skat-
tedirektören Arvidsson, föredragande.

Alf Nilsson Bo Arvidsson
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Skatteförvaltningen
Juridiska avdelningen YTTRANDE
Erik Viktorin Damm
08-6941704 1997-05-15 A0100-55206-97/900

Riksskatteverket
Företagsbeskattning,
Administrativa avdelningen
Bo Arvidsson

Bulvanutredningens promemoria 1997-02-26
Generellt kontosystem för aktier

Skattemyndigheten i Stockholms län fårSKM lämna följande
synpunkter med anledning rubr. promemoria.av

Sammanfattning1.

SKM det angeläget Bulvanutredningen går vidare i sinaattanser
Äventankegångar införa generellt kontosystem för aktier.att ett om

det skulle visa sig sådant har begränsad betydelse iatt ett system en
det allmännas förebygga ekonomisk brottslighet medför detsträvan att
tilltänkta ändå rad betydelsefulla effekter motiverarsystemet en som
dess existens.

vill framhållaSKM särskilt betydelsen bättre kunna kartläggaattav
avyttringar aktier inom FAAB-sektom.av

skattekontrollen skulle torde kontobaseratFörutom underlättasatt ett
dessutom innebära bl.a.system

vissa former missbruk det associationsrättsliga regelsyste-att av av-
skulle motverkasmet

skullebolagen inte behöva föra aktieböcker.att-

detBestämmelserna kontobaserade bör innehålla reglersystemetom
möjliggör för skattemyndigheterna kontinuerligt erhållaattsom

uppgifter ägarförändringar.om
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Skatteförvaltningen
Juridiska avdelningen YTTRANDE
Erik Viktorin Datum
08-6941704 1997-05-15 A0100-55206-97/9OO

Vid skatteutredningar bör det för skattemyndigheterna införas
möjligheter för vissa ändamål få tillgång till andra uppgifterävenatt

registret visst underlag.samtur

Några utgångspunkter 32. avsnitt

olämpligtdelar utredningens uppfattning det inte låtaSKM attatt vore
alla aktiebolag omfattas det kontobaserade Systemet börsystemet.av

i fåmansbolagdock utformas på så kriteriet delägare kansätt att
urvalsgrund.användas som

Skattemyndigheten har i detta sammanhang regeringennoterat att
utredare för reglerna för beskattningtillkallat särskild översynen av

delägare sådana företag Dir.fåmansföretag och m.fl.i 1997:7.av
Även omfattningen begreppet fåmansföretag till följdav avom

ändras stoppregler avskaffas kommerkan komma ochöversynen att att
kategorifinnas kontrollbehov avseende denna bolag.det att av

4Civilrättslig reglering avsnitt3.

kommer själva registre-utredningen konstaterat detSom utöveratt,
i bl.a.införas åtskilliga ändringar aktiebolagsla-ringssystemet, behöva

gen.

lagstiftningsarbetetUtgångspunkten för det eventuella är att en
bliaktierättigheterna. Registreringenregistrering blir bärare avsesav

aktieförvärv. Härutövercivilrättslig förutsättning för giltigtetten
sakråttsligttjäna syftet dentorde registreringen kunna det att ettger

skydd.

fråga särskildSKM böranslutning till dettaI ägnasatt somanser en
registreringstid-vilka rättsföljder knutna tilluppmärksamhet ärär som

överlåtelsenrespektive tidpunkten för avtaletpunkten hos PRV om av
aktierna.
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Skatteförvaltningen
Juridiska avdelningen YTTRANDE
Erik Viktorin Damm
08-6941704 1997-05-15 A0100-55206-97/900

erfarenhet detEnligt SKM:s inte ovanligt det vid skatteutred-är att
ningar framkommer avtal antedateras för den verkligeatt attm.m.
företrädaren skall undgå Mot bakgrund bl.a. detta kan detansvar. av

registreringstidpunktenangeläget hos PRV regel ocksåattvara som
blir avgörande för till aktierna.är ägarevem som

4. Registreringsorgan avsnitt 5

till utredningensSKM ansluter sig uppfattning PRV böratt ges en
central roll det gäller tillhandahålla informationnär ägar-att ur
registret. Det förutsätts skattemyndigheterna kontinuerligt erhålleratt

FÄAB-sektorn.ägarförändringaruppgifter sker inomnär t.ex.om

Även har behov tillSKM få tillgång PRV:s underlag förnär attav
ingivnaägarregistreringen t.ex. avtal bör dessa kunna utlämnas.

övrigt förespråkar utredningen bör utformas underI systematt ett nytt
tankegång-mellan och Enligt utredningenssamarbete PRV VPC.nära

SKM delar, bör PRV ombesörja registreringarnarätt attar, som ges
emittentavtalför bolag valt inte sluta medi VPC:s system attsom

VPC.

Övergångsfrågor avsnitt5. 7

för övergångssvårigheter uppstår iSKM har förståelse vissaatt
införandet torde särskilt gällasamband med Dettaett nytt system.av
uppgifter för de existerande bolagen.överföring redanav

övergångstiden såtill SKM det angelägetDetta görsatttrots somser
inte utredningen tänktamöjligt. Det kan uteslutas denkort att avsom

år kan leda till förläggaövergångsperioden strävantre attom en
till äldreekobrottsaktiviteter bolag.
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Skatteförvaltningen
Juridiska avdelningen YTTRANDE
Erik Viktorin Datum
08-6941704 1997-05-15 A0100-55206-97/900

6. Fördelar och nackdelar med nyordningen
avsnitt 9

Utredningen har pekat på de nackdelar förenade medär ettsom
generellt kontosystem.

Enligt myndighetens uppfattning finns det anledning främstatt
understryka för seriösadet företag till delen innebär fördelarstörstaatt
med införa kontosystemet. Bulvanutredningen har redan påpekatatt
vilka dessa fördelar är.

Utöver de ovanstående fördelarna för affärslivet m.fl. medför det
tilltänkta skattemyndigheternas kontrollmöjlighetersystemet att av
aktieöverlåtelser förbättras det gäller kategorin bolag mednär
begränsad ägarkrets.

skatteregistret redan registreringar aktieinnehavI i fåmansfö-görs av
brist dockEn denna registrering grundas helt på deärretag. att

uppgifter framgår avlämnade självdeklarationer. Förutom densom av
tidsmässiga eftersläpningen medför risk fördetta denäven att som
medvetet avstår från redovisa i fåmansföretagaktieinnehav iatt vart
fall under viss tid kan undgå träffas skattemyndighetensatt av
urvalskontroll.

Enligt lagen 1993:1539 avdrag för underskott näringsverk-om av
samhet underskottsavdrag i bl.a. aktiebolag vid vissaspärras ägar-
förändringar. Spärreglerna generella. En ägarförändring haär anses
inträtt den får bestämmande inflytandeägaren överettom nye
förlustföretaget. De kan bli aktuella beloppsspärr ochspärrar ärsom

Syftetkoncernbidragsspärr. med dessa spärregler handelär att stoppa
förlustföretag.med SKM vill här framhålla ägarregister skulleatt ett

kunna underlätta myndighetens kontroll det gäller denäven när
lagstiftningen.nämnda
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Skatteförvaltningen
Juridiska avdelningen YTTRANDE
Erik Viktorin Datum
08-6941704 1997-05-15 AO100-55206-97/900

Myndigheten får vidare instämma i utredningens antagande att en
obligatorisk registrering skulle motverka vissa former missbrukav av
det associationsrättsliga regelsystemet. vissaFör medpersoner
brottsliga avsikter skulle det sig mindre lockandete att agera genom
aktiebolag inte minst med hänsyn till risken för upptäckt skulleatt
öka. Exempel transaktioner lättare kan kontrolleras är tätasom
ägarskiften kan tecken på förhållanden.kontrollvärdautgörasom

Avslutningsvis vill Skattemyndigheten framhålla det värde ettsom
generellt ägarregister kan ha för seriösaden verksamheten inom
näringslivet i minstInte skulle detta viktigt instrumentutgörastort. ett
för kreditupplysningsföretagen.

yttrande har beslutatsDetta undertecknad chef för juridiskaav
avdelningen efter föredragning länsspecialisten Erik Viktorin.av
Synpunkter har inhämtats från avdelning riks och avdelning region.

Lisbeth Petersson
Erik Viktorin
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Skatteförvaltningen
Rättsenheten YTTRANDE
Urban Strömberg Datum
0480-824 04 1997-05-09 0800-4782-97/900Dnr

Riksskatteverket
VO-skatt
Bo Arvidsson
171 94 SOLNA

Yttrande bulvanutredningensöver promemoria

Skattemyndigheten ingen bedömning förslaget i siggör tilläromav
fördel aktiebolagen.eller för Det myndigheten har anledning att
bedöma förslaget har fördelar brottsförebyggandeär ellerom ur
brottsbekämpande synpunkter skattekontrollsynpunkt.samt ur

En obligatorisk registrering kan fylla funktion på detta område,en
SKM ställer sig tveksam till nyordningsådan kraftigt skulleattmen en

motverka vissa former missbruk. för felaktigaRisken attav personer
kommer registreras befarakan bulvaner,äratt stor att attgenom man
mellanhänder, målvakter, involverade kommeretc. attpersoner
registreras. Myndigheten således tilltveksam registreringenär att

verkliga ellerskulle ñngerade överlåtelser aktier framstoppa av- -
tillbaka.och

ägarregister skulle däremot dels skattekontrollenEtt underlätta och
ekobrottsutredningar. registreringdels del kan tillEn ävenen vara

fördelviss i förvaltningens utåtriktade serviceverksamhet attgenom
underlätta informationen till i småföretagen. Utifrånaktieägarenya
dessa utgångspunkter kan registrering aktier till fördel fören av vara
skattemyndighetens verksamhet.

Även förvaltningen inte kommer få några ökade kostnader förattom
registreringen kan ställa sig frågande till den allmänt ärsettomman
värd sitt pris. Myndigheten sådant här förslag måsteatt ettanser

fördelar brottsförebyggande ochgrundas på andra de brottsbekäm-än
pande för de ska värda sitt pris.att vara

Kjell Dahlström Urban Strömberg
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Skatteförvaltningen
Rättsenheten YTTRANDE

Damm
1997-05-07 A1200-24657-97/900

Riksskatteverket
Företagsbeskattning
Bo Arvidsson
171 94 SOLNA

Underremiss "Bulvanutredningens promemoria 1997-02-26av
Generellt kontosystem för aktier"

Remiss 1997-04-08, 2196-97/910Dnr

Skattemyndigheten har följande påsynpunkter den promemoria som
utredningen lagt fram.

fördel tillämpaEn med aktiekontolagens bestämmelser på fåmans-att
privata bolagbolag och andra utnyttjar befintligtär, att ettman

Såvitt känt har registret fungerat anmärkningsfritt, vad gällersystem.
ägaruppgifterna för de 500 avstämningsbolag f finns. Görsca som n
aktiekontolagen generellt tillämplig blir emellertid påfrestningen stor,

000 aktiebolageftersom 150 200 kommer omfattasatt systemetav-
utredningens förslag genomförs. Detta problem kan säkert lösasom

med hjälp utökad datakapacitet.av en

effekter skulleFlera uppkomma för Skattemyndighetengynnsamma om
generellt kontosystem för aktier införes.ett

aktieägaruppgifter lämnats företagen själv och registrerats,De som av
genomförtsbl på 210-koden, kunde kontosystemet fulltnär uta - -

säkrare ägaruppgifter från fördel ocksåVPC. En ärersättas stor attav
ägarregistret sedan ständigt kunde hållas aktuellt på enkelt sätt.ett

aktiekontolagen generellt förföljd tillämpas allaEn attannan av
aktiebolag utvidgad kontrolluppgiftsskyldighet inträder.är, att en

skall, förutom uppgift utdelning,Enligt 3 kap, 27 § LSK ävenom
uppgifter lämnas avdragen preliminärskatt och innehav aktierom av

Ävenutgång. utdelning preliminärskatt inte direktvid årets ochom
frågor utredningen så bör till dehör till de behandlar,som man se
utredningens förslag får för skatteförvaltning-följder helhetsom som
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2 3
Skatteförvaltningen

YTTRANDE
Rättsenheten Damm

1997-05-07 A1200-24657-97/90O

Redan i dag har upptäckt det finns problem med de 300atten. man ca
bolag avstärrmingsbolagär onoterade. Utvidgas reglerna tillsom men

omfatta ytterligare mellan 150 200 000 bolag, så kan svårigheter-att -
bli betydande. Problemen har uppstått i samband medna att man

under 1990-talet successivt har infört regler, undantagit alltettsom
utdelningenstörre i onoterade bolag från beskattning hosutrymme av

aktieägarna. fastställaFör detta skattefria krävs ingåendeatt utrymme
uppgifter från både företag och aktieägare. I dagens VPC-system
saknas dessa uppgifter, varför både preliminärskatteavdrag och
utdelning innehålls respektive felaktigamed belopp. Särskilt bliranges
detta problem för skattskyldiga onoterade aktier ochett ägersom som
vill fortsätta lämna förenklad deklaration. Ur myndighetensatt en
synpunkt ocksådet fördelär skattskyldiga framdelesävenstoren om
kan fortsätta lämna förenklade deklarationer med mängdatt en
förtryckta uppgifter. Regeringen har i sammanhang seannat prop
96/97:45 sid 41-42 uppmärksammats på frågan, f berör 300som n ca
bolag onoterade avstänmingsbolag. Genomär utredningenssom
förslag till generellt kontosystem får problemen heltett en annan
dignitet. En ändring reglerna uppgiftsskyldighet i 3 KAP, 27 §av om
LSK måste därför genomföras före utredningens förslag.

Som delar Skattemyndigheten utredningensnämnts uppfattning,ovan
generellt bör införas omfattar samtliga aktiebolag.att ett system som

Skattemyndigheten delar utredningens uppfattningäven i nedan
nämnda avseenden:

förVPC skall registreringarna i det Denatt systemet.svara nya-
enda negativa erfarenheten Skattemyndigheten har VPC är, attav

i fall lämna uppgifter aktieboken medvägratett att utman ur
hänvisning till aktiekontolagens sekretessbestärnrnelser.

ägarregister måste konstrueras på sådant sätt,att ett ett att en-
förutsättning giltigtför förvärv anteckning i registret PRVär en
delar uppfattning.denna

inte aktiebreven, registrering blir bärare aktierät-att utan en av-
tighetema.
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Rättsenheten YTTRANDE

Datum
1997-05-07 Al200-24657-97/90O

någon förvaltarregistrering inte får förekomma för andra bolagatt-
publika bolag.än

utformas på sådant PRV automatiskt fåratt systemet sätt,ett att-
behövliga uppgifter för sina register. inledningsvisSom börnämnts

Skattemyndigheten aviseras med ägaruppgifter frånäven VPC.

treårig övergångsperiod behövs för det Aktie-att systemet.en nya-
bolag, vid periodens utgång inte övergått till det kontobaseradesom

måste tvångsvis inregistreras dettai PRV.systemet, av

Slutligen skattemyndigheten det lovvärt, vi så tidigt fåttattanser vara
tillfälle lämna våra synpunkter på de förslag utredningen över-att

Därigenom har möjligheterna påverka utredningensväger. slutligaatt
förslag blivit större.

den slutliga handläggningenI detta ärende har deltagit biträdandeav
länsskattechef Odéen,Anita beslutande, skattedirektör Per Lundborg

Ulf föredragande.och Sandberg

Anita Odéen Ulf Sandberg
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Skatteförvaltningen
Länsskattekontoret YTTRANDE
Hans Lindgren Datum
031-60 55 87 1997-05-09

RSV
S/FA
Bo Arvidsson

Bulvanutredningens promemoria 1997-02-26
Generellt kontosystem för aktier
dnr 2196-97/910

Skattemyndigheten ställer sig mycket positiv till införande ettav
generellt kontosystem för aktier utredningen föreslagit.som

Skattemyndigheten delar utredningens införandetslutsats att ettav
ägarregister bör omfatta alla aktiebolag. Myndigheten attanser
förslaget den civilrättsliga regleringen äganderätten till aktieratt av

så registrering iändras ägarregistret blir förutsättning för giltigtatt en
aktieförvärv bra. skulle innebäraDet fördelar bl kanär stora atta man
enkelt faktiskt till bolagetavgöra ochär ägareattsomvem anse som

ägarskiftenär ägt rum.

Uppgifter dennes adress, identiñeringsnummer antalägare, samtom
aktier respektive har och alla uppgifter betydelseägaresom av
beträffande skall enligtaktierna aktiekontolagens 2 kap 1 och 2 §§
finnas för varje aktiekonto. varje anteckningFör igörs ettsom
aktiekonto skall den dag då denna anteckning gjordes ske i denanges
dagliga journalen.

föreslåsI promemorian aktiekontolagens regler skulle kunnaatt
tillämpas på fåmansbolag och bolag förandra privata med undantag
förvaltarregistrering. Skattemyndighetens delar denna uppfattning men
vill påpeka den fortsatta utredningen bör omfatta fråganävenatt om
ytterligare uppgifter, idag aktiekontolagen,inte framgår börsom av

med.tas
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Skatteförvaltningen
Länsskattekontoret YTTRANDE
Hans Lindgren Datum

1997-05-09031-60 55 87

påpekasgäller Sekretessregler det i promemorian,När det är som
angeläget frågorna registrets offentlighet andra frågoratt samtom

aktieägarregistret ytterligare utreds. inte minstkring insynen i Detta
registret innehålla ytterligare uppgifter vadkommer änatt somom

också Skattemyndigheten löpandegäller idag. Det angeläget harär att
registret.tillgång till alla de uppgifter skall ingå isom

övergångsfrågor vid införandet generellt kontosystemdet gällerNär av
Skattemyndigheten framföra angeläget eventuellvill det är attatt en

Skattemyndigheten sigövergångstid blir så kort möjligt. ställersom
lång övergångstidtill det nödvändigt med såfrågande är somom en

förhållanden viktigt övergångsfrågornaår. under allaDet är atttre
så kort möjligt.i avsikt övergångstiden blirutreds och då att sommer

finner kontobaserat skulle innebäraSkattemyndigheten systematt ett
kontrollsynpunkt andra synpunkter. Detfördelar ävenstora men urur

framhålls.fördelar i alla hänseendendärför angelägetär

fattats skattechef Norrman. Föredra-i detta ärende har BoBeslut av
den slutligaskattejurist Hans Lindgren. I handlägg-gande har varit

deltagitockså skattejurist Olle Wallinningen har

Bo Norrman
LindgrenHans
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Skatteförvaltningen
Rättsenheten YTTRANDE Dnr
Leif Gäverth 1997-05-07 A 1971-4453-97/900
021-196020

Riksskatteverket
Företagsbeskattning
Administrativa avdelningen
171 94 Solna

Yttrande över Bulvanutredningens promemoria
1997-02-26 Generellt kontosystem för aktier

RSV har underremiss den 8 april 1997 dnr 2169-97/910genom
berett Skattemyndigheten i Västmanlands län tillfälle lämnaatt
synpunkter på förslagen i nämnd promemoria.ovan

Med anledning nämnda underremiss avlämnar myndighetenav
följande svar.

Allmänna synpunkter på innehållet i promemorian

Myndigheten välkomnar förslaget i Myndigheten delar den istort.
promemorian redovisade uppfattningen nuvarande förhållandeatt
medför praktiska problem och försvårar för skattemyndigheternaäven
vad gäller åsätta taxering ochrätt bekämpa ekonomisk brottslighet.att

detI löpande taxeringsarbetet och revisioner kommergenom myn-
digheten i kontakt med fall där kan frågasätta inte antedate-man om
ring aktieöverlâtelser och skenöverlâtelser aktier förekommit.av av
Sådana situationer förekommer bl.a. fråga vinstbolagstrans-när är om
aktioner, vid interna aktieöverlåtelser bl.a. inför stundande konkurser,
i samband kvittningsyrkandenmed skattepliktiga reavinster påmot
andra aktieförsäljningar, vid tillämpning bestämmelserna i 2 § 4av

9 SIL i syfte framkalla realisationsförlusterst attmom. m.m.
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Leif Gäverth 1997-05-07 A 1971-4453-97/900
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ha väl fungerande registrering aktieägareAtt kan haävenen av
betydelse vid tillämpning fåmansföretagsreglema i de fall inteav

såväl aktieägare, företagsledare styrelse.är Det ärsamma person som
viktigt vid s.k. bolagsplundringar och skalbolagsaffäreräven att m.m.

vetskapfå varit aktieägare vid olika tidpunkter, intevem somom
minst för kunna beskatta för utdelning i samband medrätt ägareatt
tömning bolagen. Det har vid myndighetens utredningar iblandav
varit svårt och i vissa fall helt omöjligt i efterhandatt veta vem som

bolagen under vissa givna tidpunkter.ägt

Myndighetens uppfattning skenöverlåtelser och antedateringarär att
medför betydande skattebortfall innebäroch dessutom mycketett
merarbete för skatteförvaltning, eftersom bevisläget många gånger är
svårt för skattemyndigheterna. Inte sällan aktieöverlåtelserna i dessaär
fall undertecknade i egenskap såväl säljareav samma person av som
köpare eller för någon dem. Någon reellrepresentantsom av
tvåpartssituation föreligger inte. En registrering aktieöverlåtelserav

för äganderättsövergånggrund kunnaskulle motverkasom ovan
nämnda förfaranden och skulle tillika från såväl bevisbörde- som
bevisvärderingssynpunkt till fördel för skattemyndigheterna.vara

Sarskilda synpunkter på innehållet i promemorian.

Myndigheten delar uppfattningen samtliga slag aktiebolagatt av
oberoende antalet aktier eller företagets storlek bör omfattas detav av
föreslagna registreringsförfarandet. Myndigheten delar vidare
uppfattningen det i praktiken bara finns lämplig lösning vidatt en
tillskapande civilrättsligtägarregister, nämligen giltigtett attav
aktieförvärv kan ske registret.endast anteckning i Vid sådantgenom
förhållande såsombör, också föreslås, aktiebreven slopas.

utvidgat det slag gäller för avstärrmingsbolagEtt ärsystem av som nu
hanteringsrutiner iföredra, eftersom redan finns form register-att av

kontoförandehos institut Något behövsnytt systemansvar m.m.
därför inte det behöver vissa justeringarbyggas endast görasutanupp,
i det befintliga såsom inskräkningar vad gäller rättensystemet, t.ex.

förvaltarregistrera aktier.att
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021-196020

iFör möjligaste mån få aktieägarregistrering så riktigatt en som
möjligt bör anmälan ske på fastställt formulär och skrivas under av
både säljare och köpare jämför rapportering till bilregistret vid
fordonsöverlåtelser. Man kan förmoda åtminstone denatt ursprung-
liga säljaren aktierna i skalbolag har intresset.ex. ett ett attav av
lärrma korrekta uppgifter. En viktig faktor i dessa sammanhang oftaär
tidsfaktorn. Det bör därför regleras registreringsanmälan skallatt vara
registeransvarig tillhanda inom frånvecka överlåtelsent.ex. en annars
betraktas överlåtelsen ha skett innanvecka anmälan korn in tillen
registeransvarig.

För informationen skall kunna effektivtutnyttjas bör åtkomstenatt
historisk, dvs. skall datamässigt kunna alla led i ägarked-vara man se

jämför funktionenjan för historisk hosstyrelse IHS PRV. Ett mycket
hjälpmedelbra i arbetet med skal-reda och bolagsplund-att ut

ringshärvor dessutom möjlighet kunna uppgifterna iatt sorteravore
likhet med funktionerna 210 och 211 i CT. På så vis skulle tillman,
skillnad från CT, ha tillgång till aktuelltmycket register ägareett av
i bolag respektive viss ägda bolag. Denna funktion skulleav person

betydelsefull för polis och åklagares utredningaräven sådanavara av
härvor.

aktieägarregisterEtt bör enligt myndighetens mening naturligtvis vara
offentligt. För detta talar bl.a. intresset för den i olikasom samman-
hang borgenär, kund, avtalskontrahent kommer i kontakt medetc.som
företaget, känna till eller vilka döljer sig bakom företa-att vem som
get.

Vad gäller övergångsregler myndigheten det angelägetäratt attanser
övergångsperioden inte blir för lång. Erfarenheter visar det finnsatt

tendens till genomföra olika slag förändringar föranledsatten av som
lagstiftning så möjligt övergångsperiod.under Detsentav ny som en

finns i allmänhet andra uppgifter angelägna för denärsom mer en-
skilde vidta genomföra föreslagna förändringar,änatt att t.ex. nu var-
för kan befara dessa kommer genomföras först i slutetatt attman av
övergångsperioden. kanDetta tänkas intressant för denmestvara som

olika skäl inte önskar riktig och offentlig ägarregistrering. Medav en
denna slutsats bakgrund kan det ifrågasättas det i praktikensom om
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uppstår någon olägenhet för aktieägarna förkortastörre över-att
medförgångsperioden. kortare övergångsperiod vidare denEn

förfarandet snabbare och vifördelen det kommer igångatt attnya
två parallella samtidigt under så kort tidhakommer att system som

möjligt.

avslutningsvis framföra påpekande. PåMyndigheten vill litet tredjeett
innehållerstår det självdeklarationer uppgifterstycket sid 3 att om

vid tillfälle avlänmas.ägarförhållanden det deklarationen Så är
skattemyndigheternaemellertid inte längre fallet. De uppgifter har vad

på basuppgifterägarbilden bygger inhämtade s.k. lärrmadegäller av
fåmansföretagen.

detta ärende har deltagit t.f. länsskattechefen EvahandläggningenI av
föredragande,beslutande, skattedirektören Leif Gäverth,Johansson,

Blomberg länsskattekontoretsskattehandläggaren Lars EKO-samt
STUPP-

JohanssonEva

Leif Gäverth
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Skatteförvaltningen REMISSVAR
Skattemyndigheten Datum

1997-05-13 A2100-5735-97/900

Riksskatteverket
Bo Arvidsson
171 94 SOLNA

Bulvanutredningens promemoria 1997-02-26 Generellt kontosystem
för aktier

RSV:s dnr: 2196-97/910

Riksskatteverket har i remiss till Skatteförvaltningen i Gävleborgs län
efterfrågat myndighetens inställning till Bulvanutredningenen av
frarnlagd promemoria angående registrering i aktiebolag.ägareav

Promemorian innefattar bl beskrivning olika alternativaa en av
tekniska lösningar för sådan registrering och problemen som
sammanhänger med dessa alternativ.

Behov registreringav

framgårSom direktiven till utredningen fråganhar registreringav om
väckts åklagarutredning erfarenheter skalbolags-utrettav en som av
transaktioner.

likhetI med åklagareutredningen skatteförvaltningen i Gävle-anser
länborgs skalbolagstransalctioner ofta aktualiserar frågor vilkaatt om

visst aktiebolag vid viss tidpunkt. återkommandeägt Ettettsom en
vid dessa transaktionermönster har varit aktiebolag bytt iägareatt

flera i snabb takt. i efterhandAtt utreda vad skett under desteg som
olika innehavstid har varitägarnas omöjligt med hänsyn till att
tidpunktema för olikade äganderättsövergångarna inte kunnat
fastställas. Som konsekvens har de skattemässiga följderna av
inkrämstönmingama bolagen inte kunnat klarläggas attur p g a man
inte kunnat fastställa bolaget vid tömningstillfället.ägtvem som

Detta talar för förslaget registrering motiverat.äratt om
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Transaktioner mellan konkursbolag å sidan och ägarenett ena
alternativt andra bolag, behärskar, å andra sidan, företasägarensom
ofta för rädda värden konkursbolaget. inte ovanligEn situationatt ur

konkursbolaget förts rörelsedrivande dotterbolag. Vidär att ur en
sådan transaktion kan firman tecknas för köpare och säljare ochav en

Genom antedatera överlâtelsehandlingar kanattsamma person.
äganderättsövergången läggas tillbaka till tid före återvinningstiden vid

registreringkonkursen. En bolagsägare skulle hindra retroaktivaav
överlâtelser.

Om aktieägare finns registrerade skulle kunna denattpresumeras
registrerade via styrelsen /företagsledareoch eventuell VDägaren

Ävenkontrollerat bolaget. bolagets exekutiva ledning utgörsom av
och styrelsen kundeVD i vissa situationer indirektägaren göras

ansvarig för bolagets agerande.

Fåmansföretag enligt 2 kap självdeklaration16 § lag ochär om
kontrolluppgifter LSK redan i självskyldiga deklarationenattnu
lämna uppgifter delägare och närstående. Eftersom det storaom
flertalet de 200.000 aktiebolag finns registrerade fåmansför-ärav som

skyldighetfinns redan redovisa till registerägareatt etttag, nu en
inom skattemyndigheten. Om uppgifter register förtettur av ex-
empelvis PRV/VPC med ADB-teknik överföras tillkan skattemyn-
digheten skulle denna specialreglering i LSK kunna slopas. För
flertalet aktiebolag, inte byter skulle detta leda till mindreägare,som
arbete.

denna bakgrund kan till samtligaSett registrering ägaremot av
aktiebolag motiverad.vara

relativa fåtalSamtidigt föreligger viss tveksamhet det det sigrörom
motiverar den kraftigamissbrukar dagens verkligensystem,om, som

föreliggerinsats förslaget medför. Möjligheter till missbruk ävensom
med den tilltänkta modellen.

möjligheter tillSkattemyndighetenSammantaget att annananser
undersökas.lösning först bör
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sådan lösningEn bolag med förslagsvis mindre 50änattannan vore
delägare skulle tvingas till förvaltningsberättelsen foga förteck-att en
ning och eventuella förändringar iöver ägarekretsen underägare
räkenskapsåret.

Tekniska synpunkter

Utredningens överväganden beträffande tekniskade lösningarna är
enligt Skattemyndigheten bra.

Sten Fannberg

Hans Göran Kjellin
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GENERALTULLSTYRELSEN
STATISTKBYRÅNUPPBÖRDS- OCH Datum

1997-05-07
datumErt

1997-02-26Margaretha Winell 7390

BULVANUTREDNINGEN
utredningsavdelningDepartementets

187Box
21 Malmö201

för aktierSynpunkter med anledning Generellt kontosystemav

Uppbörds- statistikbyrâ i samråd medGeneraltullstyrelsens och
höjaobligatorisk registrering, kanKontrollbyrân välkomnar somen

samtidigtinformation till allmänhetenkvaliteten PRVs som
brottslighet underlättas.utredning ekonomiskskattekontroll och av

fördelarkreditupplysningsföretagen hämtaKan dessutom ettur
tjänster.vi köpare derasägarregister somgynnas av

kontobaserat förövergång tillTekniska frågor vid systemetten
vårt område.ligger utanförregistrering aktieinnehav dockav

meningen "När det gällersid sista stycket, torde11I älva rapporten,
gälla tullverket.offentliga".åklagar- även

Margaretha Winell
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PRV
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

YTTRANDE
1997-05-26 BAD 13-105/97

BULVANUTREDNINGEN
Departementets utrednings-
avdelning
Box 187

MALMÖ201 21

ÄgarregisterBulvanutredningens promemoria i fåmansbolag

Patent- och registreringsverket PRV vill härmed yttrande överavge
förslaget införa ägarregister för fåmansbolag.att ett

Sammanfattning

PRV instämmer i utredningens skiss införa ägarregister, med iatt ett
huvudsak de uppgifter föreslagits. PRV registret skallsom attanser
föras PRV, eftersom det hos verket redan ñmrs mängd samladeav en
uppgifter i princip alla näringsdrivande associationer. Det framstårom
därför naturligt PRV skall registreringsmyndighetatt försom ettvara
sådant register. Dessutom bör det enligt PRV: mening statligs vara en
myndighet för dylikt register.ettsom

2. Allmänna överväganden

PRV har i likhet med andra myndigheter kommit aktie-att attse
bolagsfonnen utnyttjas för oseriösa oftaoch direkt brottsliga syften.
Personer haft brottsliga avsikter har kunnat i skyddsom operera av
aktiebolagsrättens regler begränsat för aktieägare ochom ansvar

Ägarenstyrelseledamöter. bolag i dag inteär finnasett tvungenav att
imed något register eller dylikt. De verkliga aktörerna använder sig

i vissa fall bulvaner för undgå upptäckt. Den anonymitetattav som
aktieägaren har i dag alltså ekobrottslingaruppmuntrar att agera

aktiebolag. Ett aktieägarregister skulle enligt PRV:s uppfatt-genom
ning minska denna anonymitet och det svåraregöra bedrivaatt
ekobrottslig verksamhet i aktiebolag.
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Vilka bolag omfattas3. bör reglerna ägarregisterettav om

instämmer i utredningens förslag inte skallPRV ägarregisteratt ett
till gälla enbart fåmansbolag. omfattabegränsas Registret bör allaatt

omfattasbolag i dag inte det kontobaserade systemet.som av
Benämningen fåmansbolag kommer därför användas fortsät-inte att
tningsvis i yttrandet.

för införa4. Skäl ägarregisteratt ett

finns det mångaEnligt PRV skäl för införa ägarregister förettatt
aktiebolag i inte Nedan redovisas någradag avstämningsbolag.ärsom

de fördelar PRV med sådant register.ettserav som

Affårskontroll4.1

införa den ökade möjlighetskälen för aktieägarregisterEtt äratt ettav
affårskontroll sådant register innebära. Det finns i dagtill skulle ettett

affårspartners.mycket intresse kontrollera sina Allaattstort av
företagare inser vikten kontrollera bolag innan göratt ettav man

får i dag åtskilliga timme frågoraffärer med det. PRV gånger omper
efterfråganägandet i aktiebolag, vilket tyder på det finnsatt storen

dessa uppgifter.av

affärstransaktionerägarregister skulle möjlighet inför olikaEtt attge
bolagetinte bara behöriga företräderkontrollera att utanpersoner
Möjlighetenfå vilka står bolaget.också vetskap bakomägareom som

näringsliv ochregister kunna strukturen i svensktvia attatt ett se
dotterförhållanden skulle tillmoder- och mellan bolagkunna varase

kunnai många fall. vidare intresseDet är attstortstor nytta seav
aktiebolag.svenska Envilken grad utländskt ägande det finns iav

näringsli-både förmöjlighet skulle innebära väsentliga fördelarsådan
synpunkt.och politiskvet ur

vilket"Företagsbevis", dethar också tagit fram specielltPRV ett av
vid affärs-framgår antal uppgifter kan intresseett ensom vara av

fåvärdeaktieägandet skullekontroll. Uppgifter attstortavom vara
i bevis.med dettata

marknadsanalytikerbranschorganisationer,Kreditupplysningsföretag,
vid undersök-aktieägarregisterm.fl. skulle ha betydande nytta ettav

objektetaktuell bildför så heltäckande ochning bolag att avge enav
möjligt.som



304 Bilaga 3 SOU 1998:47

4.2 Ekobrottsliga aspekter

Ett skäl för inrättaannat ägarregister denatt ekobrotts-ett är nytta ur
bekämpningssynpunkt detta skulle för polis- och åklagarmyn-
digheterna.

PRV delar den uppfattning med ägarregister, försnyttan ettom som
fram i åklagarväsendets 1996:1 åtgärder bolagsplund-rapport motom
ring, På 67 i sägs aktieägarregister skullerapporten minskaatt etts.
möjligheten för med brottsliga avsikter bolagattpersoner agera genom
där det inte finns någon ansvarig ställföreträdare. Rapporten föreslår
vidare på 21 kvardröjande både civilrättsligt,ett skatterätts-s. ansvar -
ligt och straffrättsligt för såväl säljaren för den gamla styrelsensom-
vid bolagsöverlåtelser.

Underlåtenhet omedelbart anmäla förändringar i aktieinnehavatt skulle
således innebära personligt betalningsansvar för bolagetsett skulder.
Registreringen skall därför den avgörande tidpunkten för närvara

för den tidigare ägaren utsläcks. sådanansvaret En förändring av
säljarens i kombination med aktieägarregister skulle detgöraansvar ett
mycket svårare för ekobrottslingar aktiebolag.att agera genom

Ett register skulle också underlätta polis och åklagares utrednings-
arbete vilka står bakom exempelvis bolagsplund-av personer som
ringar. I dag finns det svårigheter binda någon tillstora att en
bolagsplundring, vilket beror på bolaget bytt och styrelseägareatt ett
antal gånger både innan och efter det plundringen Medägtatt rum.
hjälp register skulle utredarna kunna följa vilkaett ägaröverlåtelserav

skett i bolaget innan det tömdes.som

Riksenheten ekonomisk brottslighet ihar tillmot riks-rapporten
åklagaren dnr 1996/1509 bl.a. tagit frågan hur många deupp om av
fusioner genomförs döljer formnågon ekonomisk brotts-som som av
lighet. I redovisas på 3 undersökning alla inleddarapporten s. en av
fusioner under slumpvis utvald månad, oktober 1995. Där visar deten
sig 61 de totalt 207 fusionera den aktuella månadenatt ledav ettvar
i skalbolagskedjor. Enligt PRV:s mening skulle ägarregisterett
underlätta utredandet eventuella brott i samband med dylikaav
fusioner.

För ägarregister skall till hjälp ekobrottsligavidatt ett utredning-vara
krävs fonnkraven vid införande i registretatt ägare årar av ny

stränga.
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Vetskapen varje överlåtelse registreras och kan beläggas iattom
efterhand skulle också medföra reda i dessaordning ochen samman-

i saknas.hang dag oftasom

Tillstånds-4.3 och tillsynsuppgift bidragsgivningsamt

Myndigheter har till uppgift tillstånd och bidragbolagattsom ge av
slag skulle med hjälp lättare kunnaolika ägarregister utredaettav

vilka verkligen står bakom ansökan tillstånd ellerpersoner som omen
bidrag. också myndigheter har tillsynsrollPRV övertror att som en
aktiebolagen skulle ha aktieägarregister. Dessastor nytta ettav

ägarregistretmyndigheter skulle kunna uppkopplade ellermotvara
information för dem.den intresseärprenumerera som av

vidägarregister skulle kunna till kontrollerEtt t.ex. stor nyttavara
fastigheter, prövning inför trañktillstånd,inför förvärvstillstånd till vid

hjälputskänkningstillständ Möjligheten med ägar-ettatt avm.m.
stävja missbruk EU-bidragen ökar dessutom.register runt

AktiebolagetsAktiebolagskommittén har i sitt betänkande,senaste
kapital SOU 1997:22 89 ff, föreslagit aktiebolag skall kunnaettatts.

bolags innehavförvärva aktier. En begränsning publika haregna av
aktier i bolaget.dock föreslagits till högst tiondel samtliga Etten av

bolagen inte överstigerregister skulle möjliggöra kontroll atten av
skulle svårt kontrollera.denna vilket mycketgräns, attannars vara

möjlighet till kontroll4.4 PRV:s

kunna kontrolleraöka PRV: möjlighetRegistret skulle även atts
uppgifterna i ändringsamnälningar kommer in tillriktigheten somav

små kontrollera detverket. PRV har i dag möjligheter är rättattatt
företrätt aktierna på En registreringbolagsstämman. avpersoner som

möjligheterna registrerar ändringar iägandet skulle minska PRVatt
bolagsstämmobeslut där röstläng-aktiebolagsregistret på grundval av

bolagsstäm-Tvister klanderinte korrekt. aktieägandet,den är runt av
ägarregisterskulle med sannolikhet minskamobeslut ettstor omm.m.

till stånd.kommer

Sakrättsliga aspekter4.5

sakrättslig synvinkel. Enregister skulle öka rättssäkerhetenEtt ur
kontrollera iaktier skulle kunnapotentiell köpare lätt ägar-ettav

till aktierna. dagsäljaren verkligen registrerad Iregister ägareäratt
ägarförhällandet med bolagetskontrollerarkrävs det köparenatt
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aktiebok med de aktiebrev givitssamt Aktieboken kan iut.som
många fall ofullständig eller i fall inte existera.värstavara

4.6 Fördelar för näringslivet

PRV näringslivet kommer hatror att aktieägar-att nytta att ettav
register införs, förutom den möjlighet till affårskontroll som ovan
nänmts.

Bolagen behöver inte föra aktiebok eftersomt.ex. ägarregisterett
skulle dagens aktieböcker.ersätta

Ett ägarregister skulle kunna utnyttjasäven skattemyndigheterna förav
skatteberäkningar och skattekontrollen. Enskilda fysiska eller juridiska

skulle på så slippasätt deklarera ägande och förändringpersoner av
ägande i svenska bolag. Uppgifter ägarregistret kunde då i ställetur
överföras till Riksskatteverket RSV via datamedia för direkt
uppdatering i skatteregistren.

kan idagDet svårt vid dödsfall reda på hur iägandetatt tavara ett
aktiebolag Orsaken till detta kan aktiebokenut. ochattser vara
aktiebreven inte går återfinna. Ett ägarregister skulleatt göra att
tveksamheten ägandet vid dödsfall inte uppstår.runt

5. Skäl införa ägarregistermot att ett

Det kan uppfattas negativt det införs register ökaratt ettsom som
kontrollen ägandet i svenska aktiebolag. Redan i dag finns detav
företrädare för näringslivet förespråkar mindre kontrollsom av
bolagen. Dessutom kommer det onekligen innebära viss kostnadatt en
för bolagen ägarregister införs. Möjligheten bulvanerett attom genom

bolag kommer inteäga kunna helt, registeratt stoppas utan ett
kommer endast det svåraregöra verka bulvaner.att genom

inserPRV också det finns flera svåra övergångsfrågor måsteatt som
lösas innan ägarregister kan bli realitet.ett en

PRV bedömer dock samhällsnyttan och möjligheten till af-att
fårskontroll införandet ägarregister skulle innebära, vägerettsom av

eventuella problem och nackdelar.upp
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PRV registreringsorgan6. som

både Värdepapperscentralen VPC Aktiebolagutredningen diskuterasI
förtänkbara aktieägar-VPC och PRV registreringsorgan ettsom

därför framföra talar för PRVregister. vill några skälPRV attsom
skall föra de bolag i dagbör det registret över somvara organ som

så förtill Skulle det ändå bli VPCinte anslutna VPC. ägar-är att
blir kontoföranderegistret PRV det viktigt verketäratt attanser

inregistrering iinstitut med ombesörja ägareett att av nyaansvar
VPC:s register.

fördelar med låta registreringsorgan:Några PRVatt vara

svenska270.000i dag registreringsmyndighet för allaPRV är ca
föreningsregistret,ochaktiebolag. förs dessutom handels-Hos PRV

Totalt har PRVkonkursregistret och näringsförbudsregistret. ca
därigenom betydandei sina register. har900.000 objekt PRV

unik överblickdriva register i ocherfarenhet skala överatt storav en
skulle därförnäringsverksamhet Sverige.driver i Detalla varasom

ägandet i deregistreringennaturligt för PRV ha handävenatt avom
PRV förRedan i dag mångasvenska aktiebolagen. att etttror

aktieägarregister.

aktieägandet iuppfattning bör registerEnligt PRV:s överett
tidigare svenskstatligt sedanSverige föras Det ärett organ. enav

förregistreringsärenden bolag. Omlåta myndigheter skötamodell att
bolagsuppgifter skulle dessutomregistreringmyndighet sköter aven

kunna fråga.objektivitet inte ipåkravet sättas

aktiebolag skerägarförändringar i mindreVid alla ävennästan ett
vanligt deoch i bolaget. dessutombyte styrelse VD Det är attett av

bolagsordning-firma vilket innebärvill byta bolaget,ägarna attnya
registreringanmälas förskallAlla dessa ändringarmåste ändras.en

för bolagennaturligtdärför detPRV. PRVhos attatt voremenar
anmälaförändringaramnäler ovanståendesamtidigt ävenmansom

slippa vända sigtill Bolagen skulle därigenomförändrat ägande PRV.
behandla anmälaninstitutioner. PRV skulle lätt kunnatill flera om

ändringar.övrigaparallellt medförändrat ägande anmälan om

kontrollfortlöpandeockså kunna haskulle överPRV etten
röstlängden iriktighet. Kontrollen skulle skeägarregisters attgenom

ägarregistret.medbolagsstämmoprotokollen jämförsinskickadede
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PRV har5. bygga register, ochstor att övertogvana av upp ex.
handels- och föreningsregistret från länsstyrelserna under åren 1993-
1994.

6. PRV delar inte utredningens uppfattning registrering i detattom
för närvarande gäller enligt aktiekontolagensystem skullesom vara

den lösning kräver minst arbete och kostnader vid självasom
uppbyggnaden register. Om VPC skulle bli registreringsorganettav
för registret, skulle VPC tvingas bygga helt register förett nyttupp
de 270.000 bolag omfattas förslaget. PRV däremot harca som av
redan register alla dessa aktiebolag,över detoch inteett svårt attvore
utöka detta register med uppgifter ägare.om

7. PRV har vid mängdhantering uppgifter, blanketterstor vana av
ägarregister skulle innebära.etc. ettsom

PRV i dag 10. 000 telefonförfrågningar dag.tar emot ca per
PRV: organisation skulle några problem kunna klarastörre ävenutans

besvara frågor ägandet i aktiebolag. Om ägarregisteratt ettav om
infördes skulle det också naturligt för PRV samtidigt kunnaattvara
besvara frågor ägandet i aktiebolagen, vilket skulle underlättasom
betydligt vi själva förde registret. Orsaken till det skulleatt attav
underlätta informations angående ägandet, PRV själv fördeom
registret, verket då snabbtär och säkert skulle kunna detatt se om
finns anmälan ägarförändring under handläggning.en om

får9. PRV ofta frågor hur ägarförändring, utbytet.ex.om en av
styrelse, ändring finna skall genomföras och vad det krävsav m.m.
för blanketter forrnalia.och Det därför naturligt kunnaattannan vore
hjälpa bolagen med alla problem på gång, i stället för attsamma
behöva hänvisa dem vidare till någon institution det gällernärannan
ägarfrågorna.

10. PRV har möjligheter på tidigt stadium uppmärksammastora att ett
vissa företeelser inte hör hemma i sund näringsverksamhet.som en
PRV samarbetar i dag i allt högre utsträckning med andra myndigheter
i avsikt minska den ekonomiska brottsligheten. Genomatt ävenatt
registrera ägarförändringar i aktiebolagen skulle PRV snabbt kunna se

detta i kombination med någon ändringsåtgärd skulle kunnaom annan
fråga ekobrottslighet.vara om

Dell. meddelats näringsförbud får enligt 6 § lagenpersoner som
1986:436 näringsförbud inte så aktiermånga i aktiebolagäga ettom

hans andel röstetalet för aktier isamtliga bolaget överstigeratt av
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svårt kontrollera dennaHittills har det varitfemtio attprocent.
aktieägarregistretägandet. Om förde detbegränsning PRV voreav
ägarbegränsningdenna kontroll eftersomenkelt för göraattoss av

redan för näringsförbudsregistret.PRV

Ägarregister på anmälningsskyldighetgrundat7.

uppnås på bästasyftet ägarregister skall kunnamedFör sättettatt
anmälningsskyldighet.register grundat på PRVförordar PRV ett en

utredningen ägarregister bör konstruerasvidare medinstämmer att ett
giltigtcivilrättslig för aktieförvärvblir förutsättningså det ettatt en

blir således inte aktiebrevetdärom i registret.anteckning Detgörsatt
registreringen.rättigheten endastblir bärare utansom av

anmälningsskyldighet för säljareföreslår därför det införsPRV att en
ägarförändring skeraktier i bolag. Varjeförvärvareeller ett somav

registrering. de fall säljarebli föremål för Ibolag skall såledesi ett en
ägarförändring börunderlåter anmäla sådaneller förvärvare att en

sanktionsåtgärderlämpliga övervägas.

föreslårbefintliga aktiebolagenikraftträdandetidpunktende vidFör
skyldighet bolag underinförs för dessaPRV det över-attatt enen

ivilka aktieranmäla till verket ellergångsperiod ägersomvem
vilka åtgärder skallfår bedömningsedanbolaget. Det göras somen av

vilka dessunderlåter anmälafall bolagvidtas i de ärattett som
aktieägare.

registret skall underrättelseinfört den aktieägaren iPRV harNär nye
skickas till dennesblivit införd i aktieägarregistretdenne harattom

dessutom sändasliknande underrättelse börfolkbokföringsadress. En
falskarisken påskulle medförasäljaren aktierna. Dettill attattav

minimeras.aktieägare Dennain- avregistreradgrunder bli eller som
dag det gällerskickar redan iunderrättelse PRV näruttyp av

inregistreras.eller Denantingen avregistrerasbolagsföreträdare som
rättelse. Dennadå snabbt och begärakanberörda reagerapersonen

heltförekomdet tidigareinfördes 1994,rutin attatt personerp. g.a.
företrädare i aktie-in- och avregistreradesvetskapderasutan som

bolag.

ingå i registretuppgifter börVilka

ägarregister:följande uppgifter ingå ibörEnligt PRV ett
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ägarens namn,-
postadress,ägarens-

ägarens eller identifieringsnunnner,annatpersonnummer-
antalet aktier innehavetsom avser,-
övriga uppgifter betydelse såsom aktieslag, förbehåll ochav pant--

sättning.

Det kan även övervägas ytterligare uppgifter bör ingå såsomom
exempelvis köpeskilling aktierna.av

När det gäller utlandsbosatta anmäler sigpersoner som som nya
aktieägare i bolag kan det bli särskilt viktigt beakta olika formeratt av
säkerhetsåtgärder för minska möjligheterna ickeatt exi-att ange
sterande En utformningägare. närmare vilkenpersoner som typav av
säkerhetsåtgärder kan bli aktuella måste emellertid utredassom
ytterligare.

9. Hur skall uppgifterna samlas in

9.1 Särskild blankett

Ägarförändringar i aktiebolag borde omedelbart anmälas för registre-
ring. För underlätta sådan anmälan tänker PRVatt särskildupprätta en
blankett föravsedd ägarförändringar i aktiebolag inte är avstäm-som
ningsbolag. Blanketten bör utformas så alla uppgifter krävs föratt som
registrering kan fyllas Därutöver skulle kunna tänka sig attman en
svarstalong följer med blanketten, och denna talong skulle kunnaatt
användas köparen skulle vilja sälja viss del sitt aktiein-om senare av
nehav. Den ifyllda svarstalongen kan då sändas in direkt till PRV i
enlighet med den modell bilregistret i dag använder.som

9.2 IT-möjligheter

PRV håller för närvarande på utveckla verkets IT-system vilketatt
bland kommer möjliggöra elektronisk överföring informa-annat att av
tion mellan ombud, företag och PRV. innebärDet vidare PRV kanatt
erbjuda möjlighet direkt aktieförvärv antingen självatt rapportera ett
eller ombud via någon form on-line kopplat direktsystemgenom av
till verket.

10. Offentlighet

Fördelarna med ägarregister för alla aktiebolag uppnås endast i denett
mån insynen i sådant register vidsträckt. Allt aktieinnehavär skallett
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uppfattning redovisas tillgängligt för informa-enligt PRV:s och vara
därför i utredningens förslag ändringtion. PRV instämmer om av

småposter i 3 kap. 13 § första stycketbestämmelsen reglerassomom
utformningen sådan ändringaktiebolagslagen. Den närmare av en

emellertid ytterligare överväganden.kräver

Förvaltarregistrering11.

Enligt aktiekontolagen kap. 10 § aktiebolagslagen finns8 kap. 3samt
avstämningsbolag låta förvaltarregistrera sina aktier.möjlighet för att

iminskar möjligheterna till insyn bolagen. PRV delarDet systemet
uppfattning förvaltarregistreringdärför utredningens reglernaatt om

på aktiebolagsin utformning inte skall tillämpas intei nuvarande som
förutsättning tillåta förvaltarregistrer-avstänmingsbolag. En förär att

ägarregistreti så fall ändå innehållering i dessa bolag bör attvara
aktieägare förvaltarregistreringen.uppgift är trotssomom vem

finansierasregistret12. Hur skall

princip måstehelt avgiftsñnansierad. SammaverksamhetPRV:s är
mening bördärför för ägarregister. Enligt PRV:tillämpas ett s

ske utredasemellertid formerna för hur betalning skall närmare.

anledning införande ägarregisterLagstiftning med13. ettav av

hänvisning till ovanståendeförordar medPRV attresonemang en ny
aktiebolag inte avstämningsbolagägarregister för allalag ärsomom

bli direkt tillämplig på detAktiekontolagen bör således inteutarbetas.
följa aktiekontolagensbör den lagenägarregistret. Däremot nyanya

möjligt.uppställning bestämmelser så långtoch som

Övergångsfrågor14.

övergångsfrågoma måsteBulvanutredningeninstämmer medPRV att
dock kommenteras.uppmärksamhet, följande kansärskildägnas men

omfatta samtliga aktie-enligt uppfattningägarregister måste PRV:sEtt
ikraftträdandetbolag bildas efterbolag, både de en nyavsom

fallikraftträdandet befintliga bolagen. Ividlagstiftning och de annat
brottsbekämpningssynpunkt.uppnås inte fördelarna ur

tillämpasövergångstid böri utredningen vilkenVidare diskuteras som
ägarregister.i Ensamtliga bolags alla aktieägareför tvinga in ettatt

viktigtdetminst år PRVövergångstid närrms. atttre anserom
huvudsakligatid, då detägarregister inte för långinrättandet tarettav
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syftet med registret förhindra ekobrott.är PRV förordar därföratt en
kortare övergångstid maximalt två år. Alla 270.000 aktiebolagom ca

kommer finnsberöras redan i PRV:s register, varför tid påattsom en
två âr verkar realistisk för samla in uppgifter i dessaägareatt om
bolag.

Ett problem hur uppgifter i de vidär ikraftträdandetägareom
befintliga bolagen skall samlas in. förordarPRV utredningens

aktiebreven måste företes för innehavaren skallatt attresonemang
införas i ägarregistret. Om inte aktiebrev företes behåller det ändå sin
giltighet det kan inte med rättslig verkan överlåtas eller pantsät-men

För innehavaren skall kunna förfoga aktien måste såledesövertas. att
registrering Aktieboken måste emellertid liggaäga till grunden rum.

för registrering i de fall då några aktiebrev inte har utfärdats.en

15. Avslutande synpunkter

Totalt skulle hanteringen ägarregister bli mycket enklare,sett ettav
snabbare och billigare handläggningen ärenden, utgivandeom av av
blanketter, informationsgivandet sköts ochetc. ettav samma organ.

sig den kapacitetPRV ha och den kompetens krävs för attanser som
klara dessa uppgifter.

Detta yttrande har beslutats generaldirektören Carl-Andersav
Ifvarsson. slutligaI den handläggningen har deltagit avdelningschefen

Johansson, chefsjuristenKurt Per Holmstrand och avdelningsdirektö-
Åke Svensson. Föredragande har varit juristen Arne Jansson ochren

enhetsjuristen Lena Göransson Norrsjö.

Carl-Anders Ifvarsson

Arne Jansson

GöranssonLena Norrsjö
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FINANS-
INSPEKTIONEN

Värdepappersmarknadsavdelningen 1997-07-11 Dnr 1707-97-006
Ulla Lloyd

Justitierådet Johan MunckTelefon 08-787 80 73
Bulvanutredningen

DomstolenHögsta
2966Box

Stockholm103 12

Ägarregister fåmansbolagi

promemoriahar tagit del har utarbetatsFinansinspektionen den somav
inspektionenoch till förBulvanutredningen har sänts eventu-somav

ella synpunkter.

i promemorian.inga innehålletFinansinspektionen har synpunkter
tillfälle lämnainspektionenInspektionen förutsätter attatt ges

pålämnar sitt förslagbulvanutredningen småningomsynpunkter när
remiss.

Med vänlig hälsning

Ulla Lloyd
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AKTIEBOLAGSKOMMITTEN YTTRANDE
Justitiedepartementet 1997-07-18
103 33 Stockholm

Bulvanutredningen
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Bulvanutredningens promemoria rörande kontobaserat aktiesystemett
for svenska aktiebolag

Aktiebolagskommittén har, från strikt aktiebolagsrättsliga utgångs-
punkter, ingenting erinra den utredningen framlagdaatt mot av
principskissen till kontobaserat aktiesystem för svenska aktiebolag.ett

På aktiebolagskommitténs vägnar

SvenssonBo
Ordförande

/Rolf Skog
Sekreterare
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Industriförbundet Remissyttrande

1997-05-29 SI Dnr 109/97

Bulvanutredningen
Departementens utredningsavdelning
Box 187

MALMÖ201 21

förslagAng till generellt kontosystem för aktier

Sveriges lndustriförbund har beretts tillfälle lämna preliminäraatt
synpunkter på Bulvanutredningens förslag till generellt kontosystem
för aktier, och får med anledning härav anföra följande.

Skälen för register med information fåmansbolagiägareett om

Bulvanutredningen skall enligt sina direktiv utreda det finns skälom
införa register för information i fâmansbolag, varvidägareatt ett om

den förväntade från ekobrottsbekämpningssynpunktnyttan ettav
sådant register skall de kostnader, administrativa insatservägas mot
och bördor för näringslivet registret medför.som

I den remitterade promemorian redovisas emellertid inte några sådana
överväganden förväntadeden från ekobrottsbekämpningssyn-nyttanav
punkt; vad bl sondering bland "marknadsföreträ-sägs är attsom a en
dare" vid handen det tänkbart nyordning kraftigtärgett att att en
skulle vissa formermotverka missbruk det associationsrättsligaav av
regelsystemet.

framgår således inteDet hur "ekobrottsproblemet" ellerärstort mer-
konkret vad detta består i det föreslagna generella kontosystemetsom-
för aktier skall lösa, kontosystemet den bästa lösningenärom av
problemet finnseller det andra alternativa lösningar. Noteras kanom

utredningen vissa från âklagarhâll framförda motiv inte äratt attanser
skäl för genomföra reformen promemorian sid 18.attnog

Utredningen, i stället ha utgått från frågan hur ägar-ettsom synes
register bör utformas, har visserligen reformenfunnit kan medföraatt
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fördelar för många bolag, pantsättning aktierna underlättas.t attex av
Skrivningarna i direktiven dock positiva sidoeffekterdessa integör att

sig kan motivera införandet obligatoriskt,i generellt kon-ettav
för aktier. Det kan dessutom möjligen så dessatosystem attvara

uppnås på både bättre och billigare föreffekter kan sätt ärannat som
något inte har ide inblandade, överhuvudtaget detövervägtssom

remitterade materialet.

frivilliga IndustriförbundetGenerellt föredra. inserärsett system att
dock utredningens förslag skulle baseras på aktieägarnasatt om

tillfrivilliga anmälan sitt aktieinnehav i bolag kontosystemet, ärettav
seriösa andrarisken uppenbar aktieägare och medatt personer som

avstår frånbrottsliga avsikter aktiebolag anmäla sinaattagerar genom
Syftet registret effektivtaktieinnehav. med verktyg iatt ettvara-

såledesbekämpningen ekonomisk brottslighet skulle inte uppnås.av

å sidanövergången till det generella kontosystemet andraOm görs
såsom Bulvanutredningen föreslår, riskerar seriösa bolagobligatorisk,

,
beskrivs nedan, drabbas ökade administrativanärmare att avsom

sådant förslag kan inte innan denbördor och kostnader. Ett accepteras
från med förslagetförväntade ekobrottssynpunkt utretts.nyttan

detIndustriförbundet förutsätter bakgrund anfördamot attav ovan
fortsatta överväganden utreder deutredningen i sina närrmdanu

så bättre fram för problem- ochfrågeställningarna underlagatt ett tas
kan, enligt förbundetskostnadskonsekvensanalysen. Först så skettnär

fördelar obligatoriskt, generellt kon-mening, vilkabedömas ett
skulle ha från brottsförebyggande och brottsbekäm-för aktiertosystem

utgångspunkter.pande

Generellt kontosystem för aktierFörslaget till ett

ordning medordningen, nuvarandeföreslagnaDen ersättasom avses
inte för närvarandeaktier för sådana aktiebolagpappersbaserade som

utredningen anförkontobaserade kanomfattas det systemet, somav
för många bolag.innebära fördelar
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Företrädare för små och medelstora företag Industriförbundetsom
varit i kontakt med delar denna uppfattning och ställer sig preliminärt
positiva tål förslaget. införaAtt regler möjliggör kontrollsom av
ägarbilden i fåmansbolag och andra privata bolag åtgärdses som en

företag.seriösa Dock framhålls vikten de registre-attsom gynnar av
ringsavgifter och andra kostnader förslaget åsamkar företagen blirsom
låga.

Till Industriförbundet har emellertid också redovisats negativa
inställningar till Bulvanutredningens förslag. kommer frånDessa stora
industriföretag och gäller de effekter förslaget skulle få för de svenska
koncerner har antal svenska dotterbolag med endastett stortsom en
aktieägare. Verksamheten i bolagen varierar från bedrivande delav en

koncernens industriella kommissionärsbolagrörelse, antingenav som
eller självständigt bolag, till inneha aktier i utländskaattsom
dotterbolag där det krävs fler aktieägare enligt lag eller tillän atten

namnskyddsbolag. fyller legitimtDessa bolag och viktigtettvara rena
förbehov moderbolaget. I de allra flesta fall finns inget behov av

nyemissioner till allmänheten eller till krets ellerstörre pant-en av
sådansättning eller andra transaktioner. Rörelser i aktieinnehavet sker

sällan.

synvinkelUr dessa företags har det föreslagna endastsystemet
inga fördelar. industrikoncernernanackdelar och Hos de nämnda finns

aktiekontosystemetfarhågor för det föreslagna obligatoriska skaparatt
blirökad administration kring aktieöverlåtelser och kostsamt för

företagen. Erfarenheten nämligen registrerings- och registerhåll-är att
införandeningskostnader ofta underskattats förslag registernär om av

Ävenframläggs. både Patent- och registreringsverket ochPRVom
Värdepapperscentralen enligt BulvanutredningenVPC AB VPC anser

föra allmänt kontobaserat aktieägarregister för bråkdelensig kunna ett
kontoförande för närvarande detde kostnader institut ärtar ut,av som

risk kostnaderna för det föreslagna inte blir oväsentli-att systemetstor
gäller särskilt övergången, eftersom det rättssäkerhetsskälDetta avga.

krävas mycket granskning underlaget, innanmåste noggrarm av en
införs till vissa aktier i bolag.ägare ettperson som



Bilaga318 3 SOU :471998

Industriförbundet Remissyttrande

1997-05-29 SI Dnr 109/97

Farhågorna administrationen torde öka grundas på in-att att
blandningen ytterligare instans köpare och säljare, Vilkautöverav en -

ofta också administrerar bolaget i normalt innebärfråga merarbete-
och tidsutdräkt. Något i bolagenssin ökar kostnader. Itursom
sammanhanget bör vissa inte utfärdarkoncerner aktiebrevnoteras att

Överlåtelsersinai svenska dotterbolag. vid interna omstruk-t ex
tureringar dåkräver bara bokföringsunderlag och anteckning iett en
aktieboken.

Vidare har påpekats de administrativa fördelar kontobaseratatt ett
medför för bolagen promemorian sid 18 kan uppnås redansystem

idag bolaget väljer bli avstämningsbolag. Den fördel detatt attgenom
föreslagna har civilrättslig synvinkel kriterierärsystemet attur samma
för giltighet aktieöverlåtelse, pantsättning blir gällandeetc oavsettav

transaktionen aktier i avstänmingsbolag eller i bolagett ettom avser
inte avstärnningsbolag. Möjligen kan också kontobaseratär ettsom

förebygga bedrägliga förfaranden med aktiebrev, intesystem som
makulerats ändå påupphört gälla, grundatt t attsommen ex av
aktiekapitalet ned eller upphörtbolaget har existera ochsatts att att

bolag med Frågan emellertidärersatts ett nyttav samma namn. om
dessa tämligen begränsade fördelar från civilrättslig kansynpunkt
motivera obligatorium. Som inledningsvisredanett angetts anser
Industriförbundet dessa fördelar inte gg tillräckliga skälutgöratt
härför.

problem- och kostnadskonsekvensanalysen skulleOm visa att nyttan
ekobrottsbekämpningssynpunktfrån obligatorisktett systemav

de påpekade nackdelarna, bör utredas möjlighetenöverväger attovan
undanta publika koncerners dotterbolag. utformningenDen närmare

vilketsådant undantag, rimligen inte skall behöva innebäraettav
några problem utifrån brottsbekämpande utgångspunkter, får analyse-

i de fortsatta övervägandena.ras

Registreringsorgan m m

det gäller frågan för registreringarna iNär skall ettvem som svara
enligt Industriförbundets mening väljasbör den pånytt system som

administrativt enklaste och billigaste kan detta. Detgörasätt synes
redan idag sköter motsvarande registreringVPC, förvara som
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avstämningsbolagen. De skäl enligt promemorian talar för attsom
PRV åläggs uppgiften det blir frågaär obligatoriskatt en om en
registrering, vilket i andra sammanhang ankommer å PRV, och att
PRV besvara telefonförfrågningarär och har bättrevant attmer en
organisation härför. Eftersom utredningens utgångspunkt berördaär att
aktiebolag skall stå för kostnaderna för registreringen kan enligt
förbundet de skäl tala för skallPRV sköta registrering-angetts attsom

inte särskiltväga tungt.en

kan ifrågasättasDet PRV automatiskt skall erhålla uppgifterom om
i privata frånbolag VPC.ägare En lämpligare ordning kan attvara

VPC på begäran lämnar sådana uppgifter till PRV och andra som
efterfrågar uppgifterna.

Utredningen föreslår polis- åklagarmyndighetenochatt rätt attges
direkt från fåVPC andra uppgifter avstämningsregistersettom
innehåll sådana aktieägare, misstanke vissän rör närsom om
brottslighet föreligger. Med hänsyn härtill förefaller det lämpligare att
polis- och åklagannyndigheter fåockså kan ägaruppgifter direktut
från VPC, behöva gå PRV.omvägen överutan att

SVERIGES INDUSTRIFORBUND

Margit Knutsson

Anne Wigart
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FONDHljKNDLAREFÖRENINGENSVENSKA
SVENSKA BANKFORENINGEN

YTTRANDE
1997-05-28

Bulvanutredningen
utredningsavdelningDepartementens

Box 187
MALMÖ201 21

för aktierGenerellt kontosystem

Fondhandlareföreningen Svenska BankföreningenSvenska och i
fortsättningen föreningarna har ombedda lämna synpunkterblivit att

till generellt för aktier fårpå förslag kontosystem och medett
anföra följande.anledning därav

utredningens förslag till vissaGrunden för komma medrättaär att
vilka kan led i ekonomiskbulvanförhâllanden, ingå brotts-ettsom

förslaget generelltlighet. här aktuella införa förDet ettatt system-
aktier och därigenom åstadkomma ägarregistre-kontobasering enav

i bekämpningenvissa positiva effekter denring skulle kunna ge av
brottsligheten. bör dock inte, utredningen inteekonomiska Man som

övervärdera effekterna hänseende kontobaser-heller i dettagör, av en
kringgåendemöjlighetemanämligening aktier. Det kan ärantas attav

minst kan uppträdaDet gäller inte de svårigheter närstora. som
förekommit medinblandade. debattutländska intressen I denär som

förslag framhållits detta skulle kunnaanledning utredningens har attav
vilket sig skulleförbättringar i aktieägarregistreringen, imedföra

motiv för förslaget.kunna ettvara

positivagenomgång har såvälföreningarnas förslagetI yppatsav
förra Synpunkterna hartveksamma synpunkter. Desynpunkter som

skulle medföra praktiskauppfattningen förslagetgrundats på att
aktiehanteringen. har i huvudsak byggt påförbättringar De senareav

små bolag, vilket medförregistreringstvång fördet kan leda till ettatt
tillräckligabelastning och kostnader för dessaadministrativ utan atten
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tveksamhet i hög grad ocksåmotiv har redovisats. Den ärrestssom
hur skulle fungera och detbetingad osäkerhet ett systemom omav

ekobrottsbekämpningen på detmedför effektivisering sättav somen
ställningstagande lättare få till ståndgällande. Ett klartgörs attvore

i detalj förslag och där förslagetspå grundval genomarbetatett merav
hänseenden analyseras.effekter i olika

intehuvudfrågan förslaget skall genomföras eller nöjer sigI om
med gjorda konstateranden.föreningarna nu

förslaget genomförs inställer sig frågorna skallOm om vem som
för registerföringen kommer till stånd och hur handlägg-attansvara

Enligt föreningarnas uppfattning faller det sig i såningen skall till.
för registerföringennaturligt lägga det grundläggandefall ansvaretatt

förordar Teknisktpå myndighet, lämpligen utredningen PRV.somen
låta utförai för sig kunna motiverat VPCskulle det och attvara

förmindre lämpligt läggauppgiften, det att ansvaret ettsynesmen
monopol skulleVPC, VPC: legala upphöra,obligatorium om s

från utgångspunkter förordar. Ingetföreningarna andranågot som
myndighet inhindra PRV såsom ansvarig köpertorde emellertid att

från håll, frånden tekniska tjänstenhela eller delar annat t exav
garantier skapas förskulle bli aktuellt måste dockVPC. Om detta att

för till ingenverksamhet inom VP-systemetVPC:s nuvarande ramen
del störs.

kanregisterhållning till alla aktiebolagvidgning VPC:sEn att avseav
föravsevärda modifieringar VP-systemetförväntas kräva att anpassa

aktiebolagför det antaletde behov kan uppståtill väntas storasom
aktieägare. det skulle bli aktuelltbegränsat antal Ommed attett

nödvändigt för utredning-föreningarna detVPC, anser varaengagera
för detta med denundersöka förutsättningarnamed VPC i detaljatten

nuvarande tjänster inte får berörasVPC:nämnda utgångspunkten att s
på negativt sätt.ett

aktierlinjen med papperslösaväljer vidareutredningenOm att
tjäna förebild.aktiekontolagen kunnaaktiebolag börför alla som

antal ändringar ianfört förutsätts ocksåutredningenSåsom ett
såförenkling eftersträvasDärvid bör lämpligenaktiebolagslagen. en

tillämpliga påblir likformigtavstänmingsbolagbestämmelsernaatt om
ändringar i frågamån detta påkallar någraaktiebolag. vadalla I om

föreningarna förkanför avstämningsbolagvad gällersom nu
på stadium intefinner dettaöverblicka. Föreningarnanärvarande inte

lagtekniska frågor.in påanledningheller i övrigt närmareatt
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I fråga kostnaderna för generellt kontosystem föreningar-ettom anser
dessa och hållethelt bör belasta aktiebolagen. Det låteratt signa

givetvis inte med skattemedel bekostagöra Systemetatt systemet.
dockmåste utformas så kostnaderna blir så låga möjligt.att som

Därvid bör tumregel kunna utgå från antalet uppgifterattman som
skall registreras avgörande för kostnaderna.är En begränsning tillsom

det nödvändiga därför pâkallad. Om det skulleär bli aktuellt att
utnyttja VP-systemet bör ordningen med kontoförande institut kunna
tillämpas. förutsättsDet i så fall ske med fri prissättning fören
instituten. Om fårPRV registreringsflmlction måste denna ocksåen
bekostas fullt bolagen så konkurrens kan upprätthållas tillut attav

för effektiviteten.gagn

Svenska Fondhandlarföreningen Svenska Bankföreningen

Per-Ola Jansson Ulla Lundquist
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Johan Munck 1997-06-02
Bulvanutredningen
Departmentens utredningsavdelning

187Box
MALMÖ201 21

Generellt förkontosystem aktier

Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag VPC har beretts tillfällenu
lämna ytterligare synpunkter på rubricerat förslag.att

har tidigareVPC beretts tillfälle synpunkterlämna på reformtankenatt
och kan konstatera det förslag och de överväganden iatt görssom
promemorian i allt väsentligt awägda och rimligaväl lägga tillär att
grund för det fortsatta arbetet.

VPC delar uppfattningen detaljerat förslag bör läggas framatt ett mer
reformtanken positivt förstaefter denna remissrunda.tas emotom

Efter "principbeslut" skulle sedan och tillsammansVPC PRV kunna
få i uppgift utarbeta systemförslag. Vid fortsattadet arbetet äratt ett
det enligt upppfattningVPCs övergängsproblematikenangeläget att

särskild uppmärksamhet. Att praktiska och legalt rimligaägnas över-
gångsregler kan sannolikt förutsättning förärpresenteras atten
reformförslaget skall kunna förankras genomförasoch till rimliga sam-
hällskostnader.

Med vänlig hälsning

VÄRDEPAPPERSCENTRALEN VPC AB

Anders Reveman
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Bulvanutredningen
utredningsavdelningDepartementens

Box 187
MALMÖ201 21

Södertälje 97-05-26

"Generellt kontosvstem för aktier"Remissvar -

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF har beretts tillfälle att
i fâmansbolag".synpunkter på promemorian "Agarregisteravge

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

har l 100 redovisningskonsulter medlemmar.SRF närmare som
huvudsaklig hjälpa småföretagareMedlemmarna har uppgift attsom

redovisningsfrågor och beskattningsfrågor. Cirkamed 100 000
våra medlemmar dessa tjänster, liksom förföretagare anlitar för

kundföretagama i sinallehanda rådgivning rörande problem möter
småföretagarroll

.

assisterar företagen, främst frånMedlemmarna i SRF de minsta
till tio företagen därefter blir,ensamföretagare anställda. Ju störreupp
blir ekonomifunktionerna ochutbyggda normalt dedesto mer egna

hanteringen redovisnings- och beskattningsfrågor.därmed den egna av
enskildauppdragen företagsformerna näringsidkare,Vanligast bland är

ordning.aktiebolag och handelsbolag, i nämndnu

flertalet i bolagsregistret haröverväldigande aktiebolagenDet enav
mycket liten medoch driver verksamhet i skala,eller några få ägare

andelnågra få anställda ägaren/ägarna. Eningen eller utöver stor av
hjälp registreringsärenden. Medlemmarna ianlitar meddessa bolag

erfarenhet assistera småomfattande praktiskhar därförSRF attaven
kundföretag ställsregistrering. Medlemmarnasaktiebolag i frågor om

bedriver oseriös konkur-problem från företagibland införäven som
registreringen sina bolags-led i detta inteoch sköterett avrens som

och deras kundföretagkorrekt. SRFs medlemmarförhållanden
försvårar illojalsammanhang åtgärdervälkomnar i dessa som

verksamhet.inte hindrar seriöskonkurrens men
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Remissvar "Generellt kontosystem aktier"för-

ställningstagande

SRF tillstyrker ägarregister införs. yrkasDäremot PRV bliratt ett att
registeransvarig instans i stället för utredningenVPC, föreslår.som
SRFs synpunkter utvecklas i följande.detmer

Några utgångspunkter3.

3.1 register bör till fåmansbolagEtt inte begränsasnytt

SRF tillstyrker utredningens utgångspunkt alla bolag, inte äratt som
avstänmingsbolag, ska omfattas ägarregister. En sådanett nyttav
reglering lätt förstå och minimerar risken för överlappningarär att
eller glapp mellan registren.

inte varit företagareNär tidigare bildar aktiebolagpersoner som
uttrycks ofta förvåning ägandet inte registreras hos PRV,över att
tillsammans med alla övriga mångauppgifter. småföretagareFör
upphör inte förvåningen efter eftersomnågra år, bolagsstäm-ens
moprotokoll med ägarbild sänds olikain i flera sammanhang. Att

ägarregistreringinföra bör därmed relativt odramatiskt ochvara
naturligt för många småföretagare.

civilrättsliga reglerna3.2 De måste ändras

utredningensSRF tillstyrker slutsats ägarregister bör bygga påatt ett
papperslöst där registrering blir bärare aktierät-ett system, av

tighetema. sådant bör säkrare ochEtt upplevas enklaresystem som av
företagen dagens pappersbaserade aktieböckermed ochän system
aktiebrev.

Väsentliga brister i befintligt, pappersbaserat system

mängd aktiebolag bildas lagerbolag och överlåts tillEn sedanstor som
ofta har bristande administrativa kunskaper. Om depersoner som

anlitar hjälp med registreringsfrågor kan bristerna avhjälpas, detmen
sker inte alltid. aktiebok vid bildningenDen upprättas ettsom av

troligen liggande antal bolaglagerbolag blir i ett stort utan att upp-
ägarförändringar. osäkerhetdateras vid En betydande kan också
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beträffande aktiebreven,konstateras med okunskap reglerna förom
aktiebrev ellerbehövs, de i de fall de finns. förekom-Detnär ärvar

aktiebok och aktiebrev på förbiseende integrund uppdaterasattmer av
aktiekapitalökningar ellervid ägarändringar.

framBristerna kommer ofta fåmansaktiebolag överlåts, oftanär ett
många ägarförändringar,efter år och aktiebreven inte återfinns.utan

fallI andra uppdagas bristerna vid pantsättning aktier i bank, dåav
inteaktiebreven kanske kan visas och aktiebrev behöver tasupp nya

fram.

Skatteförvaltningen har börjat företagsregisterbygga med bl.aettupp
uppgifter ägarförhållanden, där k basuppgifter infordras.om s

basuppgifterBlanketterna för innehåller förtryckta uppgifter vadom
skatteförvaltningen känner till Beträffandebolaget. ägarförhål-om

fellandena har antal förekommit.ett stort

faktorer styrkerAlla dessa behovet pappersbaseradeersättaattav
och aktiebrev ägarregister.aktieböcker med centralt Det förefallerett

uppenbart äganderättens Övergång bör kopplas till införande iatt
ägarregistret för register ska bli verkningsfullt. sådanEnatt ett
registrering kan positiv effekten bidra till seriösa aktieöverlå-attsom

fullföljs på både för affärsparterna och förtelser sätt,ett tryggare
panthavare.

ägarregistrering iCentral kan påverka pantsättning onoterade bolag
positivt

både ägarregistrering.Panthavare berörs direkt och indirekt av

Notering aktier ingå i ägarregistret och därmedböräratt pantsattaom
ställning. förhoppningsvis öka värdetstärka panthavarens Det kan av

onoterade bolag idagpantsättningen jämfört med aktier i pantsättsatt
form skötselborgen, med litet säkerhetsvärde.närmast egetsom en av

i onoterade bolag.Indirekt berörs innehavare övriga säkerheterav
företagsinteckningar idag regelmässigt medVärdet räknas nerav

tillgångarna panthavarenmotiven dels kan utan attatt avyttras
verksamhetentillfrågas först, dels beror värdet den sammantagnaav

kreditvärdigbedömspå ägarbilden. En verksamhetytterst som som
ägarbild. Detmed ägarbild kan krediter medvägras en annanen

centralt ägarregister.problemet med effektivt ochtonas ettner
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SRF

Remissvar "Generellt kontosystem för aktier"-

Ägarregistrering kan bidra till förhandlingsmöj-sammantaget att
ligheterna förbättras i onoterade bolag, både vid pantsättning aktierav
i bolaget och vid inteckning övrig egendom.av

5. Registreringsorgan

Central registrering innebär fördelar

Småföretagare och deras redovisningskonsulter vid kontaktenär vana
med PRV i registreringsfrågor. Att registrera ägandet hos PRVäven

bort märkligt glapp i registreringen skapaäntar ett attsnarare
merarbete. Tvärtom kan dubbel uppgiftslämning, såsom vid uppdater-
ing aktiebok och ändring basuppgifter hos skatte-av en egen av
förvaltningen, undvikas central uppgiftslänming skapas.om en

Oklart privata bolag avstärrmingsbolagom som

blir registeransvarigFör VPC talar enligt promemorian blatt atta en
hel del privata aktiebolag avstämningsbolag och de bolagär att som
vill ska sluta emittentavtalkunna med VPC. SRF ifrågasätter

för igrunderna denna del promemorian. Det saknasresonemangen av
information mångahur "en hel del" och därmed vilken andelärom

det bolagsbeståndet det fråga Vidaretotala saknas uppgifterärav om.
vilken privata bolag det blir avstämningsbolagär ärtypom av som -

ingår i bolagsgrupperdet bolag med noterade moderbolag,störresom
småföretagsbörsereller bolag på bli noterade på ellerär väg attsom

dylikt

ifrågasättanden flesta småAnledningen till dessa de bolag anlitarär att
för sin administration, avstämningsbolag enligthjälp SRF-ärmen

erfarenhet i dennamedlemmarnas intill obefintliga kategori.näst

naturligare utgångspunkt aktieregisterPRVs bolagsregister VPCsär än

förefaller det minst arbetskrävandeDet SRF bör ochattsom vara
komplettera det befintliga bolagsregistret hos medbilligast PRVatt

iuppgift ägandet, i till vad anförs promemorianmotsats som omom
ägarregister.VPCs
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Två skilda ägarregister tillgodoser behovvitt skilda

två skilda civilrättsliga för ägarregistrering skulle minskaAtt system
överskådligheten bestrids också. Snarare det skillnadenbetonar mellan
noterade och icke noterade bolag, skillnad i många andraävensomen
sammanhang avsevärd. Registrering ägandet i noteradeär görsav
bolag led i kapitalförsörjning söks på kapitalmarknad,ett attsom en
där aktiv handel grundläggande Registreringinslag. ägandetär ett av
i onoterade bolag fyller syften,rad andra överlåtelsenen men av
aktier sker sällan.

i sammanhanget intresse i delningDet Norgeär övervägsattav en av
aktiebolagslagen, så behovet regleringolika för privataatt av
respektive publika bolag kan tillgodoses bättre.

Overgångsproblem mellan ägarregistren ifrågasätts

i promemorian svårigheter kan uppstå vid övergångDet noteras att
från det till det andra, två för ägarregistreringsystemet systemena om

kan dock inte. fungerandefinns. Vilka problem uppstå Ennämnssom
ägandet för bägge kategorierna bör tillräckligaregistrering av ge

för övergång från det registret till det andra,underlag oavsettena vem
registeransvarig.ärsom

registeransvarig hindrar frivillig övergång tillinte VPCPRV som

aktiebolag önskar bör promemorian har slutaAlla enligt rätt attsom
avstärrmingsförbehåll.emittentavtal med VPC och Detta kananta ett

registeransvarig förenligt uppnås PRV bolagSRF även ärom som
alla bolag omfattasinte avstärrmingsbolag. Det viktiga ärär att av

ägarregistrering. bolag vill övergå till blinågot slag Om attettav
ägarregistrering VPC,avståmningsbolag kan det också övergå till hos

intehaft sitt ägarregister hos PRV detdet tidigare näräven ettvarom
avstärrmingsbolag.
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bör förhållandevisDet få bolag behöver anlita VPC förvara som
genomförande nyemissioner, fondemissioner eller utdelningar,av
funktioner i promemorian anförs skäl för VPC lämpligärattsom som
registeransvarig. bolagDe allt betjänta VPCsärtrotssom av resurser
på området har redan möjligheten frivilligt söka sig till VPCattnu
och bör ha det i framtiden.även

Agaruppgift viktig del i företggsbevis

behöver automatiskPRV tillgång till VPCs ägarregister enligt
promemorian, för få uppgifter till företagsbevis. Det enligt SRFäratt
naturligare direktPRV har tillgång till dessa uppgifteratt attgenom
ägarregistret förs integrerat med övriga uppgifter i bolagsregistret.

6. Kostnader

fördelar för företagenSRF och deras intressenter i centraltatt ettser
ägarregister införs. Till de fördelar berörs i promemorian kansom
SRF lägga ansvarsgenombrott i delar kanönskvärda förstärkasäven att

tydlig ägarbild erhålls. Exempelvis kan reglerna tvångslik-om en om
vidation med fördel knytas till till styrelseledamot iägare änsnarare
ägarledda aktiebolag, med införande omväntparat av ansvarsgenom-
brottl. sådan utveckling förutsätterEn fungerande ägarregistrering.en

finns det rad fördelarSammantaget med central ägarregistreringen en
bör införandet varken blir dramatiskt eller kontroversi-göra attsom

ellt. Avgörande sista pusselbit för det ska bli så dock kostnad-äratt
företagen.för de enskilda promemorian skissas bildIerna en grov av

anslutningsavgift på hundra kronor och transaktionskost-ett attparen
tillkommer.nader SRF det angeläget anslutningsavgiftenattanser vara

ungefär ikommer ligga det angivna intervallet och transak-att att
låga.tionskostnadema blir

l Med ansvarsgenombrott SRF styrelseledamotomvänt attmenar
alternativt aktieägare ska, för undgå personligt bevisaatt attansvar,
lagstadgade åtgärder vidtagits i för förfördelad bevisastället skaatt part

åtgärderna inte vidtagits.att
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Till företagens kostnadsbild hör också uppgiftslänmingen blir enkelatt
effektiv.och behöver fåDet uppgifter lämnas på enkeltettvara som
helst ADB-mediamed alternativ redan från början. börsätt, Detsom

också inbegripa nuvarande uppgiftslänming till skatteförvaltningenatt
basuppgifter upphör. Upphör också skyldigheten föra aktiebokatt
och aktiebrev, i den omfattning det har krävts idag, kanupprättaatt

de slopade kraven den uppgiftslänmingenuppvägasumman av nya
redan innan mervärdet i ökad säkerhet läggs till.etc

FÖRBUNDSVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS SRF

Peter Berg
Remissansvarig

Bilagor:

Kopior: ServicebyrâSRF AB, info
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Utredningens enkät kringgåendeom av

näringsförbud och tillämpningen av

rådgivningslagen

syfte underlag för övervägandenI skapa utredningens vad gällerettatt
åtgärder kringgående näringsförbud ochfrågan översynenmotom av

utredningen genomfört enkätundersökning.rådgivningslagen har enav
till samtliga åklagarmyndigheter och samtliga till-Frågor riktades

synsmyndigheter i konkurs.
åklagarmyndigheternaenkätforrnulär tillställdes innehöllDet som

följande frågor.

anmälningarHur många avseende misstänkta överträdelser av
regionåklagarmyndigheten i lokalanäringsförbud har desamt

åklagarmyndigheterna i denna region haft handlägga under årenatt
antalet fall fördelade respektive myndighet och1992 1995 Ange-

kalenderår.

de fallen har amnälanhur många angivna2. I attavsettav ovan
kringgåtts bulvan antaletnäringsförbudet användning Angegenom av

respektive myndighet kalenderår.fall fördelade på och

de under fallen har yrkandehur många 1 angivnaI om ansvarav
framställtsenligt lagen 1986:436 näringsförbud Ange25 § om

antalet fall domstol och domsnumrner.samt

det varit frågamånga de under angivna fallen har4. I hur 3 omav
näringsförbud användning bulvan Angekringgående genom avav

fall domstol och domsnummer.antalet samt

de bul-under fallen har anlitadehur många de 4 angivna5. I av
mening i §närstående i den 7varit huvudmannen som avsesvanerna

fall domstolnäringsförbud antalet1986:436lagen Ange samtom
och domsnummer.
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hurI många de under 3 angivna fallen har yrkandet bifallitsav
Ange antalet fall domstol och domsnummer.samt

I hur många7. de under 4 angivna fallen har yrkandet bifallitsav
Ange antalet fall domstol och domsnummer.samt

Har något de under 3 angivna fallen det förhållandetavsettav att
den varit underkastad näringsförbud begagnat sig s.k.som av en
generalfullmakt från enskild näringsidkare eller juridisk person som
bedriver näringsverksamhet Med generalfullmakt i dettaavses
sammanhang fullmakt innehavaren i princip oinskränkten som ger en
behörighet företräda huvudmannen. Om ja, huruvidaatt ärsvaret ange
yrkandet bifallits eller domstol domsnummer.ochsamt

någotHar de under 3 angivna fallen blotta innehavetavsettav av
sådan generalfullmakt i fråga 8 Om ja,ärsvaretsom avses ange
huruvida yrkandet bifallits eller domstol och domsnummer.samt

10. Har något de under 3 angivna fallen överträdelseavsettav av
näringsförbud innehav eller begagnandegenom av annan, mera
begränsad fullmakt sådanän under 8 och 9 Omsom avses ovan

ja, de omständigheterna,är närmare huruvida yrkandetsvaret ange
bifallits eller domstol och domsnummer.samt

någonll. Har åklagare vid de under angivna1 myndigheternaovan
under åren 1992 1995 i något mål framställt yrkande förom ansvar-
vårdslös rådgivning enligt 2 § rådgivningslagen Om ja,ärsvaret ange
i hur många fall det skett, huruvida yrkandet bifallits eller samt
domstol och domsnummer.

12. Har någon åklagare vid de under angivna1 myndigheternaovan
årenunder 1992 1995 i något mål framställt yrkande rådgiv-om-

ningsförbud enligt 3 § rådgivningslagen Om ja, i hurärsvaret ange
många fall det skett, huruvida yrkandet bifallits eller domstolsamt
och domsnummer.

13. Ett allmänt intryck rådgivningslagen har tillämpats mycketär att
Vilka enligt Er uppfattning de främsta orsakerna härtillärsparsamt.

14. Utredningen har enligt direktiven allmäntäven övervägaatt mera
förhindraåtgärder för eller försvåra bedrivandet ekonomiskatt av

brottslighet med bulvaner tåckmantel. Har myndigheten funnit attsom
gällande regler eller tillämpade arbetsmetoder bristfälliga i andraär
hänseenden de eventuellt redan har berörts i det föregående,än som
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Om ja,motverka sådan brottslighetdet gäller ärnär svaretatt ange
förmenande föreligger förbrister enligtvilka Ertnärmare som

närvarande.

följande frågor.i konkurs ombads besvaraTillsynsmyndigheterna

näringsförbud harfall misstänkta överträdelsermångaHur avav
åren 1992polis under 1995myndigheten anmält till eller åklagare -

hur misstankenangivna fallen harmånga de2. I avsett attav ovan
bulvankringgåtts användningnäringsförbudet avgenom

fallen har de anlitade bul-de under 2 angivnahur mångaI av
mening inärstående den 7 §varit huvudmannen i som avsesvanerna

näringsförbud1986:436lagen om

under tiden 1992 1995myndigheten i något fallvid4. Har man -
innehaftnäringsförbudvarit underkastadkonstatera denkunnat att som

eller juridiskenskild näringsidkaregeneralfullmakt fråns.k. person
generalfullmakt i dettanäringsverksamhet Medbedriver avsessom

i princip oinskränktinnehavarenfullmaktsammanhang ensom geren
ja,företräda huvudmannen. Ombehörighet ärsvaretatt ange om

förekommit.och år dettamånga fall under vilkamöjligt i hur

blotta innehavetangivna fallennågot de under lHar5. avsett avav
generalfullmakten

förhållandetdetangivna fallennågot de under 1Har attavsettav
signäringsförbud har begagnatunderkastadvaritden av ensom

generalfullmakt

haftunder 1992 1995myndigheten i något fallvidHar man -
dennäringsförbudanledning överträttsöverväga attatt genom somom

endast innehaftsig ellernäringsförbudunderkastadvarit använt av
under 3fullmakt sådanbegränsad än avses ovansomannan, mera -

omständigheterna.deja,5 Om närmareärsvaret ange

allmäntenligt direktiven övervägaharUtredningen även att mera
ekonomiskbedrivandetförhindra eller försvåraåtgärder för att av

vidmyndigheten,täckmantel. Harbrottslighet med bulvaner som
verksamhet i övrigt,i sinnäringsförbud ellermeddeladetillsynen av

bristfälligaarbetsmetodertillämpaderegler eller ärgällandefunnit att
ja,Omsådan brottslighetmotverka ärgällerdet svaretnär att ange
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vilka bristernärmare enligt Ert förmenande föreligger försom
närvarande.

Resultatet enkätundersökningen har redovisats i den allmännaav
motiveringen under avsnitten 7.3.2 och 8.3.
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