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Enheten för fastighets och associationsrätt 
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Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-förordning om 
stadga för europeiska stiftelser, Ju2012/1473/L1 

Kronofogdemyndigheten (KFM) har tagit del av förslaget till den nya EU-
förordningen rörande Europeiska stiftelser (EU-stiftelser) och lämnar följande 
synpunkter. 
 
KFM har, som tidigare framförts i yttrande 2009-05-04 (Konsultation om en 
europeisk stiftelseform Ju 2009/2865/L1) inte någon större erfarenhet av 
indrivning mot stiftelser. Myndighetens databas innehåller ca 500 000 gäldenärer 
varav 168 gäldenärer är stiftelser. Mer än hälften av dessa stiftelser har en 
sammanlagd skuld under 10 000 kronor och 21 stycken har skulder över 100 000 
kronor. Myndighetens förhoppning är att den gränsöverskridande möjligheten till 
stiftelsebildning inte ska leda till ett ökat antal gäldenärer. KFM noterar att 
införandet av EU-stiftelser medför, när EU-stiftelsen har säte eller tillgångar i 
annan EU-stat än Sverige, ett mer komplicerat verkställighetsförfarande för en 
borgenär som inte fått betalt för sina fordringar. Vid sådan verkställighet ska 
internationella förordningar och konventioner tillämpas.   
 
Artikel 2  
Begreppet ”ekonomisk brottslighet” bör definieras. Det finns även behov av att 
klargöra om näringsförbud utdömda i Sverige kan inkluderas i ekonomisk 
brottslighet.   
 
Artikel 17  
Begreppet ”enhet för allmännyttiga ändamål” i artikel 17.1 är ett vagt begrepp 
som bör definieras. Det bör även klargöras om en omvandling av ”enhet för 
allmännyttiga ändamål” till EU-stiftelse är en ”fusion” mellan två juridiska 
personer med rättsverkningar motsvarande de som föreligger vid en fusion enligt 
23 kap. aktiebolagslagen (2005:551) eller 12 kap. lagen om ekonomiska 
föreningar (1987:667).   
 
Artikel 17 och 23 
Det framgår av artiklarna 17 och 23 att en omvandling av ”enhet för allmännyttiga 
ändamål” till EU-stiftelse äger rum utan medverkan av en myndighet. KFM vill 
fästa uppmärksamhet på att 6 kap.1 § stiftelselagen (1994:1220) anger att 
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Kammarkollegiet ska ge tillstånd till bl.a. ändring av stiftelsens ändamål och till 
hur förmögenhet ska placeras.  
 
Artikel 23   
KFM:s uppfattning är att registeruppgifter rörande EU-stiftelser såväl som annan 
juridisk person ska hålls lättillgängliga för allmänheten hos en registermyndighet. 
Registeruppgifter om EU-stiftelser såväl som andra svenska stiftelser bör därmed 
kunna hämtas från Bolagsverket såväl som från länsstyrelsen.  
 
KFM anser vidare att det bör införas ett EU-registreringsnummer för EU-stiftelser 
motsvarande det internationella VAT-numret. Vid indrivning i andra EU-länder är 
det av vikt att den juridiska personen snabbt kan återfinnas i annat EU-land. Ett 
nummer är mer särskiljande än ett namn. Enbart förkortningen ”FE” i 
stiftelsenamnet (artikel 25) är enligt KFM:s uppfattning inte tillräckligt 
särskiljande då den förkortningen även får existera parallellt hos enheter vars 
namn tillkommit före införandet av förordningen.      
 
Artikel 28 andra stycket c  
Det bör i förordningen klargöras hur registermyndigheten ska agera om 
företrädare för stiftelsen finns med i näringsförbudsregistret och inte anger det på 
inlämnat intyg. Det bör även övervägas om inte företrädare för en EU-stiftelse 
med säte i Sverige ska kunna åläggas näringsförbud med stöd av ett tillägg i 4 § 
lagen (1986:346) om näringsförbud. KFM vill även fästa uppmärksamheten på det  
näringsförbud som automatiskt inträder när en fysisk person försätts i personlig 
konkurs 6 kap. 1 § Konkurslagen (1982:672).   
 
Övrigt  
KFM vill påminna om vikten av att det i Sverige finns en särskild registrerad 
delgivningsmottagare för en stiftelse, i det fall styrelseledamöterna eller den som 
företräder stiftelsen inte är bosatt i Sverige, 2 kap 16 a och 23 a §§ samt 9 kap 7-8 
§ stiftelselagen eller 10 § filiallagen (1992:160).  
 
Avslutningsvis anser KFM att frågor rörande penningtvätt och EU-stiftelser 
närmare bör belysas då stiftelseformen kan vara ett sätt att tvätta pengar som 
kommer från brottslig verksamhet, jmf. prop. 2008/09:70 s 51 punkt 4.4. Vidare 
är det av vikt att en stiftare kan identifieras. Framkommer det vid verkställighet att 
åtgärder vidtagits för att undandra borgenärer egendom genom bildandet av en 
stiftelse är det av vikt att stiftaren kan identifieras. KFM anser att personnummer 
respektive organisationsnummer för stiftare ska anmälas till registermyndighet, 1 
kap 3§ punkt 2 aktiebolagsförordningen (2005:559). Vidare bör bestämmelserna 7 
a-b stiftelseförordningen (1995:1280) om säkerställande av utländska fysiska och 
juridiska personers identitet tillämpas även i fråga om stiftare. 
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har biträdande rikskronofogden Erica Wass,  kanslichefen Karin 
Berglöf Hedar och verksjuristen Barbro Marcus, föredragande, deltagit. 

 

Eva Liedström Adler  
 

Barbro Marcus 


