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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (1992:308) om utländska 
filialer m.m. 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 4 och 17 a §§ förordningen (1992:308) om 

utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse. 

4 §1    En anmälan för registrering av en filial ska ange 

1. det utländska företagets företagsnamn, rättsliga form, nationalitet, säte

och adress samt filialens företagsnamn, 

2. företagets och filialens verksamhet angiven till sin art,

3. filialens postadress,

4. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt

postadress för personer som fått bemyndigande enligt 10 § andra stycket 

lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., för filialens verkställande 

direktör och revisor, för vice verkställande direktör och revisorssuppleant, 

om sådan blivit utsedd, samt för firmatecknare, om det utländska företaget 

är ett bankföretag,  

5. hemvist för verkställande direktören, om postadressen avviker från

hemvisten, 

6. den som är huvudansvarig för revisionen, om revisionsbolag blivit ut-

sett, 

7. företagets och filialens räkenskapsår,

8. uppgift om det utländska register där företaget är registrerat, och

9. uppgift om företagets organisationsnummer i det utländska registret.

Anmälan ska även innehålla

1. en försäkran på heder och samvete om att filialens verkställande

direktör inte är i konkurs, eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-

balken,  

2. en försäkran på heder och samvete om att firmatecknare inte är i kon-

kurs, eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, om anmälan avser 

en bankfilial,  

3. en försäkran på heder och samvete om att personer som har fått

bemyndigande enligt 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m. 

inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,  

4. en försäkran på heder och samvete om att revisorerna uppfyller de krav

som enligt revisorslagen (2001:883) uppställs för auktoriserad respektive 

godkänd revisor, och  

5. en försäkran på heder och samvete att de personer som avses i första

stycket 4 har åtagit sig uppdragen. 

När anmälan ges in ska avgift enligt 20 § betalas. 

1 Senaste lydelse 2011:724. 
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SFS 2018:1814 17 a §2    Vid sökning efter uppgifter som avser en filial som inte längre är 

registrerad får endast det utländska företagets organisationsnummer och 

företagsnamn och filialens organisationsnummer och företagsnamn 

användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan filialen 

avregistrerades.  

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 16 § får endast 

uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) samt det utländska företagets organisations-

nummer och företagsnamn och filialens organisationsnummer och företags-

namn användas som sökbegrepp.  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

MIKAEL DAMBERG 

Magnus Corell 

(Näringsdepartementet) 

2 Senaste lydelse 2008:109. 


	Svensk författningssamling
	Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.


		sfs@regeringskansliet.se
	2018-11-26T10:50:38+0100
	Stockholm
	Utgivaren av SFS
	N/A


		2018-11-26T10:50:42+0100




