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Sammanfattning 

 

I Sverige finns idag sju olika företagsformer att välja mellan då en nystart eller en 

ombildning av ett företag ska ske. I denna uppsats behandlas de tre mest förekom-

mande företagsformerna, nämligen enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Trots 

att målet med företagsbeskattningen i Sverige är att denna ska vara neutral, föreligger 

det ändå stora skillnader gällande beskattningen av de olika företagsformerna. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse skatterna har vid nystart 

och ombildning av företag i Sverige, att bedöma vilken företagsform som är den 

mest skatteförmånliga med hänsyn till de olika faktorer som kan spela in vid nystart 

samt att undersöka vilka skattemässiga konsekvenser som uppkommer vid ombild-

ning av företag till aktiebolag.  

Gällande nystart av företag är slutsatsen att de olika företagsformerna som behandlas i 

denna uppsats alla har sina egna fördelar och nackdelar. Vilken företagsform som ska väljas 

av en blivande företagare beror helt och hållet på vilka ändamål denne har med verksam-

heten. Att vidare försöka komma fram till en allmän slutsats om vilken av dessa företags-

former som är den mest skatteförmånliga är näst intill omöjligt. Vissa allmänna slutsatser 

kan däremot dras. 

En blivande företagare som vill starta ett företag ensam, som inte är villig att satsa aktieka-

pital och som inte räknar med att ha inkomster som sträcker sig över brytpunkten för stat-

lig inkomstskatt bör välja att starta en enskild firma. Vill denna blivande företagare inte 

starta företaget ensam bör ett handelsbolag bildas istället. 



 

 

En blivande företagare som däremot är villig att satsa aktiekapital och förväntar sig ligga 

över brytpunkten bör istället bilda ett aktiebolag. 

Gällande ombildning av företag till aktiebolag är slutsatsen att detta kan ske utan att några 

skattemässiga konsekvenser uppstår förutsatt att det utförs på rätt sätt.  
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Abstract 

In Sweden there are seven different types of companies to choose from when a new 

start or a conversion of a company is to take place. This paper addresses the three 

most common business forms; sole proprietorship, partnership and limited liability 

companies. Although the objective of corporate tax in Sweden is that it should be 

neutral, there are still considerable differences regarding the taxation of different 

forms of enterprise. 

The purpose of this paper is to investigate the impact taxes have on the new start and 

the conversion of companies in Sweden, to assess the type of business which is the 

most tax advantageous with regard to the various factors that can matter, and to ex-

amine the tax consequences arising from conversion of enterprises into limited liabil-

ity companies. 

Regarding the new start of companies it is concluded that the different forms of 

companies mentioned in this essay all have their own advantages and disadvantages. 

Which legal form that is to be elected by a prospective business depends entirely on 

what purpose he has with the business. To further try to reach a general conclusion 

about which of these types of companies is the most favorable is next to impossible. 

Some general conclusions can be drawn, however. 

An aspiring entrepreneur who wants to start a business alone, which is not willing to 

invest capital and do not expect to have incomes that spans the breakpoint for state 

income tax should choose to start a sole proprietorship. If he does not want to start a 

company alone a partnership should be formed instead. 



 

 

An aspiring entrepreneur who is however willing to invest capital and expects to be 

above the breakpoint should instead form a limited liability company. 

Regarding the conversion of companies into limited liability companies this can be 

done without any tax consequences provided that it is done properly. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns idag sju olika företagsformer att välja mellan då en nystart eller en ombild-

ning av ett företag ska ske. Dessa är: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild 

firma, ekonomisk förening, europeisk ekonomisk intressegemenskap samt europabolag.1 

Denna uppsats kommer att fokusera på de tre mest framträdande företagsformerna i Sve-

rige idag; aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma.  

År 2012 registrerades sammanlagt 61 775 nya företag hos Bolagsverket. Av dessa var 

39 236 aktiebolag, 17 364 enskilda firmor, 4 376 handelsbolag och 772 kommanditbolag. 2 

Det kan handla om en nystart av ett tidigare icke-existerande företag eller en ombildning av 

ett företag som redan existerar, dvs. ett byte av företagsform.  Bakom varje registrering av 

ett företag ligger ett beslut gällande vilken typ av företagsform som ska bildas och därmed 

även ett beslut gällande vilka företagsformer som ska väljas bort.  

Sedan år 2010 har varje år fler aktiebolag bildats än handelsbolag och enskilda firmor till-

sammans. Detta kan naturligtvis bero på ett stort antal okända faktorer men kan också ha 

påverkats av de ändringar som skett i lagstiftningen gällande aktiebolag under samma år. 

Den 1 november avskaffades revisionsplikten för små och medelstora företag vilket inne-

bär att mindre aktiebolag som uppfyller vissa kriterier slipper kravet på att bolagets redo-

visning ska granskas av en revisor.3 Under år 2010 sänktes även gränsen för minsta tillåtna 

aktiekapital i ett aktiebolag från det tidigare kravet på minst 100 000 kronor till 50 000 kro-

nor.4  

Dessa förändringar har förenklat processen med att starta och sköta ett aktiebolag och har 

troligen påverkat valet av företagsform för många nystartade företag.  Förändringarna har 

även lett till att ett flertal enskilda firmor och handelsbolag har valt att ombilda sina verk-

samheter till aktiebolag istället.5 

                                                 
1 http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer 

2 http://www.bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2013/2012total-1.8783 

3 2 § Revisionslagen (1999:1079). 

4 1 kap. 5 § Aktiebolagslag (2005:551). 

5 Företagarförbundet, Rapport om aktiekapitalet, 2010-03-29. 
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Oavsett vilka förändringar och förenklingar som sker kommer det med stor sannolikhet all-

tid att finnas andra faktorer som också påverkar valet av företagsform, både civilrättsliga 

och skatterättsliga faktorer. 6 Dessa kan vara t.ex. vilken typ av verksamhet som ska bedri-

vas, huruvida företaget ska stå för alla risker eller om det är företagaren som personligen 

ska vara ansvarig för företagets förpliktelser, hur många ägare som är aktuella, vilka löne-

mässiga fördelar det finns i de olika företagsformerna och om företagets ekonomi ska delas 

med den privata ekonomin. De olika skatterättsliga regler som gäller för de olika företags-

formerna är också en faktor som ofta beaktas vid valet då vissa företagsformer kan vara 

mer skattemässigt fördelaktiga än andra beroende på vilka faktorer som gäller och bör 

uppmärksammas. 

Gällande företagsbeskattningen i Sverige grundas denna på att alla juridiska personer är 

självständiga skattesubjekt och att beskattningen av dessa ska ske i enlighet med samma 

principer och samma skattesats. Det finns dock idag ett antal undantag till denna grund. 

Handelsbolag och kommanditbolag beskattas på delägarnivå trots bolagets status som juri-

disk person och enskild firma faller helt utanför skattesubjekten då denna företagsform inte 

alls räknas som en juridisk person.7 

Målet med företagsbeskattningen i Sverige är att denna ska vara neutral, vilken företags-

form som väljs ska inte spela någon roll ur ett skattemässigt perspektiv. En näringsidkare 

ska alltså beskattas lika oavsett val av företagsform. Men det föreligger, trots detta, ändå 

stora skillnader gällande beskattningen av de olika företagsformerna.8  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse skatterna har vid nystart och om-

bildning av företag i Sverige. Mer specifikt är uppsatsens syfte att undersöka vilken före-

tagsform som egentligen är den mest skattemässigt förmånliga med hänsyn till olika fak-

torer som kan spela in när ett företag ska bildas, samt att undersöka de skattemässiga kon-

sekvenser som kan uppstå för bolag och bolagsägare som idag väljer att ombilda sina nuva-

rande enskilda firmor och handelsbolag till aktiebolag. 

                                                 
6 Opelia, N, Focus: According to form: Choosing the right business entity, Journal of financial planning, 2004 July issue 

– Article 1, s. 36-42. 

7 Hellenius, Richard., Rabe, Gunnar. Det svenska skattesystemet, Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2011, s. 223. 

8 Hellenius, Richard., Rabe, Gunnar. Det svenska skattesystemet, Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2011, s. 224. 
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Uppsatsen begränsas till den mån att enbart svenska företagsformer, och endast de svenska 

företagsformer som är de mest förekommande, dvs. aktiebolag, handelsbolag och enskild 

firma kommer att beaktas i undersökningen. De två europeiska bolagsformerna, europeisk 

ekonomisk intressegemenskap och europabolag, samt de resterande två svenska företags-

formerna kommanditbolag och ekonomisk förening, kommer alltså inte att vara del i denna 

undersökning.  

Undersökningen gällande de skattemässiga konsekvenser som uppstår vid ombildning ge-

nom byte av företagsform kommer enbart att omfatta byte från enskild firma och handels-

bolag till aktiebolag. Detta på grund av att det på senare tid, i och med de förenklade reg-

lerna kring aktiebolag, bildats allt fler aktiebolag genom ombildningar av andra företags-

former. Det anses därför vara dessa sorters ombildningar som är mest relevanta för denna 

uppsats i nuläget.  

Vidare kommer uppsatsen att fokusera och inriktas på de skattemässiga och juridiska regler 

som är mest relevanta för undersökningen, dvs. de regler som har störst påverkan gällande 

val av företagsform. De specifika regler som finns för de olika företagsformerna kommer 

således inte att tas upp i denna uppsats om de inte är relevanta för undersökningen i sig.  

 

1.3 Metod och material 

I denna uppsats används till att börja med en deskriptiv metod.9  

Den deskriptiva metoden används i kapitel två, tre och fyra. I kapitel två används metoden 

för att beskriva de olika företagsformerna och dess tillhörande regler gällande registrering 

och bokföring för att ge läsaren en bättre förståelse utav vad en enskild firma, ett handels-

bolag och ett aktiebolag är och hur de bildas. Materialen som används i detta kapitel är 

främst de olika företagsformernas specifika lagstiftning för att kunna förklara vad de inne-

bär i enlighet med gällande rätt. Även information från myndigheter så som Skatteverket 

samt doktrin har använts i detta kapitel. Detta för att kunna ge läsaren en mer ingående be-

skrivning av företagsformerna. 

 I kapitel tre används metoden för att beskriva vilka beskattningsregler som gäller för de 

olika företagsformerna idag för att sedan kunna jämföra dessa för att besvara syftet gäl-

                                                 
9 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare ämne, material, metod, argumentation, uppl. 2, Elanders Sverige 

AB, Vällingby, 2007, s. 66. 
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lande vilken företagsform som idag är den mest skatteförmånliga beroende på de olika fak-

torer som påverkar blivande företagare idag. I detta kapitel används företagsformernas ge-

mensamma skattelagstiftning, Inkomstskattelagen, främst. Även här används information 

från Skatteverket och doktrin för att fylla ut delar som inte står i lag samt för att ge läsaren 

en så enkel beskrivning av beskattningsreglerna som möjligt. 

Den deskriptiva metoden används i kapitel fyra på så sätt att reglerna om ombildning av 

enskild firma och handelsbolag till aktiebolag genom byte av företagsform beskrivs. Detta 

för att senare kunna besvara syftet med att undersöka vilka skattemässiga konsekvenser 

som uppstår vid ombildning av dessa företagsformer till aktiebolag. I likhet med kapitel tre 

används här Inkomstskattelagen främst, för att kunna beskriva för läsaren vilka regler som 

gäller för ombildning till aktiebolag idag. Utöver information från Skatteverket och doktrin 

används här även statistik från Bolagsverket samt från Visma spcs AB för att kunna bevisa 

för läsaren varför det är aktuellt att skriva om just ombildningar till aktiebolag.  

I kapitel fem analyseras och jämförs informationen från kapitel två, tre och fyra för att 

kunna besvara uppsatsens syfte. Här tillkommer inget nytt material, utan all information 

som används i detta kapitel har redan utförligt beskrivits.  

Slutsatsen i kapitel sex är även den baserad på fakta som tidigare givits i uppsatsen. Här till-

kommer inte heller något nytt material.  

1.4 Problemformulering 

Då det skulle vara svårt att bestämma vilken företagsform som är skattemässigt mest för-

månlig för precis alla företagare måste denna undersökning ses ur olika perspektiv och olika 

scenarion. En företagsform kan inte passa alla lika bra, varför denna uppsats kommer att 

innehålla olika exempel på olika möjliga utgångspunkter hos blivande företagare för att på 

så sätt komma till en slutsats gällande vilken företagsform som är mest skattemässigt gynn-

sam beroende på vilka faktorer man som företagare anser vara viktiga.  

Två specifika scenarion kommer att analyseras i denna uppsats; företag som beräknas ha 

förluster i början och företag som bedriver riskfylld verksamhet.  

1.5 Disposition 

I det andra kapitlet ”De olika företagsformerna” beskrivs de olika företagsformerna som 

uppsatsen behandlar; enskild firma, handelsbolag och aktiebolag, utförligt. Kapitlet inleds 

med statistik från Bolagsverket och därefter beskrivs de olika företagsformerna var för sig 
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för att läsaren ska få en förståelse för vilka företagsformerna som behandlas i denna upp-

sats är. För varje företagsform finns en definition av vad företagsformen innebär, hur de 

registreras och vad som är aktuellt gällande företagens bokföringsskyldighet och revisions-

plikt.  

I det tredje kapitlet ”Beskattning” förklaras till att börja med principen om skatteneutralitet. 

Därefter tas de olika företagsformerna upp var för sig och en beskrivning av vilka skatte-

regler som gäller för dessa rörande beskattning av inkomst, lön och anställda ges. Kapitlet 

avslutas med att förklara de gällande reglerna för periodiseringsfonder, expansionsfonder 

och räntefördelning.  

Kapitel fyra ”Ombildning” beskriver till att börja med allmänt vad en ombildning innebär. 

Sedan ges en beskrivning av vad en underprisöverlåtelse är och vilka regler som gäller för 

vid sådana överlåtelser. Därefter beskrivs vad som gäller vid ombildning av enskild firma 

till aktiebolag och vad som gäller vid ombildning av handelsbolag till aktiebolag 

I kapitel fem ”Analys och kommentarer” analyseras och jämförs till att börja med de olika 

företagsformernas beskattningsregler som gäller vid nystart för att kunna nå en slutsats gäl-

lande vilken företagsform som är den mest skatteförmånliga med beaktande av de olika 

faktorer som kan påverka. Efter det analyseras vilka skattemässiga konsekvenser som upp-

står vid ombildning av enskild firma och handelsbolag till aktiebolag.  

I sista kapitlet ”Slutsats” ges först en slutsats gällande val av företagsform vid nystart och 

sedan även en slutsats gällande de vilka skattemässiga konsekvenser som uppstår vid om-

bildning till aktiebolag.  
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2 De olika företagsformerna 

2.1 Allmänt 

Under år 2012 registrerades totalt 61 775 nya företag hos Bolagsverket. Utav dessa var en 

övervägande del aktiebolag, närmare bestämt 39 236 av dem. 17 364 var enskilda firmor 

och 4 376 var handelsbolag. Sammanlagt fanns i Sverige samma år 500 849 enskilda firmor, 

426 940 aktiebolag samt 74 447 handelsbolag.10 

Det framgår av statistiken från Bolagsverket att enskild firma är den största företagsformen 

idag, tätt följt av aktiebolag och därefter kommer handelsbolag med ett avsevärt lägre antal. 

2.2 Enskild firma 

De allra flesta som väljer att starta ett företag börjar med att starta upp en enskild firma.11 

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det också kallas, är en företagsform 

som innebär att det är en fysisk person som bedriver näringsverksamhet under en särskild 

beteckning som kallas firma. Begreppet fysisk person är ett skatterättsligt begrepp som står 

för privatperson och begreppet innebär i detta fall, bland annat, att det är den enskilda nä-

ringsidkaren och inte den enskilda firman som räknas som ett skattesubjekt. Det är alltså 

inte firman utan den fysiska personen som själv ansvarar för allt denne utför i företagets 

namn, t.ex. att avtal hålls och att skulder betalas. 12   

2.2.1 Registrering 

För de flesta näringsidkare som väljer att starta en enskild firma är det frivilligt att registrera 

företaget i Bolagsverkets handelsregister. Detta gäller dock inte enskilda firmor som räknas 

som stora företag. För att en enskild firma ska räknas som ett stort företag finns tre krite-

rier; medelantalet anställda har varit mer än 50 under vart och ett av de senaste två åren, 

värdet av företagets tillgångar har varit 40 miljoner kronor under vart och ett av de senaste 

två åren och nettoomsättningen har varit mer än 80 miljoner kronor under vart och ett av 

de senaste två åren. Det räcker med att två av dessa kriterier är uppfyllda för att den en-

skilda firman ska ses som ett stort företag.   

                                                 
10 http://www.bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538 

11 Lundén, Björn. Enskild firma Skatt Deklaration Ekonomi Juridik, 20:e uppl., Björn Lundén Information AB, 
Mölnlycke, 2012, s. 22. 

12 Lundén, Björn. Enskild firma Skatt Deklaration Ekonomi Juridik, 20:e uppl., Björn Lundén Information AB, 
Mölnlycke, 2012, s. 9. 
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De enskilda näringsidkare vars firma ej räknas som ett stort företag finns enbart med i 

Skatteverkets företagarregister och detta är alltså tillräckligt för att verksamheten ska anses 

vara en enskild firma, både skattemässigt och momsmässigt.  

2.2.2 Bokföring och revision 

Alla näringsidkare är bokföringsskyldiga för den verksamhet de bedriver, även enskilda fir-

mor.13 Alla enskilda firmor är skyldiga att upprätta ett årsbokslut, däremot har de enskilda 

firmor som har en omsättning på högst 3 miljoner kronor möjlighet att upprätta ett förenk-

lat årsbokslut.14 Ligger omsättningen på över 3 miljoner kronor måste ett fullständigt års-

bokslut upprättas och för väldigt stora enskilda firmor gäller att en årsredovisning måste 

upprättas. Detta är dock mycket ovanligt.15 

Gällande revisionsplikten för enskilda firmor så finns inget krav på att dessa behöver ha en 

revisor.  

2.3 Handelsbolag 

Ett handelsbolag bildas när två eller flera personer avtalat om att tillsammans utöva nä-

ringsverksamhet i bolagsform.16 Det finns inget krav på kapital när ett handelsbolag star-

tas.17 

Ett handelsbolag är en juridisk person som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldig-

heter.18 Det som är utmärkande för denna företagsform är att delägarna i ett handelsbolag, 

som även kallas för bolagsmän, är primärt, solidariskt och obegränsat ansvariga för bolagets 

skulder, trots bolagets status som juridisk person.19 Detta innebär att en borgenär kan kräva 

hela skulden av vilken av bolagsmännen han vill utan att först ha krävt skulden av bolaget. 

Då ansvaret är solidariskt mellan bolagsmännen kan dock den bolagsman som betalat skul-

                                                 
13 2 kap. 6 § Bokföringslagen (1999:1078). 

14 6 kap. 3 § Bokföringslagen (1999:1078). 

15 Lundén, Björn, Enskild firma Skatt Deklaration Ekonomi Juridik, 20:e uppl., Björn Lundén Information AB, 

Mölnlycke, 2012, s.10. 

16 1kap. 1 § Lag om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102). 

17 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information AB, 
Vällingby, 2013, s. 14. 

18 1 kap. 4 § Lag om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102). 

19 2kap. 20 § Lag om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102).  
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den sedan kräva skulden av de övriga bolagsmännen. Att ansvaret för delägarna är obe-

gränsat innebär att bolagsmännen ansvarar för skulderna med alla sina privata tillgångar.20 

Ett handelsbolags resultat ska tas upp till beskattning hos delägarna då ett handelsbolag inte 

räknas som ett skattesubjekt.21 Trots att handelsbolaget lämnar in sin egen inkomstdeklarat-

ion ska varje delägare redovisa sin andel av resultatet på en bilaga till sin egen inkomstde-

klaration i inkomstslaget näringsverksamhet.22 På detta resultat ska den fysiska person som 

är delägare i handelsbolaget betala kommunal och statlig inkomstskatt samt egenavgifter el-

ler särskild löneskatt.23 

2.3.1 Registrering 

Ett handelsbolag ska registreras i handelsregistret hos Bolagsverket.24  Det avgörande mo-

mentet för att handelsbolaget ska ses som en juridisk person är just när registrering har 

skett, varför registreringen måste ske innan bolaget startar sin verksamhet. En registrering 

ska också ske till Skatteverket. Registreras inte handelsbolaget kommer det att istället ses 

som ett enkelt bolag.25   

2.3.2 Bokföring och revision 

Ett handelsbolag är bokföringsskyldigt.26 Alla handelsbolag är skyldiga att upprätta bokslut i 

form av antingen en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Samma 

regler gäller för denna bolagsform som för enskild firma, dvs. att ett förenklat årsbokslut 

kan lämnas i det fall att bolagets nettoomsättning uppgår till högst 3 miljoner kronor. Vid 

högre nettoomsättning måste ett avancerat årsbokslut lämnas.27  

                                                 
20 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information AB, 

Vällingby, 2013, s. 12. 

21 5 kap. 1 § Inkomstskattelag (1999:1229).  

22 Lundén, Björn, Enskild firma Skatt Deklaration Ekonomi Juridik, 20:e uppl., Björn Lundén Information AB, 
Mölnlycke, 2012, s.13. 

23 SKV 299, Skatteregler för delägare i Handelsbolag – med deklarationshänvisningar, 2012, s.8.  

24 1 kap. 1 § Lag om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102).  

25 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information AB, 
Vällingby, 2013, s. 11. 

26 2 kap. 1 § Bokföringslagen(1999:1078).  

27 Höglund, Mats, Handelsbolag, 3:e uppl., Tholin & Larsson förlag, 2010, s. 34.  
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Handelsbolag som har minst en juridisk person som delägare måste upprätta och offentlig-

göra en årsredovisning. Kravet på offentliggörande ställs när handelsbolaget uppfyllt två av 

följande tre kriterier; handelsbolaget ska ha haft, under vart och ett av de två senaste räken-

skapsåren, ett medeltal av anställda som överstiger 50, en balansomslutning som överstiger 

25 miljoner kronor samt en nettoomsättning som överstiger 50 miljoner kronor.28 

Ett handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän behöver inte ha en revisor 

om bolaget inte betraktas som ett större bolag. Ett handelsbolag som, under vart och ett av 

de två senaste räkenskapsåren haft ett medeltal på fler än 50 anställda, en balansomslutning 

på mer än 40 miljoner kronor och en nettoomsättning på över 80 miljoner kronor är att be-

traktas som större. Skulle handelsbolaget uppfylla två av dessa tre kriterier föreligger ett 

krav på att bolaget ska ha en revisor.29 

Ett handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare måste ha en godkänd 

eller en auktoriserad revisor.  Det finns dock ett undantag. Skulle bolaget, under vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren haft ett lägre medeltal anställda än 3, mindre än 1,5 

miljoner kronor i balansomslutning och mindre än 3 miljoner kronor i nettoomsättning, har 

de en rätt att välja huruvida bolaget ska ha en revisor eller ej. Det räcker med att två av 

dessa kriterier är uppfyllda.30  

2.4 Aktiebolag 

Ett aktiebolag bildas av en eller flera stiftare.31 Ägandet i ett aktiebolag är knutet till att ett 

visst antal aktier ägs i bolaget. Dessa aktier är andelar i företaget. Det kan vara en och 

samma person som äger samtliga aktier i ett aktiebolag. Inom ett aktiebolag finns ett antal 

olika beslutande organ som styr, nämligen bolagsstämman, styrelsen samt den verkställande 

direktören. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna beslutar om de 

viktigaste frågorna, t.ex. val av styrelse. Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av bolaget 

samt för bolagets organisation. Den verkställande direktören utses av styrelsen och är oftast 

den som sköter den löpande förvaltningen av bolaget.32 

                                                 
28 6 kap. 1 § Bokföringslagen (1999:1078).  

29 http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/handelsbolag/starta/revisor-1.3478  

30 http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/handelsbolag/starta/revisor-1.3478 

31 2 kap. 1 § Aktiebolagslag (2005:551)  

32 Lundén, Björn, Eget aktiebolag en praktisk handbok, Björn Lundén Information AB, Mölnlycke, 2013, s. 9.  

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/handelsbolag/starta/revisor-1.3478
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/handelsbolag/starta/revisor-1.3478
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Aktiebolaget är en egen juridisk person och skiljer sig även från enskild firma och handels-

bolag på så sätt att ägaren eller ägarna i ett aktiebolag inte har något ansvar för varken före-

tagets skulder eller förpliktelser.33 Bolagets tillgångar tillhör inte aktieägarna och bolagets 

skulder kan enbart krävas från aktiebolaget i sin helhet och inte från enskilda aktieägare.34  

Ett aktiebolag räknas också som ett eget skattesubjekt, vilket innebär att det är bolaget och 

inte ägaren eller delägarna som beskattas för vinsten. Aktiebolaget lämnar in en egen in-

komstdeklaration, har ett eget skattekonto och får godkännande för F-skatt.35 

2.4.1 Aktiekapital 

Aktiebolagen i Sverige är uppdelade i privata och publika aktiebolag och till skillnad från de 

tidigare nämnda företagsformerna kräver denna bolagsform ett startkapital, ett aktiekapital. 

Detta aktiekapital behöver nödvändigtvis inte bestå utav rena pengar utan kan också vara i 

form av apportegendom. För privata aktiebolag krävs det ett aktiekapital på minst 50 000 

kronor36 och för publika aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 500 000 kronor37. Det är 

endast publika aktiebolag som får sprida aktier till allmänheten eller låta aktierna omsättas 

på någon börs eller marknadsplats.38  

Skulle det vara så att det finns skäl att anta att det egna kapitalet, bolagets tillgångar minus 

dess skulder, i ett aktiebolag understiger hälften av aktiekapitalet, kan bolaget riskera att 

tvångslikvideras och ägaren kan även riskera att hållas personligt ansvarig för skulderna. 

Näringsidkaren har, så snart det fastställts att de sammanlagda förlusterna överstiger hälften 

av aktiekapitalet, (8) månader på sig att återställa aktiekapitalet.39 

                                                 
33 1 kap. 3 § Aktiebolagslag (2005:551).  

34 Agell, A och Malmström, Å, Civilrätt, Liber förlag AB, 2007, s. 

35 Lundén, Björn., Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag Skatt Ekonomi och juridik, 21:e uppl., Björn Lundén In-
formation AB, Vällingby, 2013, s. 258. 

36 1 kap. 5 § Aktiebolagslag (2005:551).  

37 1 kap. 14 § Aktiebolagslag (2005:551).  

38 1kap. 7 § Aktiebolagslag (2005:551).  

39 Lundén, Björn., Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag Skatt Ekonomi och juridik, 21:e uppl., Björn Lundén In-
formation AB, Vällingby, 2013, s. 23. 



 

 
11 

2.4.2 Registrering 

Ett aktiebolag måste registreras i aktiebolagsregistret hos Bolagsverket.40 Innan bolaget re-

gistreras ska en stiftelseurkund upprättas och skrivas under av samtliga stiftare. Denna ska 

bland annat innehålla ett förslag till en bolagsordning där bland annat bolagets namn och 

aktiekapitalets storlek ska anges.41  

2.4.3 Bokföring och revision 

Alla aktiebolag är bokföringsskyldiga och ska upprätta en årsredovisning varje år, även om 

bolaget inte har haft någon verksamhet, dvs. att det varit vilande.42 För mindre aktiebolag 

har Bokföringsnämnden tagit fram ett råd om förenklad redovisning. Denna får användas 

av de aktiebolag som uppfyller minst två av de följande tre villkoren; aktiebolaget har haft, 

under de två senaste räkenskapsåren, som mest ett medelantal på 50 anställda, ett netto-

värde av företagets tillgångar på högst 40 miljoner kronor samt en nettoomsättning på 

högst 80 miljoner kronor.43  

Gällande revisionsplikten är det endast de aktiebolag som uppfyller följande kriterier som 

har en skyldighet att ha en revisor. Aktiebolaget ska ha haft, under vart och ett av de två ti-

digare räkenskapsåren, fler än 3 anställda i medeltal, mer än 1,5 miljoner kronor i balans-

omslutning och mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Det räcker med att bolaget 

uppfyller två av dessa kriterier för att omfattas av revisionsplikten. Detta innebär alltså att 

mindre aktiebolag behöver inte har någon skyldighet att anställa en revisor.44  

                                                 
40 2 kap. 22 § Aktiebolagslag (2005:551).  

41 2 kap. 5 § Aktiebolagslag (2005:551).  

42 2 kap. 1 § Bokföringslagen(1999:1078).  

43 Lundén, Björn, Eget aktiebolag en praktisk handbok, Björn Lundén Information AB, Mölnlycke, 2013, s. 11. 

44 9 kap. 1 § Aktiebolagslag (2005:551). 
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3 Beskattning 

3.1 Allmänt 

I Sverige är målet med företagsbeskattningen idag att den ska vara neutral. Denna princip 

om skatteneutralitet innebär att en skatteskyldigs val mellan olika handlingsalternativ inte 

ska styras eller påverkas av skatteregler. En näringsidkares val av företagsform är en av de 

situationer där eftersträvan för att reglerna ska vara neutrala är stor.45 

Det anses idag mycket angeläget att enskilda näringsidkare och handelsbolag ska kunna ar-

beta på samma skattemässiga villkor som mindre aktiebolag. Detta bedöms motiverat av 

bland annat samhällsekonomiska skäl då detta skapar förutsättningar för nyföretagande och 

utvidgning i små och medelstora företag. Skatteneutralitet som målsättning motiveras även 

av det faktum att risken för skatteflyktstransaktioner minskar betydligt i ett skattesystem 

som är neutralt utformat.46 Trots detta finns det idag ändå skillnader gällande beskattningen 

av de olika företagsformerna inom vissa områden.47 

3.2 Enskild firma 

3.2.1 Beskattning av inkomst 

Eftersom en enskild firma inte är ett skattesubjekt, beskattas denna heller inte. Istället är 

det alltså hos den fysiska personen, ägaren, som inkomsten beskattas. I en enskild firma är 

det den skattemässiga vinsten, det vill säga skillnaden mellan inkomster och utgifter, som 

inkomstbeskattas.48  

En enskild näringsidkare betalar både kommunal och statlig inkomstskatt. Den kommunala 

inkomstskatten varierar mellan kommunerna i landet, men genomsnittet ligger idag på 31,5 

procent. Denna skatt betalas oavsett inkomstens storlek. Däremot, för att den enskilde nä-

ringsidkaren ska bli skyldig att betala statlig inkomstskatt, finns det så kallade brytpunkter 

                                                 
45 Lodin, Sven-Olof., Lindencrona, Gustaf., Melz, Peter., Silfverberg, Christer., Simon-Almendal, Teresa., In-

komstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, Fjortonde uppl., Studentlitteratur AB, 2013, s. 45. 

46 Lodin, Sven-Olof., Lindencrona, Gustaf., Melz, Peter., Silfverberg, Christer., Simon-Almendal, Teresa., In-
komstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, Fjortonde uppl., Studentlitteratur AB, 2013, s. 46. 

47 Hellenius, Richard., Rabe, Gunnar. Det svenska skattesystemet, Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2011, s. 223. 

48 SKV 295, Skatteregler för enskilda näringsidkare, Utgåva 17, s. 5. 
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som vinsten måste överstiga. Den första brytpunkten motsvarar 414 000 kronor inkomstå-

ret 2012 och den andra brytpunkten motsvarar 587 200 kronor inkomståret 2012.49  

På den del av vinsten som överstiger den första brytpunkten, 414 000 kronor, tillkommer 

statlig inkomstskatt med 20 procent och på den del av vinsten som överstiger den andra 

brytpunkten, 587 200 kronor, tillkommer en statlig inkomstskatt med 25 procent. Detta är 

alltså utöver den kommunala inkomstskatten som alltid betalas.50  

3.2.2 Lön  

En enskild näringsidkare kan inte ta ut lön i vanlig mening utan, de uttag som denne gör 

för att täcka de personliga levnadskostnaderna kallas för egna uttag. Detta på grund av att 

näringsidkaren inte själv kan vara anställd men också på grund av att denne beskattas för 

verksamhetens resultat och inte för hur mycket pengar som tagits ut ur verksamheten. Ur 

skattesynpunkt är det den skattepliktiga inkomsten som är den enskilde näringsidkarens 

lön, vilket innebär att de år en förlust redovisas i deklarationen finns ingen skattepliktig in-

komst.51  

3.2.3 Anställda 

En näringsidkare som driver en enskild firma kan aldrig vara anställd av den egna firman. 

Denne kan ha andra anställda, dock inte familjemedlemmar. Om någon i den enskilda nä-

ringsidkarens närmaste familj skulle arbeta på firman ses denne inte som anställd. Istället 

ska resultatet av verksamheten fördelas mellan den enskilde näringsidkaren och familjemed-

lemmen.52  

3.3 Handelsbolag 

3.3.1 Beskattning av inkomst 

Ett handelsbolags resultat ska tas upp till beskattning hos delägarna. Hur resultatet ska för-

delas mellan bolagsmännen ska i förväg bestämmas i ett bolagsavtal. Har detta inte gjorts 

fördelas resultatet i enlighet med vad som står stadgat i lagen om handelsbolag och enkla 

                                                 
49 Lundén, Björn, Enskild firma Skatt Deklaration Ekonomi Juridik, 20:e uppl., Björn Lundén Information 

AB, Mölnlycke, 2012, s.169. 

50 65 kap. 5 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

51 Lundén, Björn, Enskild firma Skatt Deklaration Ekonomi Juridik, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Mölnlycke, 2012, s.106. 

52 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000107770/foretagsformer_komplett.pdf  

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000107770/foretagsformer_komplett.pdf
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bolag53. Detta innebär då att varje delägare tilldelas ränta på insatt kapital samt en lämplig 

ersättning för arbetet denne utfört för bolaget. Det som sedan återstår, oavsett om det är 

ett överskott eller ett underskott, fördelas sedan lika mellan delägarna.54  

Hos fysiska personer som är delägare i ett handelsbolag beskattas handelsbolagets resultat i 

både inkomstslaget kapital och inkomstslaget näringsverksamhet. I inkomstslaget kapital 

beskattas delägarna för kapitalvinster och kapitalförluster på de fastigheter och bostadsrät-

ter som räknas som handelsbolagets anläggningstillgångar samt för de kapitalvinster och 

förluster som gjorts då delägarna sålt andelar i bolaget. Allting annat beskattas i inkomstsla-

get näringsverksamhet med en skattesats på 22 procent.55  

På samma sätt som beskattningen av enskilda näringsidkare, ska fysiska personer som är 

delägare i handelsbolag betala både kommunal och statlig skatt på sin del av resultatet från 

bolaget. Det är alltså den skattemässiga vinsten som inkomstbeskattas av delägarna.56  

Handelsbolaget i sig, och alltså inte delägarna, är ett eget skattesubjekt för vissa skatter så 

som moms, fastighetsskatt, särskild löneskatt och avkastningsskatt för pensionskostnader 

för anställda.57  

3.3.2 Lön och anställda 

Bolagsmännen i ett handelsbolag tar inte ut lön, utan dessa uttag kallas för egna uttag och 

någon skatt på dessa uttag betalas inte. Delägarna betalar istället skatt på sin del av bolagets 

vinst.  

Det är möjligt för handelsbolag att ha anställda men bolagsmännen kan aldrig vara anställda 

av bolaget varför den ersättning delägarna får för sitt arbete inte räknas som lön. Dock kan 

närstående till delägarna, som inte äger någon andel i handelsbolaget, få ut lön i egenskap 

av en anställd.58  

                                                 
53 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.  

54 SKV 299, Skatteregler för delägare i handelsbolag – med deklarationshänvisningar, Utgåva 18, s. 5. 

55 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 120. 

56 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 121. 

57 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 120. 

58 SKV 299, Skatteregler för delägare i handelsbolag – med deklarationshänvisningar, Utgåva 18, s. 5. 
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3.4 Aktiebolag 

3.4.1 Beskattning av inkomst 

Då aktiebolag är självständiga skattesubjekt innebär detta att det är bolaget självt som be-

skattar vinsten, lämnar in en deklaration och har ett eget skattekonto. Aktiebolagets alla in-

komster läggs ihop och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.59  

Till skillnad från enskilda firmor och handelsbolag, som betalar både kommunal och statlig 

inkomstskatt, betalar aktiebolag endast en bolagsskatt som i dagsläget ligger på 22 procent. 

Denna skattesats är helt oberoende av storleken på företagets vinst.60  

3.4.2 Lön och anställda 

Ytterligare en skillnad jämfört med enskilda firmor och handelsbolag är att ägaren av ett ak-

tiebolag kan ses som en anställd och denne kan även ta ut lön från bolaget. Det blir då 

själva aktiebolaget som ses som ägarens arbetsgivare och bolaget ska därför betala arbetsgi-

varavgifter och göra skatteavdrag på den lön som tas ut.61  Närstående till aktiebolagets 

ägare kan även de vara anställda utav bolaget. Gällande löner till make, maka eller egna 

barn finns dock vissa begränsningsregler. Bland annat måste lönen vara marknadsmässig 

för att undvika risken för skatteplanering.62 

I ett aktiebolag kan pengar tas ut på två olika sätt, antingen genom att ta ut lön eller genom 

utdelning.63 Utdelning beskattas normalt i inkomstslaget kapital.64  

3.5 Periodiseringsfond 

Då ett företag ska beräkna resultatet av näringsverksamheten i samband med deklarationen 

får avdrag för avsättning till periodiseringsfond göras.65 Dessa avdrag gör det möjligt att 

skjuta upp en del av beskattningen till senare år och ger därmed näringsidkaren en möjlig-

                                                 
59 SKV 294, Skatteregler för aktie- och handelsbolag, utgåva 11, s.2. 

60 Lundén, Björn., Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag Skatt Ekonomi och juridik, 21:e uppl., Björn Lundén 
Information AB, Vällingby, 2013, s. 237. 

61 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000107770/foretagsformer_komplett.pdf 

62 Lundén, Björn., Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag Skatt Ekonomi och juridik, 21:e uppl., Björn Lundén 
Information AB, Vällingby, 2013, s. 251. 

63 SKV 294 Utgåva 11, Skatteregler för aktie- och handelsbolag, 2013, s. 14. 

64 Lundén, Björn., Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag Skatt Ekonomi och juridik, 21:e uppl., Björn Lundén 
Information AB, Vällingby, 2013, s. 356. 

65 30 kap. 1 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000107770/foretagsformer_komplett.pdf
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het att justera beskattningen. Syftet med periodiseringsfonder är att kunna jämna ut företa-

gets skattemässiga resultat mellan åren genom att företaget vid vinstår gör en avsättning 

och vid år med sämre resultat gör en återföring av periodiseringsfonderna.66  

En periodiseringsfond ska återföras till beskattning senast det sjätte året efter att avsätt-

ningen gjorts, men kan även återföras tidigare. Däremot är det alltid den äldsta periodise-

ringsfonden som alltid måste återföras först.67  

3.5.1 Enskild firma 

I en enskild firma får avdrag för avsättning till periodiseringsfond ske med högst 30 pro-

cent av verksamhetens beskattningsbara resultat.68 Dessa medel får sättas av först efter 

vissa korrigeringar har gjorts. Underlaget ska ökas med; påförda avgifter för förra årets in-

komster av näringsverksamhet, schablonavdrag för årets egenavgifter, ökning av expans-

ionsfond samt avdrag för pensionsförsäkringspremie och inbetalning på pensionssparkonto 

samt beräknas särskild löneskatt. Underlaget ska vidare minskas med; sjukpenning och lik-

nande ersättningar, återförda egenavgifter för förra årets inkomst av näringsverksamhet 

samt minskning av expansionsfond innan avsättningen till periodiseringsfond får ske.69 

Denna så kallade skattekredit är räntefri för fysiska personer, vilket innebär att ingen ränta 

behöver betalas på de avsatta medlen under den tid då de är undantagna från skatt. En-

skilda näringsidkare behöver heller inte göra någon avsättning i bokföringen, utan endast i 

deklarationen.70 

Slutar den enskilde näringsidkaren att bedriva näringsverksamhet måste alla periodiserings-

fonder återföras på en gång.71  

                                                 
66 Lundén, Björn., Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag Skatt Ekonomi och juridik, 21:e uppl., Björn Lundén 

Information AB, Vällingby, 2013, s. 258. 

67 30 kap. 7 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

68 30 kap. 6 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

69 SKV 295 Utgåva 17, Skatteregler för enskilda näringsidkare, 2013, s. 28. 

70 Lundén, Björn, Enskild firma Skatt Deklaration Ekonomi Juridik, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Mölnlycke, 2012, s.199. 

71 SKV 295 Utgåva 17, Skatteregler för enskilda näringsidkare, 2013, s. 28. 
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3.5.2 Handelsbolag 

I ett handelsbolag är det delägarna som får göra avsättningar till periodiseringsfonder. Av-

sättningen ska inte bokföras eller tas upp i handelsbolagets deklaration. Eftersom ett han-

delsbolag alltid har två eller flera delägare innebär det att det kan bli flera olika periodise-

ringsfonder i ett handelsbolag varje år. Reglerna gällande periodiseringsfonder för handels-

bolag är olika beroende på huruvida delägaren i fråga är en fysisk eller en juridisk person, 

t.ex. ett aktiebolag.  

Är delägaren en fysisk person får denne sätta av högst 30 procent av verksamhetens be-

skattningsbara resultat till periodiseringsfonden. Avsättningen beräknas på ett för periodi-

seringsfond justerat resultat vilket innebär före avsättning till periodiseringsfond och före 

avsättning till och återföring av expansionsfond, före avdrag för pensionssparande och sär-

skild löneskatt, före avstämning av föregående års egenavgifter, före schablonavdrag för 

årets egenavgifter och före sjukpenning.72  

Är delägaren en juridisk person får denne sätta av högst 25 procent av dennes andel av den 

skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget. Är den juridiska personen ett aktiebolag t.ex. 

tas inkomsten från handelsbolaget in i aktiebolagets bokföringar och ligger sedan till grund 

för aktiebolagets totala periodiseringsfond.73  

Juridiska personer beskattas även för schablonränta som är beräknad på gjorda avsättningar 

till periodiseringsfonder. Dessa regler omfattar inte fysiska personer som är handelsbolags-

delägare.74 

På samma sätt som för enskilda firmor måste periodiseringsfonderna återföras på en gång 

om verksamheten upphör.75 

                                                 
72 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 

AB, Vällingby, 2013, s. 230. 

73 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 229. 

74 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, 2013, Vällingby, s. 228. 

75 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 228. 
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3.5.3 Aktiebolag 

Då aktiebolag är juridiska personer får dessa avsätta högst 25 procent av verksamhetens 

beskattningsbara resultat till periodiseringsfonder. Avsättningen ska göras i aktiebolagets 

årsredovisning och redovisas som en kostnad i resultaträkningen och som en obeskattad 

reserv i balansräkningen.76 

Ett aktiebolags avsättning till periodiseringsfond beräknas på ett särskilt underlag, årets 

skattepliktiga inkomst. Detta underlag är verksamhetens resultat efter bokslutsdispositioner 

men före årets avsättning till periodiseringsfond. Innan avsättningen sker ska resultatet 

ökas med bokförda kostnader som inte är avdragsgilla, andra bokförda poster som i dekla-

rationen återförs till beskattning och intäkter som är skattepliktiga men som inte har bok-

förts. Vidare ska resultatet minskas med bokförda intäkter som inte är skattepliktiga och 

andra poster som dras av i deklarationen.77 

Till skillnad från enskild firma och handelsbolag där den egna lönen inte dras av innan av-

sättningen till periodiseringsfonder beräknas, eftersom lönen i de fallen är resultatet av 

verksamheten, avsätter man, i aktiebolag, till periodiseringsfond efter det att löner och soci-

alavgifter dragits av. Detta innebär att ägaren av ett aktiebolag påverkar möjligheten till av-

sättning genom lönen denne tar ut. Detta innebär att, även om de olika företagsformernas 

vinst är lika stor, kan avsättningarna till periodiseringsfonderna bli betydligt större i enskilda 

firmor och handelsbolag än i aktiebolag.78  

Aktiebolag beskattas också, som nämnts innan, för en schablonränta som är beräknad på 

gjorda avsättningar till periodiseringsfonder. Denna schablonintäkt beräknas på så sätt att 

alla gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som aktiebolaget har vid ingången av rä-

kenskapsåret multipliceras med 72 procent av statslåneräntan 30 november andra året före 

taxeringsåret. Detta kan innebära att det inte alltid är lönsamt för ett aktiebolag att sätta av 

medel till en periodiseringsfond. Det finns dock vissa situationer där en avsättning skulle 

vara lönsam i vilket fall, t.ex. då avsättningen kan lösas upp mot kommande underskott el-

                                                 
76 Lundén, Björn., Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag Skatt Ekonomi och juridik, 21:e uppl., Björn Lundén 

Information AB, Vällingby, 2013, s. 258. 

77 Lundén, Björn., Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag Skatt Ekonomi och juridik, 21:e uppl., Björn Lundén 
Information AB, Vällingby, 2013, s. 259. 

78 Lundén, Björn., Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag Skatt Ekonomi och juridik, 21:e uppl., Björn Lundén 
Information AB, Vällingby, 2013, s. 260. 
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ler då företaget kan undvika att låna pengar till en ränta som överstiger statslåneräntan 

andra året före taxeringsåret på grund av avsättningen.79 

3.6 Expansionsfond  

Enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag har alla rätt att sätta av medel till periodise-

ringsfonder. Expansionsfonder däremot finns endast i enskilda firmor och handelsbolag. 

Möjligheten för dessa bolag att göra avsättningar till expansionsfonder är ett steg på vägen 

till skatteneutralitet mellan de olika företagsformerna. Genom att göra det möjligt för en-

skilda näringsidkare och handelsbolag att göra avsättningar till expansionsfonder försöker 

man uppnå målet med att dessa bolag ska kunna arbeta på samma skattemässiga villkor 

som aktiebolag.80  

Aktiebolag betalar idag 22 procent i bolagsskatt på verksamhetens vinst. Den del av vinsten 

som sedan bevaras i bolaget beskattas inte ytterligare. Aktieägaren beskattas först när han 

tar ut medel från bolaget i form av antingen lön eller utdelning. En enskild näringsidkare el-

ler delägare i handelsbolag skulle däremot, utan dessa specifika regler, beskattas för hela 

vinsten oavsett om vinsten tagits ut från företaget eller inte.81  

Genom att använda expansionsfonder beskattas vinsten i enskilda firmor och handelsbolag 

i två steg, när den tjänas in och sedan när den tas ut ur företaget. Idag ligger skattesatsen på 

ungefär 46 procent för de näringsidkare som ligger under den nedre brytpunkten för statlig 

skatt och på 64 procent för de näringsidkare som ligger över brytpunkten för statlig in-

komstskatt. Om näringsidkaren bestämmer sig för att återinvestera vinsten i verksamheten, 

genom att sätta av till expansionsfond istället för att ta ut den, blir skatten endast 22 pro-

cent i form av expansionsfondsskatt. Verksamhetens inkomst minskar alltså genom avsätt-

ningen till expansionsfonden.82 

När pengarna sedan ska tas ut ur verksamheten ska dessa medel tas upp som intäkt av nä-

ringsverksamhet och full skatt ska betalas tillsammans med egenavgifter och särskild lö-

                                                 
79 Lundén, Björn., Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag Skatt Ekonomi och juridik, 21:e uppl., Björn Lundén 

Information AB, Vällingby, 2013, s. 260. 

80 Regeringens proposition 1993/94:50, Fortsatt reformering av företagsbeskattningen, s. 235. 

81 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 232. 

82 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, 2013, Vällingby, s. 232. 
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neskatt. Samma år som expansionsfonden återförs får näringsidkaren även tillbaka den ex-

pansionsfondsskatt som redan betalats.83  

Bestämmelserna om expansionsfonder ger enskilda näringsidkare och delägare i handelsbo-

lag en möjlighet att fondera vinster på samma sätt som görs i aktiebolag. Det ger de en 

möjlighet att fondera vinster till en låg beskattning.84 

Avsättningen till expansionsfond får inte vara så stor att verksamheten på grund av avsätt-

ningen deklarerar ett underskott. Expansionsfonden får fritt återföras när som helst, men 

måste återföras till beskattning om kapitalunderlaget i företaget minskar.85  

3.6.1 Enskild firma 

I en enskild firma kopplas den högsta tillåtna avsättningen till expansionsfond till det egna 

kapitalet i verksamheten. Kapitalunderlaget för en enskild näringsidkare består av; det egna 

kapitalet vid beskattningsårets slut ökat med de underskott under beskattningsåret som inte 

kvittats mot andra inkomster och minskat med tillfälliga kapitaltillskott under beskattnings-

året. Det maximala utrymmet för avsättning till expansionsfond beräknas utifrån detta kapi-

talunderlag. Expansionsfonden får idag vara högst 135,69 procent av kapitalunderlaget i en 

enskild firma.86  

Upphör näringsverksamheten i en enskild firma måste expansionsfonderna återföras ome-

delbart.87 

3.6.2 Handelsbolag 

Vid beräkningen av kapitalunderlaget för en delägare i ett handelsbolag är det den justerade 

anskaffningsutgiften för dennes andel vid beskattningsårets slut som är utgångspunkten, 

                                                 
83 Regeringens proposition 1993/94:50, Fortsatt reformering av företagsbeskattningen, s. 234. 

84 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 232. 

85 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 238. 

86 Lundén, Björn, Enskild firma Skatt Deklaration Ekonomi Juridik, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2012, s.203. 

87 Lundén, Björn, Enskild firma Skatt Deklaration Ekonomi Juridik, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2012, s.207. 
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före förändring av expansionsfond och expansionsfondsskatt. Det krävs att kapitalunderla-

get är positivt för bolagsdelägaren för att denne ska kunna göra en avsättning.88  

Om verksamheten i ett handelsbolag upphör minskar delägarens expansionsfonder till noll 

och måste tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet. Denna inkomst får 

räknas som ackumulerad inkomst under förutsättning att expansionsfonden hör till minst 

två beskattningsår.89 

3.7 Räntefördelning 

Precis som med systemet gällande expansionsfonder är även möjligheten till räntefördel-

ning ett ytterligare steg mot skatteneutralitet mellan de olika företagsformerna. Det är ett 

sätt att försöka göra skattereglerna för enskild firma och handelsbolag likvärdiga med skat-

tereglerna för aktiebolag.90  

När en näringsidkare startar ett företag investerar denne oftast ett kapital som behövs för 

att kunna driva verksamheten. I ett aktiebolag kan ägaren låna in pengar till bolaget och få 

ut en ränta på dessa inlånade pengar. Den marknadsmässiga räntan beskattas då i inkomst-

slaget kapital till en skattesats på 30 procent, vilket är lägre än om räntan skulle beskattats i 

inkomstslaget tjänst. Väljer ägaren att satsa medel i form av aktiekapital i företaget kan 

denne även ha rätt att ta ut kapitalbeskattad utdelning.91 

Detta system med räntefördelning är i stort sett till för att jämställa de olika företagsfor-

merna när det gäller beskattningen av satsade eller inlånade medel i företaget. Räntefördel-

ningen innebär att även ägarna till enskilda firmor och handelsbolag beskattas i inkomstsla-

get kapital för den del av vinsten som baseras på de satsade eller inlånade medlen.92  

En gemensam regel som gäller för både enskilda näringsidkare och handelsbolag är att om 

kapitalunderlaget för räntefördelning är mellan -50 000 kronor och 50 000 ska ingen ränte-

                                                 
88 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 

AB, Vällingby, 2013, s. 242. 

89 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 240. 

90 SKV 299 Utgåva 17, Skatteregler för delägare i Handelsbolag – med deklarationshänvisningar, 2012, s. 17. 

91 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 214. 

92 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 214. 
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fördelning alls ske.93 Denna gräns är absolut vilket innebär att om näringsidkaren hamnar 

över gränsen ska hela beloppet räntefördelas inte bara det överstigande beloppet.94  

3.7.1 Positiv räntefördelning 

En positiv räntefördelning kan göras om det finns ett positivt kapitalunderlag i verksam-

heten, över 50 000 kronor vid räkenskapsårets slut. Positiv räntefördelning är frivillig och 

innebär alltså att den del av överskottet i företaget som beror på ägarens satsade eller inlå-

nade pengar, det så kallade fördelningsbeloppet, får beskattas i inkomstslaget kapital. Detta 

går till på så sätt att fördelningsbeloppet dras av från företagets näringsinkomst.95 Räntesat-

sen är 7,15 procent för inkomståret 2012.96 

Positiv räntefördelning får göras med högst det belopp som motsvarar ett för räntefördel-

ning justerat belopp. Med det menas resultatet av näringsverksamheten ökat med; avdrag 

för egenavgifter, avdrag för premie för pensionsförsäkring och inbetalning på pensions-

sparkonto, avdrag för särskild löneskatt, avdrag för avsättning till periodiseringsfond samt 

avdrag för avsättning till expansionsfond. Vidare ska resultatet minskas med; sjukpenning, 

återfört avdrag för egenavgifter, återfört avdrag för periodiseringsfond och återfört avdrag 

för expansionsfond.97  

3.7.2 Negativ räntefördelning 

Till skillnad från positiv räntefördelning, som är frivillig, är negativ räntefördelning obliga-

torisk. Detta gäller om det negativa kapitalunderlaget i verksamheten understiger -50 000 

kronor vid föregående års räkenskapsårs slut och kan bli tillämpligt t.ex. i fall där näringsid-

karen gjort stora uttag ur verksamheten. Negativ räntefördelning fungerar på så sätt att nä-

ringsidkaren tar upp det negativa beloppet som intäkt i näringsverksamheten98 och beskatt-

tas för en fiktiv ränta som om denne lånat pengar ur företaget.  

                                                 
93 33 kap. 4 § Inkomstskattelag (1999:1229).  

94 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 215. 

95 33 kap. 2 § Inkomstskattelag (1999:1229).  

96 SKV 295 Utgåva 17, Skatteregler för enskilda näringsidkare, 2013, s. 21. 

97 33 kap. 5 § Inkomstskattelag (1999:1229).  

98 33 kap. 2 § Inkomstskattelag (1999:1229).  
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3.7.3 Kapitalunderlaget 

3.7.3.1 Enskild firma 

För att kunna göra en räntefördelning måste näringsidkaren veta vilket kapitalunderlag för-

delningsbeloppet ska beräknas på. Enkelt uttryckt är kapitalunderlaget det kapital som den 

enskilde näringsidkaren själv lagt ned i företaget.99  

För en enskild näringsidkare är kapitalunderlaget skillnaden mellan näringsverksamhetens 

tillgångar och skulder vid slutet av föregående räkenskapsår ökat med; underskott av nä-

ringsverksamheten under det föregående beskattningsåret till den del avdrag för underskot-

tet inte redan gjorts, kvarstående sparat fördelningsbelopp, särskilda övergångsposter samt 

särskilda poster vid bland annat arv och gåva. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna 

ska även minskas med; 78 procent av expansionsfonden vid det föregående årets beskatt-

ning och sådana tillskott i näringsverksamheten som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka 

kapitalet i verksamheten under det föregående beskattningsåret. 100 

3.7.3.2 Handelsbolag 

För att kunna räkna ut kapitalunderlaget för räntefördelning för en delägare i ett handelsbo-

lag måste först den justerade anskaffningsutgiften för dennes andel i bolaget räknas ut. 

Denna justerade anskaffningsutgift motsvarar ungefär värdet av delägarens andel i handels-

bolaget.101  

Kapitalunderlaget avser den justerade anskaffningsutgiften för delägarens andel i bolaget 

vid det föregående beskattningsårets utgång ökad med kvarstående sparat fördelningsbe-

lopp och vissa specifika övergångsposter samt minskad med tillskott som under föregående 

beskattningsår gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i bolaget och eventuella lån 

från bolaget till delägaren eller någon närstående till denne under det aktuella beskattnings-

året, förutsatt att räntan på detta lån inte är marknadsmässig.102 

 

                                                 
99 Lundén, Björn, Enskild firma Skatt Deklaration Ekonomi Juridik, 20:e uppl., Björn Lundén Information 

AB, Vällingby, 2012, s.187. 

100 33 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229).  

101 Lundén, Björn, Handelsbolag Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, 20:e uppl., Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2013, s. 221. 

102 33 kap. 19 § Inkomstskattelag (1999:1229).  
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4 Ombildning 

4.1 Allmänt 

Det är i dagsläget uppenbart att allt fler företagare föredrar att driva aktiebolag framför 

andra företagsformer.103 Det är troligt att de lagändringar som gjorts för aktiebolag, det 

minskade aktiekapitalkravet samt den slopade revisionsplikten, bidragit till denna trend som 

pågått sedan år 2010 då förändringarna trädde i kraft. Utöver det faktum att nya företagare 

idag helst väljer aktiebolag som företagsform vid en nystart, väljer även många av de redan 

existerande enskilda firmorna och handelsbolagen som finns att idag ombilda sina företag 

till aktiebolag istället, genom att göra ett byte av företagsform.104 

När en ombildning av ett företag sker från en företagsform till en annan är det en rad frå-

gor som aktualiseras. De frågor som är mest intressanta för denna uppsats är främst frågor 

om vilka skattekonsekvenser som ett sådant byte för med sig t.ex. om uttagsbeskattning ska 

ske vid överföring av tillgångar från det ena bolaget till det andra samt om det finns några 

skattekonsekvenser när överföringar av fonder och reserveringar sker till det nya företa-

get.105 Men det finns även ett flertal praktiska frågor som uppkommer gällande t.ex. sociala 

avgifter och bokföring.106  

Att ombilda ett företag från en företagsform till en annan är att se som en slags överlåtelse. 

Skillnaden mellan en överlåtelse av tillgångar vid en ombildning och en vanlig överlåtelse är 

att överlåtelsen vid en ombildning inte sker till någon utomstående part då syftet med att 

byta företagsform är att fortsätta driva verksamheten i en annan företagsform och därmed 

behålla ägandet.107 Men trots att båda företagen har en och samma ägare räknas det som att 

ett uttag gjorts från det överlåtande företaget när en tillgång förs över från ett företag till ett 

annat.108 Detta innebär vanligtvis att dessa tillgångar ska uttagsbeskattas.109 Det finns dock 

                                                 
103 http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer 

104 Visma spcs AB, Ny undersökning: Hälften av firmorna byter till aktiebolag, Pressmeddelande 2010-11-03.  

105 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115062/kapitel_14.pdf, s. 1631. 

106 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte av företagsform skatt & redovisning, Sjunde uppl. Björn Lundén 
Information, Uddevalla, 2007, s. 7.  

107http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/andraombilda.4.70ac421612e2
a997f85800085260.html 

108 22 kap. 2 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

109 22 kap. 7 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115062/kapitel_14.pdf
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/andraombilda.4.70ac421612e2a997f85800085260.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/andraombilda.4.70ac421612e2a997f85800085260.html
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vissa förutsättningar som medför att en sådan överföring inte medför någon uttagsbeskatt-

ning, t.ex. i de fall reglerna om underprisöverlåtelser är tillämpliga.110  

4.2 Underprisöverlåtelser 

Reglerna om underprisöverlåtelser gäller överlåtelser av tillgångar som sker antingen utan 

ersättning eller till ett pris som understiger marknadsvärdet, utan att detta är affärsmässigt 

motiverat.111 Skulle priset på överlåtelsen däremot sättas till ett värde som är lägre än det 

skattemässiga värdet112 ska överlåtelsen ändå anses ha gjorts till det skattemässiga värdet. 

Skillnaden mellan ersättningen och det skattemässiga värdet ska då tas upp som intäkt i det 

överlåtande företaget och även uttagsbeskattas där.113  

Eftersom ett byte av företagsform normalt omfattar en överlåtelse av tillgångar görs denna 

överlåtelse ofta till ett pris som ligger under marknadsvärdet, vilket innebär att underpris-

reglerna kommer in i bilden.114 Det finns däremot ett antal krav som måste vara uppfyllda 

för att dessa ska kunna tillämpas.115  

En första förutsättning är att marknadsvärdet ligger över det skattemässiga värdet, då det 

inte skulle finnas någon anledning att undanta överlåtelsen från uttagsbeskattning om 

marknadsvärdet är lika med eller lägre än det skattemässiga värdet eftersom detta innebär 

att något skattemässig intäkt inte uppkommer.116 

Vid byte av företagsform finns även ett krav på att överlåtelsen måste gälla antingen hela 

verksamheten, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksam-

hetsgren för att underprisreglerna ska bli gällande.117 Ett annat krav är att det inte får finnas 

ett skattemässigt underskott hos förvärvaren från beskattningsåret före överlåtelsen. Skulle 

det överlåtande företaget ha ett underskott gäller alltså inte reglerna om underprisöverlåtel-

                                                 
110 22 kap. 11 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

111 23 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999:1229).  

112 2 kap. 31 § Inkomstskattelag (1999:1229).  

113 23 kap. 10 § Inkomstskattelag (1999:1229).  

114 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte av företagsform skatt & redovisning, Sjunde uppl. Björn Lundén 
Information, Uddevalla, 2007, s. 32. 

115 23 kap. 14 – 29 §§ Inkomstskattelag (1999:1229).  

116 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte av företagsform skatt & redovisning, Sjunde uppl. Björn Lundén 
Information, Uddevalla, 2007, s. 35. 

117 23 kap. 17 § Inkomstskattelag (1999:1229). 
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ser utan huvudregeln om uttagsbeskattning träder då in istället.118 Inte heller får ombild-

ningen medför någon otillbörlig skatteförmån, varken direkt eller indirekt.119  

4.3 Enskild firma till aktiebolag 

En enskild firma kan ombildas till ett aktiebolag på två olika sätt, tillgångarna överförs an-

tingen genom en inkråmsöverlåtelse, dvs. en försäljning, eller genom apport.120 

En ombildning genom en inkråmsöverlåtelse innebär att den enskilda firmans tillgångar 

överlåts till ett antingen nystartat aktiebolag eller ett befintligt aktiebolag som redan bedri-

ver verksamhet.121 Vanligtvis brukar en inkråmsöverlåtelse gå till på så sätt att ett nytt aktie-

bolag bildas genom att näringsidkaren betalar in 50 000 kronor i aktiekapital och skickar in 

en registreringsansökan till Bolagsverket. Aktiebolaget köper därefter den enskilda firmans 

tillgångar.122  

Med ombildning genom apport, apportbildning, menas att ett aktiebolag bildas genom ett 

tillskott av andra tillgångar än kontanter t.ex. inventarier och lager. Värdet på tillgångarna 

minus skulderna som förs in i det nya aktiebolaget måste då motsvara det lägsta tillåtna ak-

tiekapitalet, dvs. 50 000 kronor. Apportbildning är dock inte särskilt vanligt i samband med 

ombildning av företag.123 

För att undvika uttagsbeskattning vid en ombildning av en enskild firma till ett aktiebolag 

finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda. Som redan nämnts krävs det att 

överlåtelsen gäller en hel verksamhet eller verksamhetsgren eller en ideell andel av en verk-

samhet eller verksamhetsgren124, att det inte finns något skattemässigt underskott hos för-

värvaren från beskattningsåret före överlåtelsen125 samt att ingen otillbörlig skatteförmån 

                                                 
118 23 kap. 24 – 29 §§ Inkomstskattelag (1999:1229). 

119 Regeringens proposition 1998/99:15, Omstruktureringar och beskattning, s. 139 ff.  

120 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte av företagsform skatt & redovisning, Sjunde uppl. Björn Lundén 
Information, Uddevalla, 2007, s. 72. 

121 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte från enskild firma till aktiebolag, Första uppl., Björn Lundén In-
formation, Vällingby, 2010, s. 32. 

122 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte från enskild firma till aktiebolag, Första uppl., Björn Lundén In-
formation, Vällingby, 2010, s. 33. 

123 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte från enskild firma till aktiebolag, Första uppl., Björn Lundén In-
formation, Vällingby, 2010, s. 82. 

124 23 kap. 17 § Inkomstskattelag (1999:1229).  

125 23 kap. 24 – 29 §§ Inkomstskattelag (1999:1229).  
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uppkommer126 för att reglerna om underprisöverlåtelser ska bli tillämpliga. Utöver detta 

finns det dessutom ett till krav som uppkommer vid denna sorts byte, nämligen att samtliga 

aktier i aktiebolaget måste räknas som kvalificerade aktier senast i slutet av det beskatt-

ningsår då överlåtelsen av tillgångarna sker.127 En aktie anses vara kvalificerad antingen om 

delägaren eller någon närstående till honom varit verksam i betydande omfattning i företa-

get under beskattningsåret eller under något av de fem föregående beskattningsåren eller 

om delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning underbeskatt-

ningsåret eller de fem föregående beskattningsåren i ett fåmansföretag eller fåmanshandels-

bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.128 

Vid en ombildning från en enskild firma till ett aktiebolag kan vanligtvis alla tillgångar, 

skulder, periodiseringsfonder samt expansionsfonder föras över till aktiebolaget. I stort sett 

kan alltså allt som ingår i en enskild firma överföras.129 Både tillgångarna och skulderna kan 

överföras till bokfört värde utan det uppkommer några skattekonsekvenser.130 

Periodiseringsfonder kan föras över från den enskilda firman till aktiebolaget om verksam-

heten drivs vidare i aktiebolaget. Dessa bokförs då som om de varit avsatta i aktiebolaget 

redan från början och ska återföras till beskattning i enlighet med de regler som gällde då 

fonderna tillhörde den enskilda firman. Utöver detta krävs det även att överföringen av pe-

riodiseringsfonderna inte leder till uttagsbeskattning samt att ett tillskott som motsvarar 

överförda periodiseringsfonder görs för att dessa ska få överföras. 131 

Det går även att, under vissa förutsättningar, överföra expansionsfonder i samband med 

ombildningen så länge verksamheten drivs vidare av aktiebolaget. Det krävs dock att till-

gångar som motsvarar minst 78 procent av expansionsfonden förs in i aktiebolaget, att 

samtliga realtillgångar132 i den enskilda firman förs över till aktiebolaget, att en begäran görs 

                                                 
126 Regeringens proposition. 1998/99:15, s. 139 ff. 

127 23 kap. 18 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

128 57 kap. 4 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

129 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte av företagsform skatt & redovisning, Sjunde uppl. Björn Lundén 
Information, Uddevalla, 2007, s. 82. 

130 Sandström, Kjell och Svensson Ulf, Fåmansföretag skatteregler och skatteplanering, Sjunde uppl., Björn 
Lundén Information AB, 2008, s. 33.  

131 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte från enskild firma till aktiebolag, Första uppl., Björn Lundén In-
formation, Vällingby, 2010, s. 91. 

132 34 kap. 23 § Inkomstskattelag (1999:1229). 
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i den enskilda firmans deklaration om att expansionsfonden inte ska beskattas samt att den 

som överför expansionsfonden äger eller kommer att äga aktier i det nya aktiebolaget.133  

Gällande eventuellt sparat utrymme för räntefördelning går detta inte att föra över till det 

nya aktiebolaget då dessa regler inte gäller för aktiebolag.134  

Skulle den enskilda firman ha ett underskott i näringsverksamheten kan detta inte överföras 

till det nya aktiebolaget. Detta på grund av att underskottet i detta fall är knutet till nä-

ringsidkaren personligen.135 

4.4 Handelsbolag till aktiebolag 

Ett byte av företagsform från ett handelsbolag till ett aktiebolag kan gå till på två olika sätt. 

Det första alternativet går till på så sätt att handelsbolaget säljer eller apporterar inkråmet 

till aktiebolaget. Efter detta upplöses handelsbolaget och de tillgångar och skulder som 

finns kvar skiftas ut till de olika delägarna.136  

Det andra alternativet innebär att andelarna i handelsbolaget säljs eller apporteras till aktie-

bolaget. Detta leder till att aktiebolaget blir ensam ägare till samtliga andelar i handelsbola-

get vilket i sin tur innebär att handelsbolaget upplöses automatiskt.137 Handelsbolagets till-

gångar och skulder skiftas då ut till aktiebolaget i samband med upplösningen.138  

I likhet med ombildningar från enskilda firmor till aktiebolag är apportbildningar heller inte 

vanliga vid ombildningar från handelsbolag till aktiebolag.139 Det vanligaste tillvägagångsätt-

                                                 
133 34 kap. 20 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

134 SKV 299 Utgåva 17, Skatteregler för delägare i Handelsbolag – med deklarationshänvisningar, 2012, s. 17. 

135 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte av företagsform skatt & redovisning, Sjunde uppl. Björn Lundén 
Information, Uddevalla, 2007, s. 100. 

136 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte av företagsform skatt & redovisning, Sjunde uppl. Björn Lundén 
Information, Uddevalla, 2007, s. 120. 

137 1kap. 1 § Lag om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102).  

138 Broberg, Anette och Svensson, Ulf, Byte av företagsform skatt & redovisning, Sjunde uppl. Björn Lundén 
Information, Uddevalla, 2007, s. 120. 

139 Svensson, Ulf, Byte från handelsbolag till aktiebolag – en praktisk handbok, Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2011, s. 103. 
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et vid byte av företagsform genom ombildning av handelsbolag till aktiebolag är genom en 

inkråmsöverlåtelse.140 

När det gäller underprisöverlåtelser får dessa ej göras varken till eller från ett handelsbo-

lag.141 Detta innebär att när tillgångar tas ut ur handelsbolaget aktualiseras uttagsbeskattning 

av delägarna.142 Denna uttagsbeskattning går dock att undvika om tillgångarna som förs 

över från handelsbolaget till aktiebolaget överförs till marknadsvärdet.143  

Ett handelsbolags periodiseringsfonder får som huvudregel inte överföras till aktiebolaget, 

utan dessa måste återföras till beskattning omedelbart efter att handelsbolaget upphört att 

bedriva den näringsverksamhet som fonderna hänför sig till.144 Från denna huvudregel 

finns dock ett undantag. Aktiebolaget får ta över befintliga periodiseringsfonder så länge 

överlåtelsen av handelsbolagets näringsverksamhet till aktiebolaget inte föranleder någon 

uttagsbeskattning. Det krävs även att handelsbolaget skjuter till ett belopp som motsvarar 

den överförda periodiseringsfonden och att aktiebolaget gör en avsättning i räkenskaperna 

för den övertagna fonden.145  

Expansionsfonderna kan inte överföras från handelsbolaget till aktiebolaget om det handlar 

om en inkråmsöverlåtelse. Det finns däremot en möjlighet att ombilda ett handelsbolag till 

ett aktiebolag utan att beskattning av minskning av expansionsfonder sker. Handelsbolaget 

måste först upplösas146 och därefter överlåta tillgångarna till aktiebolaget147.148  

Gällande räntefördelning förekommer inte detta i aktiebolag varför detta underlag inte kan 

överföras från handelsbolaget till aktiebolaget.149  

                                                 
140 Svensson, Ulf, Byte från handelsbolag till aktiebolag – en praktisk handbok, Björn Lundén Information 

AB, Vällingby, 2011, s. 42. 

141 23 kap. 4 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

142 22 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

143 Svensson, Ulf, Byte från handelsbolag till aktiebolag – en praktisk handbok, Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2011, s. 42. 

144 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115062/kapitel_14.pdf, s.1642. 

145 30 kap. 12 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

146 34 kap. 22 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

147 34 kap. 20 § Inkomstskattelag (1999:1229).  

148 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115062/kapitel_14.pdf, s. 1643. 

149 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115062/kapitel_14.pdf, s. 1643. 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115062/kapitel_14.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115062/kapitel_14.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115062/kapitel_14.pdf
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I de fall där ombildningen av ett handelsbolag sker genom andelsöverlåtelse räknas ande-

larna som avyttrade andelar och en kapitalvinstbeskattning av delägarna aktualiseras. På 

grund av detta är en inkråmsöverlåtelse vanligare än en andelsöverlåtelse eftersom det då 

går att undvika kapitalvinstbeskattningen.150  

Om det skulle ligga ett underskott hos handelsbolaget kan detta inte överföras till aktiebo-

laget i och med att detta underskott då ligger hos delägarna.151  

                                                 
150 Svensson, Ulf, Byte från handelsbolag till aktiebolag – en praktisk handbok, Björn Lundén Information 

AB, Vällingby, 2011, s. 118. 

151 Svensson, Ulf, Byte från handelsbolag till aktiebolag – en praktisk handbok, Björn Lundén Information 
AB, Vällingby, 2011, s. 151. 
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5Analys och kommentarer 

5.1 Nystart 

5.1.1 Allmänt 

När en fysisk person ska välja vilken företagsform denne vill använda vid en nystart av ett 

företag finns det en mängd olika faktorer som bör tas hänsyn till. Trots att målet med före-

tagsbeskattningen idag är att den ska vara neutral kommer valet att resultera i att olika 

skattemässiga konsekvenser uppstår. I och med detta är det viktigt att belysa skillnaderna 

mellan hur de olika företagsformerna beskattas för att den blivande näringsidkaren ska 

kunna välja företagsform baserat på de förutsättningar som gäller för just honom.  

Som nämnts tidigare skulle det vara svårt att komma fram till en generell slutsats om vilken 

företagsform som är mest skattemässigt förmånlig då alla näringsidkare är olika och har 

olika förutsättningar och mål med att bedriva en näringsverksamhet. Därför är det nödvän-

digt att bedöma den mest skattemässigt förmånliga företagsformen baserat på olika per-

spektiv och scenarion. Det finns dock vissa allmänna fördelar och nackdelar med de olika 

företagsformerna som troligtvis kommer att ses som fördelar respektive nackdelar oavsett 

vilka förutsättningar som gäller för den blivande företagaren.  

5.1.2 Enskild firma 

Fördelarna med att starta en enskild firma är till att börja med att det inte krävs något akti-

ekapital, vilket det gör för att starta ett aktiebolag. För många som vill starta och driva en 

egen näringsverksamhet kan det vara svårt att behöva lägga ut 50 000 kronor redan från 

början, vilket gör en enskild firma till ett bra alternativ.  

En annan fördel är att det är enkelt att starta en enskild firma jämfört med de andra före-

tagsformerna med tanke på att firman inte behöver registreras hos Bolagsverket när det 

startas utan det behöver enbart vara med i Skatteverkets företagarregister. Enskilda firmor 

har en skyldighet att sköta bokföring och upprätta årsbokslut, men det finns en möjlighet 

att få upprätta ett förenklat årsbokslut och det finns inget krav på att enskilda näringsidkare 

behöver ha en revisor vilket innebär mindre administrativt arbete än vad som krävs i han-

delsbolag och aktiebolag, vilket i sin tur innebär att företaget blir enklare att sköta.  

Det är även en fördel jämfört med aktiebolag att kunna utnyttja möjligheten till ränteför-

delning och expansionsfonder. Trots att det är samma skattenivå på bolagsskatten i aktie-

bolag och expansionsfondskatten innebär det ändå en fördel för enskilda firmor i jämfö-
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relse i och med att expansionsfondskatten återbetalas när den återförs till beskattning. Ef-

tersom en återföring av expansionsfond ökar det skattemässiga resultatet ger fonderna en 

god möjlighet till att planera hur firman beskattas genom att man sätter av medel när den 

enskilda firman har ett högt resultat och återför expansionsfonderna när ett lägre resultat 

uppkommer.  

En fördel jämfört med handelsbolag att man som ensam företagare kan starta en enskild 

firma eftersom det krävs två eller fler delägare för att starta ett handelsbolag. 

En nackdel med att starta en enskild firma är att företaget i sig inte är en juridisk person, 

vilket innebär att de inköp som görs, de skulder som företaget drar på sig och de avtal som 

ingås är ägarens egen skyldighet att ansvara för som privatperson. Detta innebär att denne 

måste vara försiktig med att t.ex. köpa saker som kostar mycket, då det kan komma att på-

verka ägarens personliga ekonomi.  

En annan nackdel med att driva en enskild firma är att det, till skillnad från aktiebolag som 

endast betalar 22 procent i bolagsskatt på inkomsterna, betalas både kommunal och statlig 

inkomstskatt på firmans inkomster i och med att det är ägaren som privatperson som är ett 

skattesubjekt och inte den enskilda firman i sig.  

En enskild firma skulle därför kunna anses vara ett bra val för den blivande företagare som 

vill starta ett företag ensam och inte kan eller vill satsa 50 000 kronor i aktiekapital redan 

från starten. En enskild firma skulle också anses vara ett bra val i de fall då den blivande fö-

retagaren inte räknar med inkomster över brytpunkten för statlig inkomstskatt i och med 

att denne då endast behöver betala kommunal inkomstskatt.  

5.1.3 Handelsbolag 

En fördel med att driva ett handelsbolag är att det utan problem kan ägas utav flera perso-

ner. Som delägare i ett handelsbolag kan man även vara säker på att vinsterna fördelas sä-

kert och rättvist, eftersom ersättning delas ut till delägarna i proportion till utfört arbete.  

När det gäller bokföringsskyldighet och revisorsplikt i ett handelsbolag gäller ungefär 

samma regler som för en enskild firma vilket då även innebär en fördel jämfört med aktie-

bolag, trots att det i vissa fall krävs en revisor, i och med att handelsbolaget då blir enklare 

att sköta administrativt. Inte heller när det gäller att starta ett handelsbolag behövs något 

aktiekapital.  
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Till skillnad från enskilda firmor är handelsbolaget i sig en juridisk person i vissa samman-

hang, vilket kan ses som en fördel i jämförelse med enskilda firmor. Dock är alla delägare i 

ett handelsbolag solidariskt ansvariga för bolagets åtaganden, vilket kan anses vara en nack-

del i många fall då någon av delägarna kan bli tvungen att stå för skulder som en annan de-

lägare åtagit sig. Detta innebär att delägare i ett handelsbolag måste inneha ett stort förtro-

ende för andra delägare i samma handelsbolag.  

Ett handelsbolag måste registreras hos Bolagsverket för att kunna bedriva verksamhet vil-

ket kan ses som en nackdel i jämförelse med en enskild firma.   

På samma sätt som med enskild firma är det en fördel för handelsbolag jämfört med aktie-

bolag att räntefördelning och expansionsfonder kan utnyttjas.  

En fördel jämfört med enskilda firmor är att handelsbolaget även beskattas till viss del i in-

komstslaget näringsverksamhet till den lägre skattesatsen på 22 procent.  

Ett handelsbolag skulle alltså kunna anses vara det mest fördelaktiga valet för en blivande 

företagare i de fall då företagaren inte vill starta ett företag ensam och inte vill eller kan 

lägga ut 50 000 kronor i aktiekapital redan från starten.  

5.1.4 Aktiebolag 

Jämfört med enskild firma och handelsbolag finns det stora skattemässiga fördelar med att 

starta ett aktiebolag. En ägare till ett aktiebolag får, så länge denne eller någon närstående är 

verksam i bolaget, tillgodoräkna sig ett stort utdelningsutrymme varje år och i och med de 

förmånliga skatteregler som finns för utdelning i aktiebolag är detta en stor fördel i jämfö-

relse med enskilda firmor och handelsbolag i och med att dessa inte kan göra utdelningar 

över huvud taget. När inkomsterna i aktiebolaget nått över brytpunkten för statlig inkomst-

skatt är den skattemässiga fördelen för aktiebolag som störst i och med att ägaren då kan 

välja att ta ut lågbeskattad utdelning.  

En annan fördel är att ägaren till ett aktiebolag kan låta vinsten vara kvar i bolaget och på så 

sätt kunna undvika den statliga inkomstskatten genom att skatteplanera. Denna möjlighet 

finns inte för enskilda firmor och handelsbolag då vinsten måste skattas ut som lön varje år.  

Till skillnad från enskild firma och handelsbolag har ägaren till ett aktiebolag inget person-

ligt ansvar för bolagets åtaganden. Aktiebolaget är en egen juridisk person. 
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Nackdelarna med att starta ett aktiebolag är bland annat kravet på aktiekapitalet på 50 000 

kronor som måste läggas ut vid startandet av bolaget. I och med att aktiebolag alltid måste 

upprätta en årsredovisning innebär detta, trots att revisionsplikten slopats för mindre aktie-

bolag, att administrationen i ett aktiebolag är betydligt mer komplicerad och krävande i 

jämförelse med administrationen som krävs i enskilda firmor och handelsbolag.  

Ett aktiebolag är därför att rekommendera till den blivande företagare som inte har någon-

ting emot att satsa pengar på aktiekapitalet och som inte har någonting emot en större ad-

ministrativ börda i utbyte mot vissa mer skatteförmånliga regler.  

5.1.5 Specifika scenarion 

5.1.5.1 Förluster i början 

I vissa fall kan det vara så att en blivande företagare vet med sig att verksamheten som 

denne vill driva kommer att redovisa förluster i början. I och med likvidationsreglerna som 

finns för aktiebolag, är inte denna företagsform det bästa valet av företagsform. Likvidat-

ionsreglerna mer eller mindre tvingar näringsidkare att inte starta ett aktiebolag i dessa fall. 

Reglerna innebär att om det skulle finnas skäl att anta att aktiebolagets egna kapital under-

stiger hälften av aktiekapitalet kan bolaget riskera att tvångslikvideras och ägaren riskerar då 

även att personligt hållas ansvarig för skulderna som uppkommer.  

I ett sådant fall är en enskild firma eller ett handelsbolag mer passande företagsformer för 

dennes nystart av ett företag. I och med att dessa företagsformer har möjligheten att kvitta 

förlust i verksamheten mot inkomst av tjänst, innebär det att företagaren kan gå i förlust de 

första åren utan problem.  

5.1.5.2 Riskfylld verksamhet 

Om en blivande företagare vet att verksamheten denne vill driva för med sig stora risker, 

t.ex. om denne har tänkt sysselsätta sig med att bedriva projekt som är ekonomiskt riskabla 

är det aktiebolagsformen som är det val av företagsform som den blivande företagaren bör 

göra.  

Detta på grund av att aktiebolaget är en egen juridisk person, vilket innebär att näringsidka-

ren inte själv har något personligt ansvar. Detta innebär att företagaren är bättre skyddad 

undan ansvar än vad denne skulle vara om verksamheten bedrevs i en enskild firma eller ett 

handelsbolag.  
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5.2 Ombildning 

5.2.1 Allmänt 

Det finns många olika skäl till varför en enskild firma eller ett handelsbolag skulle vilja göra 

en ombildning genom ett byte av företagsform till ett aktiebolag. Trots att det inte ska fin-

nas några skattemässiga skillnader mellan de olika företagsformerna och trots att valet av 

företagsform inte ska grunda sig på skattemässiga faktorer, är det ändå tydligt att detta är de 

faktorer som påverkar företagare mest när det gäller varför dessa väljer att ombilda sina 

nuvarande företag. 

Valet att byta från en företagsform till en annan bör grunda sig helt och hållet på hur situat-

ionen ser ut för varje enskilt företag. Har man startat en enskild firma eller ett handelsbolag 

och verksamheten rullar på och går bra är det ganska logiskt att börja tänka på att ombilda 

företaget till ett aktiebolag i och med att aktiebolag har relativt stora skatteförmåner i jäm-

förelse med enskilda firmor och handelsbolag. Har man däremot ett resultat som fortfa-

rande ligger under brytpunkten är det oftast inte lönsamt att ombilda företaget till ett aktie-

bolag i och med att skatterna och avgifterna då är så pass låga. 

Om ägaren till den enskilda firman eller handelsbolaget däremot förväntar sig att företaget 

ska gå i så pass mycket vinst att resultatet hamnar över brytpunkten i framtiden skulle det 

kunna vara en bra idé att starta ett aktiebolag redan innan. Ägaren kan då, inför en framtida 

ombildning, samla gränsbelopp för att sedan kunna ta ut lågbeskattad utdelning.  

5.2.2 Skattemässiga konsekvenser 

En ombildning kan, som nämnts innan, medföra att det förekommer skattemässiga konse-

kvenser för företagaren. Dessa kan alltså undvikas om ombildningen går till på rätt sätt. 

Tillgångar överföras från en enskild firma till ett aktiebolag utan några skattemässiga kon-

sekvenser. Periodiseringsfonder kan även dem överföras under förutsättning att verksam-

heten drivs vidare av aktiebolaget, överföringen inte medfört någon uttagsbeskattning och 

ett tillskott motsvarande de överförda periodiseringsfonderna görs. Dessutom kan expans-

ionsfonder överföras utan att några skattemässiga konsekvenser uppkommer om tillgångar 

som motsvarar minst 78 procent av expansionsfonden förs in i aktiebolaget och samtliga 

realtillgångar i den enskilda firman förs över till aktiebolaget. Vidare är kraven att den som 

överför expansionsfonden äger aktier i det nya aktiebolaget samt att det görs en begäran 

om att fonden inte ska beskattas i den enskilda firmans deklaration. 
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När det gäller ombildning från handelsbolag till aktiebolag kan även i det fallet tillgångarna 

från handelsbolaget överföras utan att skattemässiga konsekvenser uppstår. Gällande peri-

odiseringsfonder kan dessa också överföras utan skattemässiga konsekvenser då samma 

regler gäller som för ombildning av enskild firma till aktiebolag. Expansionsfonder däremot 

går inte att överföra direkt från ett handelsbolag till ett aktiebolag. I detta fall kan handels-

bolaget, om de vill att expansionsfonderna ska överföras, först bilda en enskild firma för att 

sedan överföra fonderna därifrån till det nya aktiebolaget.  
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6 Slutsats 

6.1 Nystart 

De olika företagsformerna som behandlas i denna uppsats; enskild firma, handelsbolag 

samt aktiebolag, har alla sina egna fördelar och nackdelar. Vilken företagsform som ska väl-

jas av en blivande företagare beror helt och hållet på vilka ändamål denne har med verk-

samheten. Att försöka komma fram till en allmän slutsats om vilken av dessa företagsfor-

mer som är den mest skatteförmånliga är näst intill omöjligt. Vissa allmänna slutsatser om 

företagsformerna kan däremot dras.  

En blivande företagare som vill starta ett företag ensam, som inte är villig att satsa 50 000 

kronor i aktiekapital och som inte räknar med att ha inkomster som sträcker sig över bryt-

punkten för statlig inkomstskatt bör välja att starta en enskild firma.  

En blivande företagare som däremot inte vill starta ett företag ensam men som inte är villig 

att satsa 50 000 i aktiekapital bör välja handelsbolag som företagsform.  

En blivande företagare som förväntar sig ha inkomster som överstiger brytpunkten och är 

villig att satsa 50 000 kronor i aktiekapital och därmed få mer skattemässigt förmånliga vill-

kor men samtidigt en större administrativ börda än de föregående två företagsformerna bör 

välja att starta ett aktiebolag.  

Gällande de specifika situationer som nämnts är slutsatsen att en företagare som räknar 

med att gå i förlust i början bör starta antingen en enskild firma eller ett handelsbolag och 

den företagare som räknar med att bedriva riskfylld verksamhet bör starta ett aktiebolag. 

6.2 Ombildning 

Gällande ombildning av enskild firma och handelsbolag till aktiebolag genom ett byte av 

företagsform är det klargjort att om ombildningarna görs på rätt sätt uppkommer inga 

skattemässiga konsekvenser. 
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