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Postadress  
DFO/FU 

701 89 Örebro 

Telefon 

010-479 62 70 

E-post 

insamling.utlagda@scb.se 

Webbadress 

www.scb.se/utl 

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. 
Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Uppgifter om utländskt ägande och land lämnas dock 
till det allmänna företagsregistret (BASUN) i enlighet med förordningen (1984:692) 
om det allmänna företagsregistret. Uppgifterna i BASUN omfattas inte av 
sekretess. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). 

Utländska filialer i Sverige 

2017 

Skriv filialens namn: Skicka blanketten till: 
 
Statistiska centralbyrån 
DFO/FU 
701 89 Örebro 
 
 

 

Skriv filialens organisationsnummer: 
 
 

 

 

Skicka in efterfrågade uppgifter senast den 25 februari 2018 

1.  Bedrev filialen verksamhet i Sverige den 31 december 2017? 

En filial är en del av ett företag i utlandet men med en självständig förvaltning i Sverige. Filialen räknas som 
aktivt om den bedrev aktiv näringsverksamhet den 31 december 2017.  

 Ja  Gå till fråga 2 

 Nej, filialen är nedlagd och verksamheten bedrivs i ny bolagsform  

 sedan år  

Nya företagets namn:  

  
  

 

Nya företagets organisationsnummer:  

  Gå till fråga 6 

   

 Nej, filialen lades ner och verksamheten upphörde år  genom: 

 Likvidation 

 Konkurs 

 Avregistrering 

 Annat/Vet inte 

2.a I vilket utländskt företag ingick filialen den 31 december 2017? 
 

Namn:   

 

Land: 
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2.b Ägdes och styrdes det utländska företaget från Sverige? 

Här syftar vi på de att det utländska företaget startats med det enda syftet att starta en filial i Sverige. Det 
utländska bolaget saknar lokaler och personal, samtidigt som det ägs och styrs från Sverige. 

 Ja  Gå till fråga 6 

 Nej 

3. Vem var företagets yttersta ägare/koncernmoder i utlandet den 31 december 2017? 

Här redovisas den yttersta ägaren, som inte kontrolleras av något annat företag. Om det utländska företag 
som filialen tillhör inte kontrolleras av något annat företag, skriv då företagets namn som yttersta ägare. 
Om ägaren är en privatperson behöver denne inte namnges, utan skriv endast ”Privatperson” och land där 
personen är skriven. 
 

Företagets yttersta ägare/koncernmoder:  
 

Namn:   

 

Land: 

 

4. Från vilket år har filialen bedrivit 
verksamhet? 

  

År                                                        Vet ej 

5. Vilken etableringsform användes då?  

Förvärv: Köp av aktier i ett existerande 
företag som motsvarade mer än 50 
procent av röstvärdet. 

Fusion: Två företag gick ihop till ett företag. 

Nyetablering: Verksamheten var helt 
nystartad eller återupptogs efter att ha varit 
vilande i minst två år. Observera att ett 
företag inte är nystartat då det skett ett 
ägarbyte eller ändring av juridisk form. 

 Förvärv 

 Fusion  

 Nyetablering 

 Annat, skriv vad: 

 

 
 

 Vet inte 

6. Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och fylla i blanketten? (Frivillig uppgift) 

 
minuter 

Kommentarer 

 

Kontaktperson 
Namn (v.g. texta) Telefon (även riktnr.) 

E-post Mobil 

Webbadress 

  Tack för er medverkan! 

 

 

 


