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Research 

questions:  Which organizational form is the most beneficial in regard to taxation? What are the 

tax related consequences that occour when changing organizational form? 

Purpose:  The purpose of this study is to examene which type of organisational form is the 

most beneficial in regard to taxation as well as examining if there are any tax related 

consequences associated with changing organisational form.  

Method:  This study is built upon both qualitative and deductive methods. The thesis makes 

use of primary data from semi-structured interviews with financial advisers and 

organizations. Secondary data has been collected from text books as well as scientific 

journals which are related to changing of organizational form.   

Conclusion: The results of the study show that if organizations earnings are over the national 

income tax threshold, then a limited company is the most beneficial organizational 

form in regards to taxation. We have concluded that if a company is unable to start a 

limited company then the recommendation for owners is to start as a sole trader 

rather than a trading company. During the start period of an organization it was 

found that private law had the greatest impact upon the organization. However, 

during the reorganization tax related laws were found to be decisive. It was also 

found that there are tax related consequences associated with changing 

organizational form however if the reorganization is conducted in the right way these 

consequences can be avoided.  
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Titel: Skatternas betydelse vid val och byte av företagsform 

Handledare: Bengt-Göran Andersson 

Nyckelord: Skatt, företagsform, byte av företagsform 

Frågeställning: Vilken företagsform är mest fördelaktig ur skattesynpunkt? Vilka skattemässiga 

konsekvenser uppstår vid byte av företagsform? 

Syfte:  Uppsatsen avser att undersöka vilken företagsform som är mest fördelaktig ur 

skattesynpunkt, samt att undersöka om det uppstår några skattemässiga 

konsekvenser vid byte av företagsform. 

Metod:  Uppsatsen bygger på kvalitativ och deduktiv metod. I uppsatsen används primärdata 

från semistrukturerade intervjuer med rådgivare samt företag. Sekundärdata har 

samlats in från litteratur samt artiklar som berör ämnet byte av företagsform.   

Slutsats:   Resultatet av studien visade att aktiebolag är den skattemässigt mest förmånliga 

företagsformen om inkomsterna ligger över brytpunkten för statlig inkomstskatt. Kan 

företagen inte starta ett aktiebolag från början rekommenderar vi att de startar en 

enskild näringsverksamhet framför handelsbolag. Undersökningen visar att det vid 

bildandet främst var de civilrättsliga reglerna som hade betydelse och vid 

ombildningen var det däremot de skatterättsliga reglerna som var mest avgörande. 

Studien visar att det uppstår skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform, 

men om ombildningen går till på rätt sätt kan skattekonsekvenserna undvikas. 
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Arbetsgivaravgifter Född 1986-: 15,49%, född 1947-1985: 31,42%, född 1938-1946: 10,21% 

Brytpunkt  Det finns två skiktgränser. Den nedre gränsen är 401 100 kronor. 

Inkomster över gränsen beskattas med statlig inkomstskatt. Den övre 

gränsen är 574 300 kronor, inkomster över den gränsen beskattas med 

ytterligare 5% 

Civilrättsliga regler Förhållandet mellan privatpersoner, även juridisk person räknas in 

Egenavgifter  Född 1986-: 14,88%, född 1947-1985: 28,97%, född 1938-1946: 10,21% 
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Uttagsbeskattning  Om tillgångar i en näringsverksamhet tas ut av ägaren för privat bruk till 

ett lägre pris än marknadspriset 
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1. Inledning 

Kapitlet är till för att ge läsaren en inblick i vad uppsatsen behandlar. Först presenteras en bakgrund 

till ämnet, sedan diskuteras en problematisering som leder fram till frågeställning och syfte. 

1.1 Bakgrund 

I många sammanhang krävs det att människor samarbetar för att uppnå resultat, som de var och en 

för sig inte har kunnat uppnå på egen hand. Den tidigaste formen av samverkan var när familj och 

släkt började bilda grupper. (Hemström, 2010, s.15) 

Regler om enkla bolag och handelsbolag går långt tillbaka i tiden. Den romerska rätten utvecklade 

endast en företagsform som kallades för societas, vilket motsvarar dagens enkelt bolag. Reglerna för 

societas byggde på en strikt fördelning av rättigheter och skyldigheter. (Sandström, 2010, s.10) 

I de italienska städerna Genua och Florens utvecklades regler för den typ av företagsform som idag 

kallas handelsbolag. Reglerna var välutvecklade under 1500-talet, grundtanken med företagsformen 

var att bolaget sågs som en juridisk enhet som var skild från delägarna. Varje delägare hade möjlighet 

att vidta åtgärder som gav befogenhet eller förpliktigade de andra delägarna. (Sandström, 2010, 

ss.10-11) 

Till en följd av samhällets ekonomiska expansion växte det fram en företagsform mellan en aktiv 

affärsman och en eller ett antal passiva personer som satsade kapital i bolaget. Den företagsformen 

kom att kallas accomandita, vilket motsvarar dagens kommanditbolag. Den eller de som satsade 

kapital hade, som idag, ett begränsat ansvar som sträckte sig till kapitalinsatsen. (Sandström, 2010, 

s.11) 

På 1700-talet blev det allt vanligare med företagsformer som hade ett stort antal ägare som tillskjutit 

kapital. Det blev även aktuellt med en företagsform som gjorde det möjligt att kunna verka utan att 

bli personligt ansvarig för bolagets förpliktelser. Den företagsformen blev grunden för dagens 

aktiebolag. (Sandström, 2006, ss.11-12) 1848 stiftades den första aktiebolagslagen i Sverige, den var 

starkt influerad av fransk lagstiftning. (Hemström, 2010, s.70) 

Redan i den första aktiebolagslagen fanns det ett krav på aktiekapital, dock fanns det ingen 

beloppsgräns. 1895 fastslogs det att aktiekapitalet skulle vara minst 5 000 kronor. Inga vidare 

förändringar av aktiekapitalets storlek kom förrän 1975 då en ny aktiebolagslag trädde i kraft och 

innebar en höjning av aktiekapitalet till 50 000 kronor. 1995 höjdes gränsen ytterligare till 100 000 

kronor. (Sveriges riksdag, 2008) Den 1 april 2010 sänktes gränsen på aktiekapital för privata 

aktiebolag till 50 000 kronor. (Regeringskansliet, 2010) Statistik från Bolagsverket visar att den sänkta 

kapitalgränsen har bidragit till att fler personer har valt att starta aktiebolag framför andra 

företagsformer, se bild nedan.  
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Figur 1. Nyregistreringar av respektive företagsform mellan år 2008-2011. (Bolagsverket, i.d) Egen bearbetning 

1.2 Problematisering 

Bakgrunden till problemställningen bygger på att det inte ska spela någon roll vilken företagsform 

som väljs ur ett skattemässigt perspektiv, då målet med företagsbeskattningen idag är tänkt att vara 

neutral. Idag finns det ändå flera betydande skillnader i beskattning av företagsformer. (Rabe och 

Hellenius, 2011, s.225)  

Tidigare forskning visar att det idag finns fler faktorer att ta hänsyn till än för flera år sedan, vid val av 

företagsform. En och samma företagsform passar inte alla. Hänsyn måste tas till både juridiska och 

skattemässiga faktorer, såsom vilken typ av verksamhet som ska bedrivas, om verksamheten 

kommer att gå med förlust under de första åren eller om familjemedlemmar kommer att arbeta i 

verksamheten. (Opelia, 2004, s.37)   

De juridiska konsekvenserna det innebär att vara personligt betalningsansvarig för bolagets 

förpliktelser är en faktor som måste beaktas. På grund av att hela familjens ekonomi riskeras vid val 

av vissa typer av företagsformer måste det noga övervägas vilken form som väljs. En annan aspekt att 

beakta är att försäljning eller avveckling av bolag går till på olika sätt beroende på vilken 

företagsform som drivs. En svårighet vid val av företagsform är även att skattereglerna ändras 

kontinuerligt. (Blair, 1995, ss.24-26) 

Valet av företagsform bör omvärderas kontinuerligt då det kan vara mer skattemässigt fördelaktigt 

att bedriva en annan företagsform om företaget går bra. Att byta företagsform leder till 

skattemässiga konsekvenser. (Massingill och Mares, 2007, s.4) 

En företagare bör ta hjälp av erfarna rådgivare vid val av företagsform. De bör även ta hjälp för att 

omvärdera sitt val av företagsform med jämna mellanrum. (Barney, 1997, s.9) 

Följande sju artiklar har lästs: "Are small business owners more successful in avoiding taxes: Evidence 

from Sweden", "Varför är företagsskatten lägre än inkomstskatten?", "Sweden to introduce company 

cuts", "Tax planning in Sweden with limited partnership and limited liability fund structures", "Why is 

the corporation tax not neutral?", "Sweden: Investment regulations", "Sweden chases growth by 

shrinking dividend tax". Artiklarna handlar bland annat om skatt och företagsskatt. Dessvärre kunde 

de inte användas då de inte faller inom studiens syfte.  

1.3 Frågeställning 

Vilken företagsform är mest fördelaktig ur skattesynpunkt? Vilka skattemässiga konsekvenser 

uppstår vid byte av företagsform? 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

2008 2009 2010 2011 

Aktiebolag 

Enskild näringsverksamhet 

Handelsbolag 

Kommanditbolag 

Ekonomisk förening 
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1.4 Syfte 

Uppsatsen avser att undersöka vilken företagsform som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt, samt 

att undersöka om det uppstår några skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform. 

1.5 Avgränsning 

Med hänsyn till den tid som finns till förfogande kommer studien inte att behandla de familjerättsliga 

reglerna eller avveckling av bolag. Vidare kommer den heller inte att behandla ombildning av 

företagsform till annan form än aktiebolag. 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till dem med grundläggande kunskaper inom företagsekonomi. Valet av 

målgrupp påverkar vilka termer och begrepp som anses vara kända och vilka som behöver förklaras.  

1.7 Disposition 

Nedan följer en figur för den fortsatta dispositionen av uppsatsen. 

 

  

Slutsats 

Kapitlet behandlar slutsatser utifrån analysen. 

Analys 
Kapitlet avser att jämföra teoridelen och empiridelen för att beskriva vilken bolagsform 
som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt, samt att undersöka om det uppstår några 

skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform. 

Empiri 

Kapitlet bygger på intervjuer med rådgivare och företag. 

Teori 

Kapitlet bygger på redan befintlig teori. Här presenteras de civilrättsliga reglerna, de 
skatterättsliga reglerna och reglerna för ombildning. 

Metod 

Kapitlet beskriver vilka metoder som har använts för insamling av information, varför 
dessa metoder har använts och det praktiska tillvägagångssättet. 
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2. Metod 

Kapitlet beskriver vilka metoder som har använts för insamling av information, varför dessa metoder 

har använts och det praktiska tillvägagångssättet. 

2.1 Val av ämne 

Under vår femte termin på Mälardalens högskola läste vi kursen beskattningsrätt, i och med den 

kursen väcktes vårt intresse för beskattning. Inriktningen var till en början oklar men efter att ha talat 

med Grant Thornton på en arbetsmarknadsdag på Mälardalens högskola uppstod idén att skriva om 

skattekonsekvenser vid byte av företagsform.  

2.2. Val av metod 

Den främsta skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att den kvalitativa metoden 

innefattar sådant som går att beskriva i ord och den kvantitativa metoden innefattar sådant som går 

att beskriva i siffror. Den kvalitativa metoden kommer bäst till sin rätt när det gäller att ge förståelse i 

vissa sammanhang. En fördel med den kvalitativa metoden är dess flexibilitet genom att den går att 

anpassa efter varje specifik situation och allt eftersom undersökningen fortskrider. Att genomföra 

intervjuer är en av de vanligaste kvalitativa metoderna. (Eliasson, 2006, ss.21-22, 27) Vår uppsats 

bygger på den kvalitativa metoden då intervjuer har genomförts. Genom intervjuerna fick vi en 

fördjupad kunskap inom ämnet.  

Det finns två olika metoder för att koppla ihop teori och empiri, induktiv samt deduktiv metod. Den 

induktiva metoden innebär att forskaren inte har stöd i tidigare teori, istället formuleras teori utifrån 

den empiri som samlats in. (Patel och Davidson, 2011, s.23) Deduktiv metod innebär att 

utgångspunkten ligger i redan befintlig teori för att testa den och för att förklara verkligheten. 

(Artsberg, 2005, s.31) I uppsatsen används deduktiv metod då vi har använt oss av litteratur samt 

redan befintlig teori. 

2.3 Det praktiska tillvägagångssättet 

Bibliotekets databaser kan vara till god hjälp för att hitta lämplig litteratur. Det måste noga övervägas 

vilka sökord som används för att hitta rätt slags information. Sökorden kan bli användbara när det är 

dags att ställa upp nyckelord till uppsatsen. (Ejvegård, 2003, s.45) För att samla in information till 

teoridelen har sekundärdata hämtats från redan befintlig teori i form av litteratur samt broschyrer. Vi 

fann litteratur genom att använda oss av Mälardalens högskolas samt Uppsala universitets bibliotek. 

Sökord som har använts är: associationsrätt, byte av företagsform, skatt, aktiebolag, handelsbolag, 

enskild näringsverksamhet, kommanditbolag, ekonomisk förening. Material har även hämtats från 

databasen ABI/INFORM i form av artiklar, sökorden som användes var: changing business forms, 

businessforms, tax, type of company, business entity, corporate form.  

Det finns tre olika sätt att genomföra en intervju på; ostrukturerad intervju, semistrukturerad 

intervju samt strukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjun är mer styrd än en 

ostrukturerad intervju men inte lika strikt som en strukturerad intervju. I en semistrukturerad 

intervju finns det ett antal intervjufrågor som respondenten får gå igenom. Respondenten har 

möjlighet att gå djupare in i vissa frågor och förklara de i den mån det efterfrågas. (Eliasson, 2006, 

s.26) Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att ge respondenterna möjlighet 

att gå djupare in på vissa områden.  
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Primärdata har hämtats genom intervjuer. För att kunna besvara vår frågeställning valdes fem 

erfarna rådgivare inom området ut; en auktoriserad revisor från KPMG, en redovisningskonsult med 

egen redovisningsfirma, en skattehandläggare från Skatteverket, en auktoriserad redovisningskonsult 

från KPMG samt en skattekonsult från Grant Thornton. Genom att välja respondenter med lång 

erfarenhet och därmed mycket kunskap inom området anser vi att informationen vi fått till 

empiridelen är trovärdig. Vi valde att intervjua två respondenter från KPMG då det är en av världens 

fyra största revisionsbyråer. Eftersom uppsatsen ska behandla skattemässiga frågor valde vi att 

intervjua två respondenter, en skattehandläggare från Skatteverket och en skattekonsult från Grant 

Thornton, då de har mycket kunskap inom skatteområdet. Vi valde även att intervjua en 

redovisningskonsult som driver en mindre firma för att få en bredare synvinkel till studien.  

Tre av rådgivarna valdes ut från det personliga kontaktnätet, de andra två kom vi i kontakt med via 

telefonsamtal till Skatteverket och Grant Thornton. Intervjuerna genomfördes i form av personliga 

intervjuer på respondenternas respektive arbetsplats och även via telefon, intervjuerna tog i 

genomsnitt 30 minuter att genomföra. Innan intervjuerna skickades frågorna till respondenterna via 

e-post vilket gav dem möjlighet att förbereda sig. Samtliga intervjuer spelades in, vi gjorde även en 

sammanfattning och återkopplade till respondenterna via e-post. 

Vi valde även att samla in primärdata genom att kontakta tolv företag. Två av företagen kom vi i 

kontakt med via det personliga kontaktnätet, de resterande tio kontaktade vi via Internet. Det var 

endast tre av tio företag som valde att delta. Intervjuerna genomfördes via telefonkontakt och e-

postkontakt. Företagen valdes ut då de nyligen har bytt företagsform. Vi ville ha minst ett företag 

från varje av följande företagsformer; enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag 

samt ekonomisk förening. Vi kontaktade ett kommanditbolag men på grund av tidsbrist ville de inte 

delta i studien. 

Operationalisering innebär att översätta begrepp i teorin till exempelvis en intervjufråga. (Patel, 

2011, s.54) De begrepp som väljs ut ska vara i fokus i undersökningen. Det handlar om att ta fram 

relevanta begrepp i teorin som säger något om frågeställningen. Att operationalisera innebär att göra 

begrepp mätbara, de ska alltså vara möjliga att undersöka. Det går att mäta begreppen genom 

exempelvis frågeformulär, intervjuer, observationer och att läsa en text. (Eliasson, 2006, ss.12-13) I 

våra intervjufrågor har de viktigaste begreppen från teorin tagits med för att kunna besvara vår 

frågeställning. Det är utifrån teorin vi har fått kunskapen till att kunna ställa olika intervjufrågor för 

att genom dem få rätt information. De begrepp vi ansåg var relevanta och ville få besvarade var 

bland annat skattemässiga konsekvenser och skattemässiga fördelarna och nackdelarna. Vi gjorde ett 

pilottest i form av en intervju med revisorn för att ta reda på om begreppen var användbara.  

2.4 Val av analysmodell 

Det finns olika analysmetoder att använda sig av. Vi kommer använda oss av en egen utformad 

analysmodell som går ut på att ta reda på vilka skattemässiga faktorer som ska beaktas vid val av 

företagsform samt vilka skattemässiga konsekvenser det medför att byta företagsform. (Björklund 

och Paulsson, 2003, ss.71-72) 

  



6 
 

2.5 Källkritik 

Objektivitet handlar om i vilken utsträckning värderingar påverkar studien. (Björklund och Paulsson, 

2007, s.59) Det är viktigt att skapa sig en uppfattning om hur objektiva källorna är som har använts. 

För att kunna göra en bedömning av källorna krävs det att vi har ett kritiskt förhållningssätt till dem. 

(Patel och Davidson, 2011, s.68)  

Litteraturen som har använts i studien anser vi vara trovärdig då flera olika författare skriver om 

samma saker. Författarna har skrivit flera böcker inom samma område vilket också ger en bild av att 

de har mycket kunskap inom ämnet. Litteraturen som har använts i teoridelen är publicerad mellan 

2008 och 2012 vilket vi anser ger en bra bild då informationen är aktuell.  

Respondenten från Skatteverket och redovisningskonsulten hänvisar till litteratur vid frågorna som 

berör byte av företagsform och föreslog att Björn Lundéns böcker skulle användas i studien. Vi anser 

därför att litteraturen som använts är trovärdig då vi har använt oss av Björn Lundéns böcker.  

Intervjuerna med respondenterna anser vi vara trovärdiga då ingen av dem har något privat intresse i 

att vinkla svaren åt något specifikt håll. Informationen som kom fram efter intervjuerna bygger på 

långvarig kunskap och överensstämmer med de fakta vi fått genom sekundärdata. Efter intervjuerna 

gjordes en sammanfattning av svaren som sedan skickade via e-post till respondenterna. De fick då 

chansen att läsa igenom svaren för att verkligen säkerställa att informationen återgivits korrekt och 

därför anser vi att den information vi har fått är trovärdig. Den auktoriserade revisorn som 

intervjuades har 30 års erfarenhet inom branschen, redovisningskonsulten har 20 års erfarenhet, 

skattehandläggaren på skatteverket har 10 års erfarenhet, auktoriserade redovisningskonsulten har 

22 års erfarenhet och skattekonsulten från Grant Thonton har 34 års erfarenhet, därför anser vi att 

informationen som framkom är pålitlig. 

Skattehandläggaren från Skatteverket och den auktoriserade redovisningskonsulten från KPMG valde 

att vara anonyma, det var på grund av att allt de berättade i intervjuerna inte gäller för alla företag i 

alla situationer. Vi tror att det kan vara en fördel för respondenterna att vara anonyma i vissa 

situationer då de kan tala mer öppet. Att de var anonyma anser inte vi påverkar deras trovärdighet.  

2.6 Metodkritik 

Reliabilitet mäter graden av tillförlitlighet i undersökningen. Hög reliabilitet innebär att om 

undersökningen upprepas ska den ge samma resultat. Validitet innebär att en undersökning 

verkligen mäter det som var avsiktligt. (Björklund och Paulsson, 2003, s.59) Intervjuer genomfördes 

med företag och rådgivare, på så sätt fick vi olika perspektiv vilket gör att validiteten är hög.  

Litteraturstudier har både fördelar och nackdelar. En fördel är att det finns möjlighet att få mycket 

information på kort tid. Litteratur kan även användas för att bygga upp den teoretiska 

referensramen. En nackdel med litteratur är att det är sekundärdata vilket kan innebära att det inte 

passar vår uppsats då den kan ha skrivits i något annat syfte. Därför måste vi ifrågasätta 

informationen och hur vi kan disponera den. (Björklund och Paulsson, 2003, ss.69-70) Genom att vi 

har använt oss av litteratur skriven av olika författare som skriver samma saker anser vi att 

reliabiliteten är hög. Reliabiliteten kan också anses hög då vi ställt samma frågor till samtliga 

respondenter.  
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Intervjuer ger möjlighet att få fram relevant information till den specifika studien, då frågorna kan 

anpassas efter eget önskemål. (Björklund och Paulsson, 2003, s.70) Att genomföra en intervju kan 

vara tidskrävande då det kan krävas resor för att ta sig till respondenten samt att bearbetningen av 

materialet efter intervjun tar tid. Det är därför bra att förbereda sig väl innan intervjuerna och på så 

sätt inte behöva återkomma till respondenten. Att använda sig av bandspelare vid intervjuer är bra 

då det underlättar vid sammanställningen. Det kan dock vara hämmande för vissa intervjupersoner 

att bli inspelade. (Ejvegård, 2003, ss.49-50)  

Vårat val att använda oss av intervjuer har passat vår situation då vi behövde få fördjupad kunskap 

till vår studie. Vi var väl förberedda samt hade klart för oss vad vi ville få ut av varje intervju. Att vi 

använde oss av bandspelare upplevde vi inte som ett problem med respondenten. Eftersom allt 

spelades in kunde vi fokusera på det som sades och på så sätt få ut så mycket som möjligt av 

intervjun. Det underlättade även sammanställningen av intervjuerna då vi kunde lyssna flera gånger 

på inspelningen för att inte missa något.   
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3. Teori 

Kapitlet bygger på redan befintlig teori. Här presenteras de civilrättsliga reglerna, de skatterättsliga 

reglerna och reglerna för ombildning. 

3.1 Företagsformer 

Det finns olika faktorer att ta hänsyn till vid val av företagsform. Det är viktigt att tänka på vad som 

passar företagarens situation bäst. Några saker som är bra att tänka på vid val av företagsform är 

exempelvis om företagaren är beredd att satsa något kapital i bolaget. Ska bolaget stå för riskerna 

eller ska företagaren personligen ansvara för företagets förpliktelser? Ensam ägare eller flera ägare? 

Vilka löne- och skattemässiga fördelar finns i olika företagsformer? Ska företagets ekonomi delas 

med den privata ekonomin? (Bolagetsverket, i.d) En företagare bör ta hjälp av erfarna rådgivare vid 

val av företagsform. (Barney, 1997, s.9) Det här avsnittet behandlar de civilrättsliga reglerna.  

 

Figur 2 Bilden visar en sammanfattning över de civilrättsliga aspekterna i alla företagsformer. De förklaras mer utförligt 
nedan. (SKV 462, 2012, s.9) Egen bearbetning 

  

  Aktiebolag Enskild 
näringsverksamhet 

Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk 
förening 

Juridisk 
person 

Ja Nej Ja Ja Ja 

Antal ägare Minst 1 person 
eller företag 

Endast 1 person Minst 2 personer 
eller företag 

Minst 2 personer 
eller företag 

Minst 3 personer 
eller företag 

Ägarens 
ansvar 

Bolaget kan ingå 
avtal och 
ansvarar för 
skulderna 

Näringsidkaren 
ansvarar 
personligen för de 
avtal som ingås och 
för företagets 
skulder 

Bolaget kan ingå 
avtal men kan det 
inte betala sina 
skulder är 
bolagsmännen 
ansvariga 

Bolaget kan ingå 
avtal men kan det 
inte betala sina 
skulder är 
komplementären 
ansvarig 

Föreningen kan 
ingå avtal och 
ansvarar för 
skulderna 

Kapitalkrav Minst 50 000 kr Nej Nej Komplementär: nej 
Kommanditdelägare: 
minst 1 kr 

Ja, i form av en 
kontant- eller 
arbetsinsats 

Företrädare Styrelsen Den enskilda 
näringsidkaren 

Bolagsmännen Komplementären Styrelsen 

Registrering Hos Bolagsverket 
och Skatteverket 

Hos Skatteverket 
och ev. 
Bolagsverket 

Hos Bolagsverket 
och Skatteverket 

Hos Bolagsverket 
och Skatteverket 

Hos Bolagsverket 
och Skatteverket 

Årsredovisning 
och revisor 

Årsredovisning 
ska upprättas. 
Små aktiebolag 
kan välja att inte 
ha revisor 

Endast årsbokslut. 
Behöver inte ha 
revisor 

Har 
handelsbolaget 
andra företag 
(juridiska 
personer) av viss 
storlek som 
delägare ska 
handelsbolaget 
upprätta 
årsredovisning 
och ha revisor 

Har 
kommanditbolaget 
andra företag 
(juridiska personer) 
av viss storlek som 
delägare ska 
kommanditbolaget 
upprätta 
årsredovisning och 
ha revisor 

Årsredovisning 
ska upprättas och 
revisor ska finnas 
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3.1.1 Aktiebolag 

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen i Sverige som de flesta stora företagen bedrivs i. 

(Johansson, 2011, s.43) Det upplevs ofta som mer seriöst att ha ett aktiebolag jämfört med enskild 

näringsverksamhet och handelsbolag. (Svensson, 2011, s.17) Aktiebolag är en juridisk person och 

kräver minst en person eller ett företag som ägare. (SKV 462, 2012, s.8) Teoretiskt sett är ägaren inte 

personligt ansvarig för bolagets skulder men i praktiken är ägaren däremot oftast ansvarig på ett eller 

annat sätt. Till exempel vid ett banklån kan ägaren bli personligt ekonomiskt ansvarig om det inte 

finns tillräckligt med säkerheter i bolaget. (Lundén, 2010, ss.18-19) Enligt skattebetalningslagen kan 

en ägare även bli personligt ansvarig för förfallna skatter och avgifter. (12 kap 6§, 

Skattebetalningslagen 1997:483) 

Kapitalinsatsen uppgår till ett minimum på 50 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 kronor 

för publika aktiebolag. Det finns även en möjlighet att använda sig av apportegendom som 

aktiekapital istället för att betala in pengar, exempelvis maskiner och byggnader. (SKV 462, 2012, 

ss.8-9) 

Det är bolagsstämman som utser styrelsen och det är i sin tur styrelsen som företräder bolaget. Finns 

det en verkställande direktör har även den rätten att företräda bolaget. I privata aktiebolag finns det 

inget krav på att ha en verkställande direktör, i publika aktiebolag är det däremot ett krav att det ska 

finnas en. (Lundén, 2010, ss.12-15) 

För att få driva ett aktiebolag måste det registreras hos Bolagsverket och Skatteverket. Aktiebolag 

måste upprätta en årsredovisning vilket innebär mer administrativt arbete. Stora aktiebolag måste ha 

revisor, medan mindre bolag kan välja bort revisorn. (SKV 462, 2012, ss.8-9) Aktiebolag som inte når 

upp till minst två av följande tre villkor kan välja att inte ha revisor: fler än tre anställda, mer än 1,5 

miljoner kronor i balansomslutning och mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning. (Bolagsverket, 

i.d)  

Fördelar med aktiebolag 

 Kräver bara en delägare 

 Inget personligt ansvar (undantag finns) 

 Kan endast förlora det satsade kapitalet 

Nackdelar med aktiebolag 

 Kräver kapitalinsats 

 Mer administrativt arbete 

 Krav på att ha revisor (gäller inte mindre 

aktiebolag) 

3.1.2 Enskild näringsverksamhet  

Enskild näringsverksamhet är inte en juridisk person vilket innebär att ägaren blir personligt ansvarig 

för verksamhetens förpliktelse. (SKV 462, 2012, s.7) Den största risken med att vara personligt 

ansvarig är att förlora privata tillgångar vid en eventuell konkurs. Verksamhetens ekonomi och den 

privata ekonomin vävs samman och det är därför viktigt att hålla isär dem. (Svensson, 2011, s.13)  

Det är endast en person som kan vara ägare och det är den som företräder verksamheten. För att få 

driva enskild näringsverksamhet krävs det registrering hos Skatteverket och eventuellt Bolagsverket. 

En fördel med att registrera verksamheten hos Bolagsverket är att företagsnamnet får skydd i det län 

där det är registrerat. (SKV 462, 2012, ss.7,9)  
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Räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut istället för en årsredovisning. Om verksamheten har en 

nettoomsättning under tre miljoner kronor får istället ett förenklat årsbokslut göras. (Lundén, 2008, 

s.284) Det finns inget krav att ha en revisor. (SKV 462, 2012, s.7) Det är lätt att starta och driva en 

enskild näringsverksamhet då administrationen är minimal (Lundén, 2008, s.22) samt att det inte 

finns något krav på kapitalinsats. (SKV 462, 2012, s.9) Den som driver en enskild näringsverksamhet 

kan inte anses som anställd, däremot kan den som driver verksamheten vara arbetsgivare och ha 

anställd personal. (Lundén, 2008, ss.121,228) 

Fördelar med enskild näringsverksamhet 

 Inget krav på kapitalinsats 

 Lite administration 

 Endast årsbokslut 

 Inget krav på att ha en revisor 

Nackdelar med enskild näringsverksamhet 

 Personligt ansvarig  

 Verksamhetens och den privata ekonomin 

vävs samman  

3.1.3 Handelsbolag 

Handelsbolaget är en juridisk person som drivs av minst två fysiska personer eller företag. Delägarna i 

ett handelsbolag är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser. För att starta ett handelsbolag 

krävs inget startkapital, det beror på att ägarna är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser. Det 

solidariska ansvaret kan leda till problem om någon missköter sig. Därför är det viktigt att tänka över 

vem eller vilka bolaget ska bildas med. Varje delägare måste fullgöra en insats i bolaget, det kan 

handla om exempelvis en arbetsinsats. (Rabe och Hellenius, 2011, ss.228-229) 

Det är bolagsmännen som företräder bolaget. För att få starta ett handelsbolag krävs det att 

registrering sker hos Bolagsverket och Skatteverket. Om handelsbolaget har andra företag som är 

juridiska personer av viss storlek som delägare är de skyldiga att upprätta en årsredovisning och ha 

en revisor. (SKV 462, 2012, ss.7-9) Med viss storlek menas att minst två av följande tre villkor måste 

vara uppfyllda: fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än tre 

miljoner kronor i nettoomsättning. (Bolagsverket, i.d)  

Som delägare i ett handelsbolag kan ägaren inte vara anställd, men bolaget kan anställa personal. 

Det är fördelaktigt att bilda ett handelsbolag om målet är att driva näringsverksamhet men inte bli 

uppbunden av aktiebolagens formella regler. (Hemström, 2010, s.36)  

Fördelar med handelsbolag 

 Inget krav på kapitalinsats 

 Slipper formella regler som finns i 

aktiebolag 

Nackdelar med handelsbolag 

 Personligt och solidariskt ansvarig  

 Problem om någon missköter sig  

 Kan inte vara anställd i bolaget  

3.1.4 Kommanditbolag 

Ett kommanditbolag är en juridisk person som ska ha minst två delägare, de kan vara fysiska eller 

juridiska personer. Kommanditbolag är en form av handelsbolag där det finns minst en delägare som 

har obegränsat ansvar, komplementär, och minst en delägare som är begränsat ansvarig, 

kommanditdelägare. En komplementär svarar för bolagets skulder med hela sin personliga 
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förmögenhet men har inget krav på kapitalinsats i bolaget. Kommanditdelägarna svarar endast för 

sin kapitalinsats som måste uppgå till minst en krona. (Hemström, 2010, ss.63-64).  

Det är endast den som är komplementär som får företräda bolaget. Registrering av bolaget sker hos 

Bolagsverket och Skatteverket. Om kommanditbolaget har andra företag som är juridiska personer 

av viss storlek som delägare är de skyldiga att upprätta en årsredovisning och ha en revisor. Med viss 

storlek menas att minst två av följande tre villkor måste vara uppfyllda: fler än tre anställda, mer än 

1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning. 

(Bolagsverket, i.d) Om bolaget saknar komplementär anses det inte längre vara ett kommanditbolag 

utan ett handelsbolag, det medför att kommanditdelägarna får ett obegränsat ansvar. (Bolagsverket, 

i.d) 

Fördelar med kommanditbolag 

 Inget krav på kapitalinsats för den som är 

komplementär 

 Inget personligt ansvar för den som är 

kommanditdelägare 

 Lågt krav på kapitalinsats 

Nackdelar med kommanditbolag 

 Personligt ansvar för den som är 

komplementär 

 

3.1.5 Ekonomisk förening 

En ekonomisk förening är en juridisk person som bildas av minst tre personer eller företag. Det är 

föreningen som ingår avtal och ansvarar för skulderna. En ekonomisk förening har många likheter 

med ett aktiebolag, exempelvis att styrelsen företräder föreningen samt att det finns krav på att ha 

revisor. Det som skiljer sig från aktiebolag är att föreningen själv beslutar hur stort kapitalkravet ska 

vara samt att antal ägare är fler i föreningen. (SKV 462, 2012, ss.8-9) 

Det är styrelsen som företräder föreningen, och den ska registreras hos Bolagsverket. Föreningen är 

bokföringsskyldig och ska upprätta årsredovisning samt ha en revisor. De större föreningarna skickar 

in årsredovisningen till Bolagsverket, eftersom årsredovisningen ska vara offentlig. (SKV 462, 2012, 

ss.8-9) 

En ekonomisk förening är en öppen förening, vilket innebär att ingen kan nekas inträde om det inte 

finns särskilda skäl. En ekonomisk förening är till för medlemmarna, syftet med en sådan 

företagsform är inte alltid att gå med så mycket vinst som möjligt, utan syftet är att gynna 

medlemmarna på bästa sätt. (Lundén, 2010, s.9-10) Om medlemmarna aktivt deltar i föreningens 

verksamhet är det en kooperativ förening, ett exempel är matkedjan Coop. Aktivt innebär att varje 

medlem bidrar med eget arbete, köp eller försäljning. (Rabe och Hellenius, 2011, ss.234-235) Det 

finns även föreningar som är fåmansföretag. Närstående som äger andelar i samma förening slås 

ihop och räknas som en enda ägare. (Lundén, 2010, s.217) En ekonomisk förening kan ha anställd 

personal. (Lundén, 2010, s.180) 

Fördelar med ekonomisk förening 

 Lågt krav på kapitalinsats 

 Inget personligt ansvar 

Nackdelar med ekonomisk förening 

 Krav på att ha revisor 
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3.2 Skatterättsliga regler 

Grunden för företagsbeskattningen bygger på att alla juridiska personer är självständiga 

skattesubjekt och att de ska beskattas med samma skattesats och enligt samma principer. 

Undantaget är handelsbolag och kommanditbolag där resultatet beskattas på delägarnivå trots 

bolagets status som juridisk person. En annan företagsform som faller utanför skattesubjekten är 

enskild näringsverksamhet som inte är en juridisk person. (Rabe och Hellenius, 2011, s.224) 

Målet med företagsbeskattningen är att beskattningen ska vara neutral, det ska inte spela någon roll 

vilken företagsform som väljs ur ett skattemässigt perspektiv. Dock finns det idag flera betydande 

skillnader i beskattning av företagsformer. (Rabe och Hellenius, 2011, s.225) 

3.2.1 Periodiseringsfond 

Periodiseringsfond är idag den enda reserveringsmöjligheten av betydelse. Den ger en möjlighet till 

att reglera beskattningen, att skjuta upp en del av skatten till ett senare år. Möjligheten att göra 

avsättningar till periodiseringsfond bidrar till att utjämna de skattemässiga resultaten, att skapa en 

reserv för sämre tider samt att främja investeringar. Återföring av periodiseringsfonden måste göras 

senast det sjätte året efter det år beskattningen gjordes, det går även att göra det tidigare. Det är 

upp till var och en att välja om hela fonden ska återföras eller bara en viss del av den. Dock måste 

alltid den äldsta periodiseringsfonden återföras först. Juridiska personer såsom aktiebolag och 

ekonomiska föreningar får göra en avsättning med 25 procent av vinsten per år. Fysiska personer 

såsom enskilda näringsverksamheter och handelsbolagsdelägare får göra avsättningar med 30 

procent av vinsten per år. (Lundén, 2010, ss.229-232) 

Tabellen visar en skatteuträkning för inkomståret 2011 i svenska kronor för ett företag med (A) eller 

utan (B) användning av avsättning till periodiseringsfonder. Genom att använda periodiseringsfond 

kan 25 procent av bruttoinkomsten sättas av i sex år. 

 
A  B  

Bruttoinkomst  1,000,000  1,000,000  

Avsättning, 25%  250,000  
 

Ränta på de fördelade medlen, 2,04%  5,100  --  

Beskattningsbar inkomst 755,100  1,000,000  

Bolagsskatt, 26,3%  198,591  263,000  

Källa: Anonym.2012. Sweden: Tax regulations, The Economist Intelligence Unit, Mar 8(2012). 

3.2.2 Aktiebolag 

Ett aktiebolag är ett eget skattesubjekt, vilket innebär att bolaget själv beskattas för vinsten med 

bolagsskatt som är 26,3 procent. All inkomst i ett aktiebolag beskattas i inkomstslaget 

näringsverksamhet. (Rabe och Hellenius, 2011, ss.226-227) 

Pengar kan tas ut från bolaget på två sätt, genom lön eller utdelning. På lönen betalas 

arbetsgivaravgifter som uppgår till 31,42 procent. (SKV 294, 2012, s.2) Normalt beskattas utdelning i 

inkomstslaget kapital. Utdelningen beskattas i praktiken med 25 procent, i fåmansföretag är skatten 

reducerad till 20 procent, efter att vinsten först beskattats i bolaget med bolagsskatten. Det är 

fördelaktigare att istället för lön ta ut utdelning trots att den blir dubbelbeskattad. (Lodin m.fl., 2011, 

ss.390-396)  
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Ett alternativ är att låta vinsten stå kvar i bolaget och på så sätt undvika att vinsten beskattas 

progressivt hos den anställda med kommunalskatt plus eventuell statlig inkomstskatt om inkomsten 

överstiger brytpunkten. Genom att låta vinsten stå kvar i bolaget beskattas den endast med 

bolagsskatten. (Lodin m.fl., 2011, ss.390-396) 

Ett aktiebolag får inte gå med förlust då bolaget tvingas till att likvideras om förlusterna är större än 

halva aktiekapitalet. Räknar ägaren att gå med förlust de första åren bör ägaren istället för aktiebolag 

välja enskild näringsverksamhet eller handelsbolag där underskott får kvittas mot inkomst av tjänst i 

en nystartad verksamhet. (Lundén, 2010, s.22) 

De förmåner en anställd får i ett aktiebolag är i de flesta fall skattepliktiga. Det finns dock undantag 

som innebär att vissa förmåner är skattefria, exempelvis kan ett aktiebolag bekosta sjukvården för de 

anställda. (Lundén, 2010, s.281) 

3.2.3 Enskild näringsverksamhet 

Ägaren räknas som ett skattesubjekt och ansvarar därför personligen för verksamhetens åtaganden. 

Ekonomin i verksamheten ska bokföras separat från den privata. (Rabe och Hellenius, 2011, s.233) 

Det är många som börjar med att starta en enskild näringsverksamhet och driver den vid sidan av sitt 

vanliga arbete tills den går med vinst, därefter övergår ägaren vanligen till att endast bedriva 

verksamheten. I en enskild näringsverksamhet kan ägaren inte ta ut lön, det är den skattepliktiga 

inkomsten som är lönen. (Lundén, 2008, ss.121-123)  

Innan skatten beräknas dras ett schablonavdrag av på egenavgifterna med 25 procent. Efter avdraget 

dras kommunalskatt, statlig inkomstskatt samt egenavgifter på vinsten. (Lundén, 2008, s.87) 

Socialavgifter i form av egenavgifter betalas när aktiv näringsverksamhet bedrivs (SKV 295, 2012, 

ss.3, 13) och ska täcka företagarens pension, sjukförsäkring och andra sociala förmåner. (Rabe och 

Hellenius, 2011, s.32) Är verksamheten däremot passiv utgår löneskatt på inkomsten, den är inte 

förmånsgrundande utan är en ren skatt. (Rabe och Hellenius, 2011, s.327) 

Preliminär F-skatt betalas månadsvis. I samband med deklarationen påföljande år görs en avstämning 

för inkomståret. Vid avstämningen blir det antingen ett överskjutande belopp vilket innebär att för 

mycket skatt betalats in, eller kvarskatt vilket innebär att för lite skatt betalats in. Vid kvarskatt måste 

en kompletterande betalning göras. (Lundén, 2008, s.90) 

Om verksamheten går med underskott får det utnyttjas nästkommande år, det finns ingen 

tidsbegränsning för att göra underskottsavdrag. Underskott som inte kan utnyttjas under 

innehavstiden blir en kapitalförlust om verksamheten avvecklas. Förlusten får sedan dras av med 70 

procent i inkomstslaget kapital. (Rabe och Hellenius, 2011, ss.233-234) 

Justering av näringsverksamhetens inkomst kan göras antingen genom positiv räntefördelning eller 

genom negativ räntefördelning. Positiv räntefördelning är frivillig, det innebär att ett 

schablonmässigt avdrag beräknas på det egna kapitalet i verksamheten vid årets början. Genom 

positiv räntefördelning minskar inkomstskatten och egenavgifterna, beloppet beskattas med 30 

procent i inkomstslaget kapital. Negativ räntefördelning görs då det finns ett negativt 

kapitalunderlag. Ett räntefördelningsbelopp tas upp som inkomst i näringsverksamheten, 

motsvarande belopp dras av i kapital. (Lundén, 2008, ss.184,195-198)  
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Har den enskilda näringsverksamheten ett stort positivt kapital kan avsättning till expansionsfond 

göras. Det ger en möjlighet att utöka verksamheten med medel som endast beskattas med 

expansionsfondsskatt som ligger på 26,3 procent. Skattesatsen för expansionsfonden är densamma 

som aktiebolagets bolagsskatt. Det är för att näringsidkare med enskild näringsverksamhet ska kunna 

likställas med aktiebolag. Vid återföring av expansionsfond tas den upp som inkomst hos 

näringsidkaren och beskattas fullt ut, men reduceras med tidigare betald expansionsfondsskatt. (SKV 

295, 2012, ss.25-28)  

3.2.4 Handelsbolag och kommanditbolag 

Handelsbolag och kommanditbolag beskattas i princip likadant, vilket innebär att det som beskrivs 

nedan även gäller för kommanditbolag. (Rabe och Hellenius, 2011, s.229) 

Ett handelsbolag är inte ett skattesubjekt vilket innebär att resultatet hos bolaget tas upp till 

beskattning hos delägarna. (5 kap. 1§ IL) Om en fysisk person är delägare i flera handelsbolag räknas 

varje handelsbolag som en enskild beräkningsenhet. Det innebär att underskott i ett handelsbolag 

inte går att kvitta mot överskott i ett annat. Det skiljer sig åt om det är en juridisk person som är 

delägare, då räknas handelsbolagets resultat in i aktiebolagets verksamhet. En delägare som är en 

fysisk person ska ta upp sin del av bolagets resultat till beskattning i inkomstslaget 

näringsverksamhet. På resultatet ska skatt betalas i form av kommunal och statlig inkomstskatt samt 

egenavgifter eller särskild löneskatt. Delägaren kan även beskattas i inkomstslaget kapital i form av 

positiv räntefördelning. (SKV 299, 2012, ss.7-8) 

Går ett handelsbolag med underskott kan det som huvudregel endast kvittas mot framtida överskott 

i samma verksamhet. En nystartad verksamhet får göra avdrag med maximalt 100 000 kronor under 

de fem första åren. Avdrag får inte göras om delägaren någon gång under de fem beskattningsåren 

närmast före startåret bedrivit näringsverksamhet. Det är för att en näringsverksamhet inte ska 

kunna flyttas över till en annan, och på så sätt gå runt femårsgränsen. (SKV 299, 2012, s.13) 

För att jämställa skillnaden med aktiebolag så finns det räntefördelning i handelsbolag. Det går att 

göra både positiv och negativ räntefördelning. Den positiva räntefördelningen är frivillig och den 

negativa räntefördelningen är tvingande. Positiv räntefördelning innebär att avdrag får göras i 

inkomstslaget näringsverksamhet och det motsvarande beloppet tas upp som en ränteinkomst i 

inkomstslaget kapital. Räntefördelningen får göras med högst det belopp som motsvarar resultatet 

av näringsverksamheten före räntefördelningen. Negativ räntefördelning innebär att en 

schablonberäknad ränta tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet medan motsvarande belopp får 

dras av som en räntekostnad i inkomstslaget kapital. (SKV 299, 2012, s.17) 

En delägare i ett handelsbolag beskattas för hela sin del av vinsten oavsett om den tas ut eller inte. 

För att jämna ut skillnaderna i beskattningen mellan handelsbolag och aktiebolag finns särskilda 

regler om expansionsfond. Expansionsfondsskatten som betalas på det avsatta beloppet är 

densamma som aktiebolagets bolagsskatt, det vill säga 26,3 procent. Det innebär att delägaren 

endast beskattas för det den tagit ut från bolaget i inkomstslaget näringsverksamhet, plus 

expansionsfondsskatt. Reglerna betyder alltså att inkomsten kan minskas genom avsättning till 

expansionsfond. (SKV 299, 2012, ss.20-21) 
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3.2.5 Ekonomisk förening 

En ekonomisk förening beskattas i stort sett som ett aktiebolag, båda är skattesubjekt och betalar 

skatt med 26,3 procent på vinsten. En skillnad är att kooperativa föreningar får utdelning i form utav 

återbäring. (Rabe och Hellenius, 2011, ss.235-236) Återbäringen är avdragsgill vilket leder till att den 

enkelbeskattas till skillnad från aktiebolagets utdelning som dubbelbeskattas. En återbäring är 

skattefri för medlemmar i egenskap av privatpersoner, som från till exempel från Coop. (Lundén, 

2010, s.213) Återbäringen begränsas genom att innan utdelning får ske måste det finnas utrymme för 

avsättning med 5 procent till reservfond, om inte reservfonden överstiger 20 procent. (Rabe och 

Hellenius, 2011, s.235) 

Lika som ett aktiebolag betalar en ekonomisk förening kommunalskatt, statlig inkomstskatt samt 

arbetsgivaravgifter. (Lundén, 2010, s.182) 

3.2.6 Sammanfattning beskattning 

Nedan följer en tabell som bygger på tidigare avsnitt, som visar hur mycket ägaren får i handen för 

varje hundralapp bolaget går med vinst. Endast den kommunala inkomstskatten är med i 

uträkningarna, inte den statliga inkomstskatten.  

Aktiebolag Alt 1 Utdelning 

Bolagets vinst 100,00 

 - Bolagsskatt 26,3% -26,30 

 
73,70 

 - Utdelning 20% -14,74 

 = Kvar i ägarens ficka 58,96 
 

 

Enskild firma   

Bolagets vinst 100,00 

 - Schablonavdrag 25% -25,00 

 
75,00 

 - Egenavgifter 28,97% -21,73 

 - Kommunalskatt 33% (75*0,33) -24,75 

 = Kvar i ägarens ficka 53,25 
 

Handelsbolag och kommanditbolag 

Bolagets vinst 100,00 

 - Schablonavdrag 25% -25,00 

 
75,00 

 - Egenavgifter 28,97% -21,73 

 - Kommunalskatt 33% (75*0,33) -24,75 

 = Kvar i ägarens ficka 53,25 
 

 

  Alt 2 Lön 

Bolagets vinst 100,00 

 - Lön -76,12 

 - Arbetsgivaravgifter 31,42% -23,88 

 = Kvar i bolaget 0,00 

  Ägarens lön 76,12 

 - Kommunalskatt 33% -25,08 

 = Kvar i ägarens ficka 51,04 
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Ekonomisk förening   

Bolagets vinst 100,00 

 - Lön -76,12 

 - Arbetsgivaravgifter 31,42% -23,88 

 = Kvar i bolaget 0,00 

  Ägarens lön 76,12 

 - Kommunalskatt 33% -25,08 

 = Kvar i ägarens ficka 51,04 
 

3.3 Ombildning 

Att ombilda en företagsform till en annan kan sägas utgöra en slags överlåtelse. Den kan likna en 

vanlig avyttring av tillgångar, den enda skillnaden är att överlåtelsen inte sker till någon 

utomstående. Syftet är att driva verksamheten i en annan företagsform men behålla ägandet och 

driften. Reglerna om underprisöverlåtelser samt övertagande av periodiseringsfond och 

expansionsfond är de huvudsakliga reglerna vid ombildning. (SKV 336, 2011, s.397) 

Valet av företagsform bör omvärderas kontinuerligt då det kan vara mer skattemässigt fördelaktigt 

att bedriva en annan företagsform om företaget går bra. Att byta företagsform leder till 

skattemässiga konsekvenser. (Massingill och Mares, 2007, s.4) 

3.3.1 Enskild näringsverksamhet till aktiebolag 

En ombildning från enskild näringsverksamhet till aktiebolag kan genomföras på två olika sätt, 

antingen genom inkråmsöverlåtelse eller genom apport. Inkråmsöverlåtelse går till på så sätt att den 

enskilda näringsidkaren först bildar ett aktiebolag genom kontantemission, därefter köper 

aktiebolaget den enskilda näringsverksamhetens tillgångar. Den andra metoden att genomföra en 

ombildning på är genom apport. Det innebär att ett aktiebolag bildas genom ett tillskott av andra 

tillgångar än kontanter, till exempel inventarier, fastigheter och lager. (Broberg och Svensson, 2009, 

ss.70-80) 

Vid en ombildning från enskild näringsverksamhet till aktiebolag kan allt som ingår i den enskilda 

näringsverksamheten föras över, såsom tillgångar, skulder, periodiseringsfond och expansionsfond. 

Det vanligaste sättet att överföra tillgångar och skulder på är att föra över dem till bokförda värden. 

Genom att göra det uppkommer inga skattemässiga konsekvenser. För att föra över 

periodiseringsfond och expansionsfond finns speciella regler. (Broberg och Svensson, 2009, s.83) 

Tillgångar kan föras över till ett pris som understiger marknadsvärdet utan att det blir någon 

uttagsbeskattning, en så kallad underprisöverlåtelse. För att undgå uttagsbeskattning krävs det att 

vissa kriterier uppfylls. Bland annat får det inte uppkomma någon otillbörlig skatteförmån, hela 

verksamheten eller en verksamhetsgren ska överföras samt att samtliga aktier ska vara kvalificerade. 

(Broberg och Svensson, 2009, s.70) 

En underprisöverlåtelse går inte att genomföra om det förvärvande aktiebolaget har ett underskott 

beskattningsåret före det år som överlåtelsen sker. Överföringen av tillgångar måste då göras till 

marknadsvärden, om priset sätts lägre än marknadsvärdet innebär det uttagsbeskattning. 
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Skattemässiga underskott påverkar inte underprisöverlåtelser utan de kan genomföras ändå. 

(Broberg och Svensson, 2009, s.101) 

Periodiseringsfonder kan överföras till aktiebolaget om verksamheten drivs vidare av bolaget. Dock 

måste ett antal kriterier vara uppfyllda för att överföringen ska få göras. Överföringen av tillgångar 

får inte ha föranlett uttagsbeskattning, ett belopp motsvarande överförda periodiseringsfonder 

måste tillskjutas av den fysiska personen samt att avsättning i räkenskaperna måste göras för 

övertagen fond. (SKV 336, 2011, s.453) 

Det går inte att föra över eventuellt sparat utrymme för räntefördelning till aktiebolag då reglerna för 

räntefördelning inte gäller för aktiebolag. Det är inte alltid lönsamt att utnyttja räntefördelningen 

men det är möjligt att utnyttja sparad räntefördelning mot återföring av periodiseringsfond och 

expansionsfond när verksamheten upphör. (Broberg och Svensson, 2009, ss.94-95) 

Expansionsfond går att överföra till aktiebolaget om samtliga realtillgångar överförs och tillgångarna 

som överförs motsvarar minst 73,7 procent av expansionsfonden. Det krävs även att det i den 

enskilda firman finns en begäran i deklarationen där det framgår att expansionsfonden inte ska 

beskattas samt att den gamla ägaren kommer att äga aktier i bolaget. (Broberg och Svensson, 2009, 

ss. 95-96) 

Ett underskott från en enskild näringsverksamhet kan inte föras över till ett aktiebolag vid en 

ombildning. Underskottet är knutet dels till näringsidkaren personligen samt till en viss 

näringsverksamhet. (Broberg och Svensson, 2009, s.101) 

3.3.2 Handelsbolag och kommanditbolag till aktiebolag 

Att byta företagsform till aktiebolag går till på samma sätt oavsett om bolaget som ombildas är ett 

handelsbolag eller kommanditbolag. (Svensson, 2011, s.37) Det som skrivs i det här avsnittet om 

handelsbolag gäller därför även för kommanditbolag.  

Det finns fyra sätt på vilket ett handelsbolag kan ombildas till ett aktiebolag: försäljning av inkråm, 

apport av inkråm, försäljning av andelar samt apport av andelar. De två metoderna som kommer 

beskrivas är försäljning av inkråmet samt försäljning av andelarna, (Svensson, 2011, s.37) då 

apportombildningar är ovanligt. (Svensson, 2011, s.103) 

Inkråmsöverlåtelse är den vanligaste metoden vid ombildning till aktiebolag. Det innebär att 

handelsbolaget säljer inkråmet och får betalt antingen via kontant betalning eller att aktiebolaget får 

en skuld till handelsbolaget. (Svensson, 2011, s.43) 

Vid en ombildning till aktiebolag kan tillgångar, skulder och periodiseringsfonder föras över. Skulder 

och tillgångar kan föras över till aktiebolaget till bokfört värde utan att det uppstår några 

skattekonsekvenser. (Broberg och Svensson, 2009, s.144) Har handelsbolaget satt av vinst till en 

expansionsfond kan inte fonden föras över direkt till aktiebolaget. Ett tillvägagångssätt är då att först 

bilda en enskild näringsverksamhet och föra över expansionsfonderna dit och sedan föra över dem 

till aktiebolaget. (Svensson, 2011, s.44)  

Det går att undvika uttagsbeskattning genom att föra över tillgångar från ett handelsbolag till ett 

aktiebolag om de förs över till marknadsvärdet. Sedan 2008 får underprisöverlåtelse inte göras 

varken till eller från ett handelsbolag. Om priset på tillgångarna sätts lägre är marknadspriset innebär 
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det uttagsbeskattning då skillnaden räknas som en intäkt. Om det uppstår stora skillnader mellan 

marknadsvärdet och det skattemässiga värdet på tillgångarna kan det vara så att en ombildning inte 

kan genomföras. Det kan då vara aktuellt att fortsätta driva handelsbolaget vid sidan av aktiebolaget 

en tid. (Svensson, 2011, s.45) 

För att ett handelsbolag ska få föra över periodiseringsfonder i och med en ombildning till aktiebolag 

krävs det att näringsverksamheten förs över samt att överföringen av tillgångar och skulder inte leder 

till uttagsbeskattning. Det går inte att utnyttja reglerna om underprisöverlåtelse i ett handelsbolag 

vilket innebär att överföringen kan leda till uttagsbeskattning. I sådana fall får inte 

periodiseringsfonderna föras över till aktiebolaget. Det finns tre grundregler som måste uppfyllas för 

att få föra över periodiseringsfonderna: överföringen får inte leda till uttagsbeskattning, ett tillskott 

av tillgångar i aktiebolaget måste göras som motsvarar beloppet i periodiseringsfonderna samt att de 

ska redovisas som obeskattad reserv i aktiebolaget. (Svensson, 2011, s.75)  

Begreppet räntefördelning existerar inte i aktiebolag. Det finns därför ingen möjlighet att föra över 

eventuellt sparat utrymme till aktiebolaget. Det fördelaktigaste för handelsbolaget är då att utnyttja 

räntefördelningen fullt ut innan ombildningen. Det är inte alltid lönsamt att utnyttja räntefördelning 

idag då skatter och egenavgifter är låga. (Svensson, 2011, s.78) 

Att överlåta andelar i och med ombildning till aktiebolag förekommer men är inte speciellt vanligt. 

(Svensson, 2011, s.41) Försäljning kan ske antingen via kontant betalning eller så får delägarna i 

handelsbolaget en fordran på aktiebolaget. Vid apport räknas andelarna som apportegendom som 

tillförs aktiebolaget som aktiekapital. (Svensson, 2011, s.118) 

Eftersom andelarna räknas som avyttrade oavsett om de säljs eller apporteras innebär det att 

delägarna kapitalvinstbeskattas. På grund av att avyttring av andelarna medför 

kapitalvinstbeskattning är det vanligare med inkråmsöverlåtelse då kapitalvinstbeskattningen kan 

undvikas. Eftersom andelarna avyttras ska även handelsbolaget avvecklas vilket innebär att 

periodiseringsfonder inte kan föras över utan måste återföras till beskattning. Detsamma gäller även 

för expansionsfonder som också måste återföras till beskattning i och med att andelarna i 

handelsbolaget är avyttrade. (Svensson, 2011, s.117) 

Ett underskott hos ett handelsbolag kan inte föras över till ett aktiebolag vid en ombildning. 

Underskottet är knutet dels till delägarna personligen samt till en viss näringsverksamhet. (Broberg 

och Svensson, 2009, s.151) 

3.3.3 Ekonomisk förening till aktiebolag 

En ombildning från ekonomisk förening till aktiebolag kan genomföras utan skattemässiga 

konsekvenser. Genom att bilda ett aktiebolag och överföra tillgångar och skulder undviks 

skattekonsekvenserna. Efter att tillgångar och skulder överförts löses föreningen upp och i och med 

det skiftas aktierna i bolaget ut till medlemmarna. Aktierna som skiftas ut vid en ombildning 

undantas från huvudregeln om uttagsbeskattning enligt gällande lagtext. (Broberg och Svensson, 

2009, s.215) 

Har den ekonomiska föreningen satt av till periodiseringsfond kan den föras över till aktiebolaget om 

ombildningen inte medför uttagsbeskattning. Det går även att föra över sparade underskott från den 

ekonomiska föreningen. (Broberg och Svensson, 2009, s.216) 
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4. Empiri 

Kapitlet bygger på intervjuer med rådgivare och företag.  

4.1 Ur en rådgivares synvinkel 

Avsnittet bygger på intervjuer med fem respondenter som har lång erfarenhet som rådgivare inom 

skatteområdet. 

4.1.1 Revisor 

Avsnittet bygger på en intervju med auktoriserad revisor Christer Bohlin som arbetar på KPMG och 

har 30 års erfarenhet inom branschen. 

4.1.1.1 Skattemässiga fördelar och nackdelar med företagsformerna 

Den främsta fördelen med aktiebolag är skattedelen. Om bolaget går med vinst finns möjligheten att 

kunna skatteplanera, vinsten kan då stå kvar i bolaget och allt behöver därmed inte tas ut som lön. 

Det är mer fördelaktigt att göra en aktieutdelning än att ta ut lön ur bolaget. Utdelningen beskattas 

endast med 20 procent och skatten som betalas på uttagen lön kan uppgå till 58 procent. 

Aktiebolaget kan bekosta sjukvård för de anställda, vilket en enskild näringsverksamhet inte kan. Det 

är dock väldigt små belopp det handlar om. Några nackdelar med aktiebolag finns egentligen inte.  

Det finns inga fördelar med enskild näringsverksamhet. En nackdel är att om den skattepliktiga 

vinsten överstiger brytpunkten på cirka 400 000 kronor sticker skatten iväg då även statlig 

inkomstskatt måste betalas. Fördelar med handelsbolag finns inte. Nackdelar är samma som för 

enskild näringsverksamhet, om varje delägare har en skattepliktig inkomst över brytpunkten för 

statlig inkomstskatt blir skatten hög. Fördelar och nackdelar med kommanditbolag är samma som för 

handelsbolag. Fördelar med att ha en ekonomisk förening är samma som för aktiebolag, det finns 

möjlighet att skatteplanera samt låta vinsten stå kvar i föreningen. Det går att ta ut utdelning från en 

ekonomisk förening men den är väldigt begränsad. 

Aktiebolag är den företagsformen som är mest fördelaktigt skattemässigt. Är inkomsten däremot 

under brytpunkten för statlig inkomstskatt är enskild näringsverksamhet lika bra. 

4.1.1.2 Skattemässiga konsekvenser som uppstår vid byte av företagsform 

Om ombildningen genomförs på rätt sätt är det bara positivt. 

En ombildning från enskild näringsverksamhet till aktiebolag sker genom att tillgångar och skulder 

säljs från den enskilda näringsverksamheten till aktiebolaget. Om de överförs till bokförda värden 

uppstår inga skattemässiga konsekvenser. Dock kan det vara så att den som äger den enskilda 

näringsverksamheten har gjort avsättningar till periodiseringsfond. Om fonderna löses upp i den 

enskilda näringsverksamheten kan det bli väldigt dyrt för ägaren. Det ska betalas kommunalskatt på 

33 procent och egenavgifter på 29 procent. De senare är avdragsgilla och blir då effektivt 25 procent. 

Är fonderna stora som återförs så att inkomsten hamnar över brytpunkten kan det även bli så att 

statlig inkomstskatt måste betalas. I värsta fall kan det bli så att ägaren måste betala upp till 83 

procent i marginaleffekt, 58 procent i marginalskatt och 25 procent i egenavgifter. Ett annat 

alternativ är då att föra över periodiseringsfonderna till aktiebolaget och sedan lösa upp dem med 

bolagsskatten som endast är 26,3 procent. För att lösa upp fonderna i aktiebolaget krävs det att 

tillgångarna överstiger skulderna med ett tillräckligt stort belopp för att täcka periodiseringsfonderna 
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som rent tekniskt sett är en skuld. Enskilda näringsverksamheter har dock inga periodiseringsfonder i 

deras bokföring. 

Avsättning till expansionsfond beskattas med 26,3 procent, samma skattesats som bolagsskatten. 

Om expansionsfonder överförs till aktiebolaget vid en ombildning blir det eget kapital i bolaget. 

Skulle expansionsfonderna lösas upp i den enskilda näringsverksamheten beskattas återföringen på 

samma sätt som om en periodiseringsfond löses upp, med upp till 83 procent i marginaleffekt, 58 

procent i marginalskatt och 25 procent i egenavgifter. Går den enskilda näringsverksamheten bra så 

överförs allt till aktiebolaget. 

När ett handelsbolag och kommanditbolag ska byta form till aktiebolag så säljer handelsbolaget 

tillgångar minskat med skulder till aktiebolaget. Varje delägare överför sina periodiseringsfonder och 

expansionsmedel på samma sätt som vid överföring av enskild näringsverksamhet. Både 

periodiseringsfonder och expansionsfonder kan överföras till aktiebolaget, det är samma regler som 

gäller för handelsbolag som för enskild näringsverksamhet. Det krävs att tillgångarna är så pass 

mycket större än skulderna att de täcker in periodiseringsfonden och expansionsfonden. 

Vid ombildning från ekonomisk förening till aktiebolag likvideras den ekonomiska föreningen. Det är 

av andra skäl än skattemässiga som ombildning sker till aktiebolag då en ekonomisk förening och 

aktiebolag skattar efter samma lagar och regler. 

4.1.2 Redovisningskonsult 

Avsnittet bygger på en intervju med redovisningskonsult Leif Olsson som driver en egen 

redovisningsbyrå. Han har 20 års erfarenhet inom branschen.  

4.1.2.1 Skattemässiga fördelar och nackdelar med företagsformerna 

Fördelar med att driva aktiebolag är bland annat att bolaget beskattas för vinsten och inte ägarna 

privat. Är inkomsten över brytpunkten för statlig inkomstskatt är aktiebolag mer fördelaktigt att driva 

än de andra företagsformerna. Det finns då möjlighet att ta ut utdelning som endast beskattas med 

20 procent som ett komplement till att ta ut lön. Utdelningen är mer fördelaktig nu jämfört med förr 

eftersom skatterna är lägre. Ett aktiebolag kan ha anställda vilket är bra då det sätts av till pension. 

Positivt med aktiebolag är att det enda som riskeras är det satsade kapitalet. Det som många inte 

inser är att 50 000 kronor inte är mycket pengar, det räcker inte långt. En nackdel med aktiebolag är 

att om planen med att starta bolaget inte är att tjäna pengar är inte aktiebolag den bästa 

företagsformen att starta. Går bolaget med underskott finns ingen kvittningsmöjlighet. I sådana fall 

kan underskottet leda till likvidation om inga åtgärder vidtas och bolaget börjar gå med vinst inom 

åtta månader. 

Fördelar med enskild näringsverksamhet är bland annat att det går att sätta av vinst till 

expansionsfond, vilket betyder att skatten skjuts framåt i tiden. Genom att utnyttja 

avsättningsmöjligheten innebär det att endast expansionsfondskatt betalas, det är samma skattesats 

som aktiebolagets bolagsskatt som ligger på 26,3 procent. Det innebär att den enskilda 

näringsverksamhet betalar samma skattesats som aktiebolaget under en tid. Expansionsfonderna 

måste lösas upp någon gång, de går inte att skjuta framför sig i all evighet. Det går att kvitta 

underskott i den enskilda näringsverksamheten mot inkomst av tjänst de första fem åren med upp till 

100 000 kronor. Genom den möjligheten gör det inget om verksamheten går med underskott en tid i 

början. Nackdelar med enskild näringsverksamhet är bland annat att ägaren inte kan vara anställd 
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vilket innebär att ingen avsättning till pension görs. Det är också en nackdel att ägaren bli personligt 

ansvarig för bolaget skulder samt beskattas privat för bolagets vinst. 

Fördel med att driva handelsbolag är att det går att kvitta underskott av näringsverksamhet mot 

inkomst av tjänst de första fem åren med upp till 100 000 kronor. Exempel på nackdelar med 

handelsbolag är bland annat att skattereglerna är mer komplicerade jämfört med aktiebolag. Det är 

viktigt att överväga med vem bolaget bildas med eftersom delägarna är personligt och solidariskt 

ansvariga. Det är svårt att lösa upp ett handelsbolag vid avveckling eller ombildning. Det är även 

delägarna personligen som beskattas för bolaget vinst. 

Den mest fördelaktiga företagsformen är aktiebolag då skattesatsen jämfört med handelsbolag och 

enskild näringsverksamhet är mycket lägre.  

4.1.2.2 Skattemässiga konsekvenser som uppstår vid byte av företagsform 

Vid ombildning från handelsbolag till aktiebolag är det vanligaste sättet inkråmsöverlåtelse. Det går 

inte att föra över periodiseringsfonder utan vidare till aktiebolaget utan några kriterier måste vara 

uppfyllda för att det ska få ske. Det finns en stoppregel vilken innebär att det krävs lika mycket eget 

kapital i balansräkningen som det finns i periodiseringsfonderna om de ska kunna föras över. Det är 

ägarna som sätter av till periodiseringsfonder och inte bolaget.  

4.1.3 Skatteverket 

Avsnittet bygger på en intervju med en skattehandläggare från Skatteverket, respondenten har 10 

års erfarenhet inom branschen. Personen i fråga vill vara anonym.  

4.1.3.1 Skattemässiga fördelar och nackdelar med företagsformerna 

Regelverket ska göra det neutralt ur ett skattemässigt perspektiv mellan de olika företagsformerna. 

Det ska inte vara mer fördelaktigt att driva en viss företagsform framför någon annan. Granskning av 

de specifika reglerna för varje företagsform i skattesystemet får då göras för att upptäcka skillnader.  

I aktiebolag finns det dubbelbeskattade skattesystemet. Aktiebolaget är ett eget skattesubjekt som 

beskattas för sitt resultat. Det ska sedan ske beskattning i det andra ledet som är hushållssektorn. 

Det innebär delägarbeskattning antingen genom utdelning eller genom uttagen lön som beskattas. 

Aktiebolag, handelsbolag och enskild näringsverksamhet kan samtliga sätta av till periodiseringsfond. 

Expansionsfond finns endast i handelsbolag och enskild näringsverksamhet men inte i aktiebolag. 

Samma sak gäller med räntefördelning som inte existerar i aktiebolag men däremot i handelsbolag 

och enskild näringsverksamhet.  

4.1.3.2 Skattemässiga konsekvenser som uppstår vid byte av företagsform 

Skatteverket lämnar inte sådana omdömen om företagsformerna på grund av att skattesystemet 

idag är tänkt att vara neutralt, oberoende av vilken företagsform som bedrivs. Valet av företagsform 

beror på flera olika omständigheter, det är inte enbart skatten som avgör. Det beror bland annat på 

bolagets egen verksamhet, lånefinansieringsfrågor samt vad bankerna efterfrågar för typ av 

företagsform.  

På frågan om vad det får för skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform hänvisar han till 

Skatteverkets handledningar och Björn Lundéns böcker. 
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4.1.4 Redovisningskonsult 

Avsnittet bygger på en intervju med en auktoriserad redovisningskonsult från KPMG som har 22 års 

erfarenhet inom branschen. Personen i fråga vill vara anonym.  

4.1.4.1 Skattemässiga fördelar och nackdelar med företagsformerna 

Den skattemässiga skillnaden är inte stor mellan aktiebolag, enskild näringsverksamhet, 

handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening om inkomsten ligger under brytpunkten för 

statlig inkomstskatt. Om inkomsten däremot är över brytpunkten blir skatten hög då statlig 

inkomstskatt också måste betalas. Det kan undvikas i aktiebolag och en ekonomisk förening då 

möjligheten finns att låta vinsten stå kvar i bolaget och på så sätt minska inkomsterna och genom det 

undvika statlig inkomstskatt. 

En fördel med aktiebolag är att det finns en del anställningsförmåner, ett exempel är att aktiebolaget 

kan bekosta friskvård i form av exempelvis gymkort för de anställda. Den möjligheten finns inte för 

ägaren i en enskild näringsverksamhet eftersom den inte kan vara anställd. Däremot kan de som är 

anställda få förmåner från verksamheten. 

Aktiebolag är den mest fördelaktiga företagsformen ur ett skattemässigt perspektiv. Även om 

inkomsten är väldigt låg måste ändå ett aktiekapital på 50 000 kronor satsas. Bolaget måste alltså gå 

med lite vinst om det ska vara någon vits med att ha ett aktiebolag. 

4.1.4.2 Skattemässiga konsekvenser som uppstår vid byte av företagsform 

Ska en enskild näringsverksamhet ombildas till ett aktiebolag finns det ofta periodiseringsfonder i 

den enskilda näringsverksamheten. Det är billigare att lösa upp dem i aktiebolaget jämfört med att 

lösa upp dem i den enskilda näringsverksamheten. Det som krävs är att det måste finnas ett så stort 

eget kapital i den enskilda näringsverksamheten att det täcker periodiseringsfonder för att det ska 

vara någon vits. Annars måste kapitalet skattas fram i den enskilda näringsverksamheten eller göra 

motsvarande annat tillskott. 

Ekonomisk förening fungerar i princip på samma sätt som ett aktiebolag, vilket innebär att det inte 

uppstår några skattemässiga konsekvenser vid en ombildning. 

Handelsbolag och kommanditbolag rekommenderas inte på grund av att en person blir helt 

solidariskt ansvarig för den andra om den gör olämpliga saker, därför finns inte så mycket kunskap 

om de formerna när det gäller ombildning.  

4.1.5 Skattekonsult 

Avsnittet bygger på en intervju med skattekonsulten Lars Wiberg som arbetar på Grant Thornton. 

Han har 34 års erfarenhet inom branschen. 

4.1.5.1 Skattemässiga fördelar och nackdelar med företagsformerna 

Några fördelar med aktiebolag är bland annat reglerna som reglerar beskattning för ägare av 

fåmansföretag, de så kallade 3:12 reglerna. Ägaren slipper det personliga ansvaret för bolagets 

skulder, den egna insatsen är relativt begränsad på grund av aktiekapitalet på 50 000 kronor. Kravet 

på att inte ha revisor för mindre aktiebolag är också en fördel. Att kunna ta ut lågbeskattad utdelning 

i och med 3:12 reglerna är också något som talar för aktiebolag. Vinsten kan stå kvar i ett aktiebolag 

vilket innebär att det endast beskattas med 26,3 procent, genom att låta vinsten stå kvar finns 

möjligheten att bygga upp kapital för framtida situationer. Det finns en marknadsmässig fördel i och 
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med att kunder och leverantörer har erfarenhet och är vana med att arbeta med aktiebolag. En 

nackdel är att det är med administrativt arbete, en årsredovisning ska upprättas och skickas in och 

det finns en offentlighet runt den.  

Fördelar med en enskild näringsverksamhet är bland annat att den är enkel att hantera och driva 

som privatperson samt möjligheten att kunna utnyttja räntefördelning är en stor fördel. Kan ägaren 

själv finansiera verksamheten med eget insatt kapital uppstår en räntefördelning, det vill säga en 

ränta på det egna kapitalet som lagts in. Nackdelar är att det är svårt att bygga upp ett eget kapital, 

är verksamheten lönsam är det svårt att spara det egna kapitalet i den enskilda 

näringsverksamheten. Det finns visserligen möjlighet att sätta av en del av vinsten till 

expansionsfond, men om vinsten istället placeras i värdepapper räknas det som uttag.  

Fördelar med handelsbolag och kommanditbolag överensstämmer med fördelarna som enskild 

näringsverksamhet har, främst handlar det då om räntefördelning. Finns det möjlighet att satsa en 

stor del eget kapital innebär det också räntefördelning. Både handelsbolag och kommanditbolag är 

enkla att hantera. Ägarna är personligt ansvariga i både enskild näringsverksamhet och handelsbolag. 

Deklarationsmässigt finns det en nackdel vilken är att handelsbolag och kommanditbolag upplevs 

som en väldigt komplicerad deklarationsform. Det är på grund av att skattemässiga ingångsvärden 

måste beräknas. Det är en av de mest komplicerade företagsformerna. Sedan finns det en stor 

nackdel med handelsbolag och kommanditbolag, de kan aldrig vara säljare vid en 

underprisöverlåtelse.  

En ekonomisk förening har samma skattemässiga regler som ett aktiebolag, vilket gör att fördelarna 

överensstämmer med aktiebolagets. Det är inte vanligt att vem som helst bildar en ekonomisk 

förening, det är vanligare att producentföreningar eller åkeriföreningar bildas i den företagsformen. 

Kunder och leverantörer upplever ofta att ekonomisk förening inte är lika vanlig som de andra 

företagsformerna. Nackdelar med att ha en ekonomisk förening är samma som för aktiebolag, det vill 

säga mer formellt och kravet på att upprätta en årsredovisning. 

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen. Aktiebolag är den mest skattemässigt fördelaktiga 

företagsformen då det går att bygga upp ett eget kapital. Drivs ett aktiebolag räknas ägaren som 

anställd i bolaget, det innebär möjlighet att ta ut skattefria förmåner som exempelvis gymkort och 

ögonlaseroperationer. Det går inte att göra i en enskild näringsverksamhet eftersom ägaren inte kan 

vara anställd i verksamheten.  

4.1.5.2 Skattemässiga konsekvenser som uppstår vid byte av företagsform 

Vid ombildning från enskild näringsverksamhet till aktiebolag uppstår inga skattemässiga 

konsekvenser. Ombildning får ske utan att övervärden måste skattas fram, det går även att föra över 

periodiseringsfond och expansionsfond. Handelsbolag och kommanditbolag går normalt inte att 

ombilda till aktiebolag, det är på grund av att det inte får förekomma en underprisöverlåtelse. 

Förekommer det övervärden i tillgångarna måste de skattas fram i handelsbolaget och 

kommanditbolaget innan de överförs till aktiebolaget. Finns det däremot inga övervärden går det att 

sälja över tillgångarna. Vid ombildning av ekonomisk förening förekommer det inga skattemässiga 

konsekvenser och det tillåtet att göra underprisöverlåtelse. 
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4.2 Ur företagets synvinkel 

Avsnittet bygger på information från intervjuer med företag som nyligen har bytt företagsform till 

aktiebolag. 

4.2.1 Enskild näringsverksamhet till aktiebolag 

Avsnitt bygger på information från företag som har ombildat sig från enskild näringsverksamhet till 

aktiebolag. 

4.2.1.1 Företag A  

Nedanstående avsnitt bygger på en intervju med Tove Cronqvist som driver en redovisningsfirma. 

Det är ett enmansföretag som bildades 2007, hon ombildade själv verksamheten till aktiebolag 

2011/2012 då hon ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att genomföra det.  

Valet att från början starta en enskild näringsverksamhet var främst för att den var enkel att starta 

samt att ingen kapitalinsats behövdes, då det var ett krav för aktiebolag. Det sågs även som positivt 

att det inte var något krav på att ha revisor, då även det var ett krav i aktiebolag på den tiden. Att en 

enskild näringsverksamhet är lätt att avveckla var också en fördel om det skulle bli aktuellt med 

ombildning eller nedläggning. Då verksamheten från början drevs vid sidan av det vanliga arbetet 

kändes det överdrivet att bilda någon annan företagsform.  

De skattemässiga konsekvenserna med att ha en enskild näringsverksamhet var dels att mycket skatt 

samlades i slutet av året. Det fanns en risk att preliminärskatten blev för låg om storleken på 

inkomsterna underprognostiserats, det innebar att restskatten i sin tur kunde bli väldigt hög. Det 

beror på att förutom inkomstskatt betalas moms och egenavgifter för sig själv för hela året på en 

gång. Möjligheterna att låta kapital finnas kvar i verksamheten är små, det innebär då att ägaren 

beskattas för hela förtjänsten.  

Anledningen att ombilda till aktiebolag var främst för att kunna anpassa löneuttaget till en nivå som 

inte gav statlig inkomstskatt. Fördelen att kunna låta pengar finnas kvar i bolaget för framtida behov 

övervägde också, den möjligheten finns inte i den enskilda näringsverksamheten. Möjligheten att ta 

ut lågbeskattad utdelning finns i aktiebolag vilket kan vara ett komplement till löneuttag. I den 

enskilda näringsverksamheten finns ingen möjligheten att låta den bekosta friskvården utan det 

betalas ur egen plånbok. Den förmånen finns däremot i aktiebolag vilket också var en bidragande 

faktor till ombildningen.  

En utvärdering efter bolagsbytet visar att ägaren är nöjd med ombildningen. De främsta fördelarna 

med att nu bedriva ett aktiebolag är möjligheten att ha bättre löpande koll på hur verksamheten 

ligger till eftersom personalskatt, arbetsgivaravgifter och moms betalas löpande istället för en gång 

om året. Nackdelen med ett aktiebolag jämfört med en enskild näringsverksamhet är att det kräver 

mer administrativt arbete.  
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4.2.1.2 Företag B  

Nedanstående avsnitt bygger på en intervju med Maria Lindgren som driver företaget Jobblust 

Sollentuna AB. Verksamheten bildades 2006 och är ett enmansföretag som hjälper andra företag att 

öka motivation, drivkraft och jobblust hos medarbetarna. Hon tog hjälp av en redovisningskonsult vid 

ombildningen. 

Företaget startades som en enskild näringsverksamhet då ägaren inte visste om bolaget skulle gå 

med vinst eller förlust i början i och med att ett aktiebolag inte får gå med förlust då det kan bli 

tvunget att likvideras. De skattemässiga konsekvenserna som den enskilda näringsverksamheten 

bidrog till var att ägaren betalade mycket skatt de första åren.  

Ägaren valde att ombilda till aktiebolag från enskild näringsverksamhet i maj 2011. Hon upplevde att 

det kändes mer seriöst gentemot kunderna att ha ett aktiebolag. En annan bidragande faktor var att 

det kändes tryggare med ett aktiebolag då det är en egen juridisk person jämfört med enskild 

näringsverksverksamhet där firman och ägaren räknas som samma person. Den sänkta 

kapitalgränsen var också en bidragande faktor till ombildningen.  

Ägaren upplever att ombildningen gått bra och har inte märkt av några skattemässiga konsekvenser i 

och med ombildningen. Fördelar med att driva ett aktiebolag är att kunna ta ut lön och låta bolaget 

betala för friskvård, en nackdel var att bolaget inte kunde behålla sitt gamla namn. 

4.2.2 Handelsbolag till aktiebolag 

Avsnittet bygger på information från företag som har ombildat sig från handelsbolag till aktiebolag. 

4.2.2.1 Företag C 

Nedanstående avsnitt bygger på en intervju med Johnny Karlberg som driver bolaget JKarlberg AB. 

Företaget har funnits sedan 2010 och bedriver handel av sportstolar, han tog hjälp av en revisor i och 

med ombildningen. Företaget startades som ett handelsbolag då ägaren ansåg att den 

företagsformen var enklare att driva än ett aktiebolag. Två andra anledningar var att det inte 

behövdes någon revisor eller något aktiekapital. De skattemässiga konsekvenserna det medförde att 

driva ett handelsbolag var att bli beskattad personligt om företaget gick med vinst. 

Företaget valde att ombilda sig till aktiebolag då de anser att ett aktiebolag verkar seriösare ut mot 

kunder, aktiebolag ansågs även säkrare vid en eventuell konkurs. Det sågs som en fördel att kunna 

låta vinsten stå kvar i aktiebolaget för att undvika beskattning. Den sänkta kapitalgränsen och att inte 

behöva revisor har också haft betydelse. Några skattemässiga konsekvenser i och med ombildningen 

har företaget inte märkt av.  

4.2.2.2 Företag D 

Nedanstående avsnitt bygger på en intervju med Hans-Ove Aldenbrink som driver ett aktiebolag som 

säljer datorer och jobbar med programmering för större företag. Bolaget bildades 1974 som ett 

handelsbolag. Företaget har två heltidsanställda och vid behov tas extrapersonal in.  

Anledningen till att Hans-Ove valde att bilda ett handelsbolag var att det inte fanns så många andra 

alternativ. För att starta ett aktiebolag på den tiden krävdes ett aktiekapital på 100 000 kronor och 

det drevs i början som en sidoverksamhet därför fanns det ingen anledning att bilda ett aktiebolag. 

En nackdel som upplevdes med handelsbolaget var svårigheten att fördela överskottet mellan Hans-

Ove och hans son. Det hade varit enklare att ha bolaget tillsammans med sin fru då det är inom 
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samma familj, det är svårare att dela upp överskottet mellan två olika aktörer.  En skattemässig 

fördel med handelsbolaget var att skatten kunde skjutas framåt. 

Handelsbolaget ombildades till ett aktiebolag den 1 januari 2011 i och med att revisionsplikten 

försvann. I princip startades ytterligare ett bolag, aktiebolaget, samtidigt som handelsbolaget fick 

vara kvar några år under avvecklingsprocessen. Det ansågs lättare att driva aktiebolaget utan revisor 

då kostnaden för revisorn är stor. Den sänkta kapitalgränsen var ingen bidragande faktor vid 

ombildningen till aktiebolag. En annan anledning till att de valde att ombilda sig var att de ansåg att 

ett aktiebolag anses mer seriöst gentemot kunder än ett handelsbolag. I aktiebolaget kan de ta ut lön 

istället, vilket ger en bättre ekonomisk överblick. Det är en fördel att det går att låta pengarna finnas 

kvar i aktiebolaget, i och med det har de kunnat sätta undan en del för att kunna bygga upp ett 

kapital. Det går däremot inte att göra i ett handelsbolag då det räknas som privata pengar som måste 

beskattas under aktuellt intjänandeår. Hans-Ove tog hjälp av en redovisningskonsult för att 

genomföra ombildningen.  

Hans-Ove nämner att det är svårare att avveckla ett handelsbolag än vad Almi och 

NyföretagarCentrum ger sken av. Det går inte att föra över allt i handelsbolaget till aktiebolaget hur 

som helst, utan det är en komplicerad process. När handelsbolaget ska avvecklas måste det avslutas 

med exempelvis avskrivningar och varor vilket kan ta många år, eftersom bolaget funnits sedan 1974 

fanns det mycket tillgångar i bolaget att ta hänsyn till.  

En utvärdering visar att de är nöjda med ombildningen. Att driva ett aktiebolag innebär mer 

administrativt arbete som ska skickas till statliga myndigheter, men det upplevs inte som ett 

problem. Hans-Ove sköter själv bokföringen medan de har en revisor som gör boksluten. 

Handelsbolaget hade god likviditet vilket medförde att de hade kunnat sätta in ett större aktiekapital 

i aktiebolaget än de gjorde. Det hade bidragit till att det varit lättare att få krediter. Anledningen till 

att de inte satte in ett större kapital var för att det inte behövdes mer än 50 000 kronor. Hans-Ove 

tror att det bästa hade varit att satsa 200 000 kronor då det krävs ett stort aktiekapital för att kunna 

bedriva verksamheten. Gentemot leverantörer och kunder ser det bättre ut att ha ett större 

aktiekapital. Dock ansåg Hans-Ove att han kunde bygga upp ett kapital på cirka 300 000 kronor under 

en period på två år, det var en anledning till att endast 50 000 kronor satsades. 

4.2.3 Ekonomisk förening till aktiebolag 

Avsnittet bygger på information från företag som har ombildat sig från ekonomisk förening till 

aktiebolag.  

4.2.3.1 Företag E 

Avsnittet bygger på en intervju med en ekonomisk förening vars verksamhet bedrivs inom 

skidsporten och bildades 2008. Respondenten vill vara anonym.  

Valet att starta en ekonomisk förening var främst för att den företagsformen passade bäst in i den 

situation som verksamheten befann sig i. Från början hade de inte några vidare vinstdrivande 

intressen och kunde därför mer liknas med ideella föreningar. En annan viktig aspekt var att det såg 

bättre ut att driva en ekonomisk förening hos deras beställare som är kommunen.  

Det uppkom inga särskilda skattekonsekvenser med ombildningen i och med att de redan 

beskattades som ett aktiebolag. Det fanns fler aspekter som bidrog till bolagsbytet, exempelvis hade 
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de ett stort kapital, det förenklade kontakten och samarbetet med andra företag samt möjligheten 

att kunna ta del av de fördelar aktiebolag har. Den sänkta kapitalgränsen påverkade inte valet att 

ombilda till aktiebolag då företaget hade tillräckligt stort kapital att ombilda oavsett om 

kapitalgränsen fortfarande varit 100 000 kronor.  

Bolaget har en stabil verksamhet som är oberoende av vilken företagsform som bedrivs. 

Ombildningen genomfördes i första hand för att förtydliga och förenkla bolagets dagliga verksamhet 

och syfte. En stor fördel är att aktieägarna nu kan ta del av utdelning. Den enda nackdelen med 

ombildningen är att bolaget nu enbart ses drivas i rent vinstdrivande syfte. I övrigt har de inte märkt 

några negativa effekter. Ombildningen gick smidigt till och i dagsläget finns inget som tyder på att det 

varken blivit bättre eller sämre på någon punkt vad gäller företagets omsättning och vinst, vilket i 

slutändan är det primära. 
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5. Analys 

Kapitlet avser att jämföra teoridelen och empiridelen för att undersöka vilken företagsform som är 

mest fördelaktig ur skattesynpunkt, samt att undersöka om det uppstår några skattemässiga 

konsekvenser vid byte av företagsform. 

Teorin rekommenderar att företagare bör ta hänsyn till ett flertal olika faktorer vid val av 

företagsform, både civilrättsliga och skatterättsliga. Exempel på faktorer att beakta är bland annat 

antal ägare, ägarens ansvar för bolagets förpliktelser, kapitalkrav, revisor samt löne- och 

skattemässiga fördelar med varje företagsform. Det bekräftas även av rådgivarna. Vår undersökning 

visar att det främst var de civilrättsliga reglerna som var avgörande för att företagarna valde att 

starta sin verksamhet i en annan form än aktiebolag. Det berodde på saker som till exempel mindre 

administrativt arbete, inget krav på revisor samt att ingen kapitalinsats krävdes. 

5.1 Motiv som talar för att inte välja aktiebolag 

I teorin beskrivs olika faktorer som talar för att välja enskild näringsverksamhet framför aktiebolag. 

Fördelar med enskild näringsverksamhet är bland annat mindre administrativt arbete, ingen 

kapitalinsats behövs samt att det går att kvitta underskott. Det bekräftas av företag A som även 

nämner att enskild näringsverksamhet är att föredra då den är lätt att avveckla och ombilda. 

Redovisningskonsulten säger att en fördel är att kunna kvitta underskott i verksamheten mot 

inkomst av tjänst. Enligt teorin är det fördelaktigt att utnyttja möjligheten till räntefördelning samt 

expansionsfond. Det bekräftas även av rådgivarna.  

Några fördelar med att välja handelsbolag framför aktiebolag enligt teorin är att det inte finns något 

krav på kapitalinsats, det behövs ingen revisor, möjligheten till att kvitta underskott samt att kunna 

utnyttja räntefördelning. De enda fördelarna rådgivarna ser med att ha ett handelsbolag är att kunna 

kvitta underskott mot inkomst av tjänst samt att kunna utnyttja räntefördelning. Företag C såg det 

som positivt att det inte fanns något krav på kapitalinsats och att ingen revisor behövdes. För företag 

D var den avgörande faktorn att det inte behövdes någon kapitalinsats samt möjligheten att skjuta på 

skatten genom avsättning till expansionsfond.   

Enligt teorin finns det många likheter mellan en ekonomisk förening och aktiebolag. Rådgivarna 

nämner en likhet nämligen möjligheten att låta vinsten stå kvar i bolaget. Det finns då en möjlighet 

att kunna skatteplanera om inkomsten ligger över brytpunkten och på så sätt undvika statlig 

inkomstskatt. Företag E såg det som en fördel att bilda en ekonomisk förening då kommunen ville 

anlita dem och att föreningen inte drevs i vinstgenererande syfte. 

Likvidationsreglerna som beskrivs i teorin mer eller mindre tvingar företagare att inte starta ett 

aktiebolag om ägaren räknar med att gå med förlust de första åren. Om så är fallet rekommenderar 

teorin därför att starta enskild näringsverksamhet eller handelsbolag istället. Även rådgivarna varnar 

för det på grund av likvidationsreglerna. Enskild näringsverksamhet och handelsbolag får kvitta 

förlust i verksamheten mot inkomst av tjänst, vilket gör att de kan gå med förlust de första åren. 

Företagarna valde att börja med en annan företagsform än aktiebolag då de var osäkra på om de 

skulle gå med vinst eller inte.  

Teorin säger att grundtanken med att slippa det personliga ansvaret i aktiebolag inte alltid 

överensstämmer med verkligheten. Tar bolaget ett lån kan ägaren bli personligt ansvarig för lånet 
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om det inte finns tillräckligt med säkerhet i bolaget. Även rådgivarna varnar för att bli personligt 

ansvarig och menar att 50 000 kronor inte är mycket i aktiekapital. Det bekräftas av företag D som 

nämner att de i efterhand hade valt att sätta in ett större aktiekapital än 50 000 kronor och på så sätt 

fått ner krediterna. Därför anser vi att inte börja verksamheten som ett aktiebolag om möjligheten 

inte finns att satsa mer än 50 000 kronor, då bör en annan företagsform väljas. 

Har en person inte möjlighet att bilda ett aktiebolag är vår rekommendation att välja enskild 

näringsverksamhet framför handelsbolag. Det är på grund av det solidariska betalningsansvaret i 

handelsbolag samt att teorin visar att handelsbolag och enskild näringsverksamhet beskattas på 

samma sätt. Inte heller rådgivarna rekommenderar sina kunder att starta handelsbolag på grund av 

det solidariska ansvaret. Rådgivarna anser att enskild näringsverksamhet kan vara ett bättre 

alternativ utifrån ett skattemässigt perspektiv om inkomsten är under brytpunkten. Vidare tycker de 

även att ekonomisk förening kan vara ett annat alternativ utifrån ett skattemässigt perspektiv, men 

att leverantörer och kunder inte har lika stor erfarenhet av den företagsformen. 

5.2 Motiv som talar för att bilda aktiebolag 
Teorin ger ingen ordagrann rekommendation över vilken företagsform som är mest fördelaktig ur ett 

skattemässigt perspektiv. Efter att ha studerat skattetabellen i teoriavsnittet anser vi att aktiebolag 

är den fördelaktigaste företagsformen i och med att pengar kan tas ut i form av lågbeskattad 

utdelning. Rådgivarna är även de eniga om att aktiebolag är den mest fördelaktiga företagsformen ur 

ett skattemässigt perspektiv. Det är på grund av den lågbeskattade utdelningen samt att ägaren kan 

låta vinsten stå kvar i bolaget och genom det skatteplanera för att undvika statlig inkomstskatt. Även 

företagen nämner att de bytte företagsform på grund av de skattemässiga fördelarna med utdelning 

och skatteplanering. 

Både teorin och rådgivarna berättar att aktiebolag är den vanligaste bolagsformen samt att de stora 

företagen bedrivs i den formen. Även det anser vi tyder på att aktiebolag är den mest skattemässigt 

fördelaktiga företagsformen då de stora företagen knappast skulle välja någon annan form än den de 

får ut mest pengar av. 

Ett aktiebolag anses som mer seriöst mot exempelvis kunder och leverantörer än vad ett 

handelsbolag och enskild näringsverksamhet gör enligt teorin. För företag B, C och D var även det en 

bidragande faktor till ombildningen, de ville uppfattas som mer seriösa. Även skattekonsulten håller 

med i det och säger att det finns en marknadsmässig fördel med att driva ett aktiebolag då kunder 

och leverantörer ofta har mer erfarenhet av att arbeta med den företagsformen.  

I teorin framgår det att en enskild näringsverksamhet inte är ett eget skattesubjekt och därför är det 

viktigt att hålla isär den egna och verksamhetens ekonomi. Rådgivarna ser det som ett problem att 

många blandar ihop den privata och företagets ekonomi. Företag B såg det som en fördel att ombilda 

verksamheten till aktiebolag då det är en egen juridisk person och ekonomin hålls isär. 

Enligt företag A är en stor nackdel med den enskilda näringsverksamheten att mycket skatt samlas i 

slutet av året. Det är svårt att förutse hur stora inkomsterna kommer bli under året vilket kan göra 

att preliminärskatten blir för låg och restskatten hög. Det framgår även i teorin då en avstämning 

görs en gång om året i och med deklarationen. Vi har kommit fram till att det är en nackdel 

aktiebolaget slipper då skatten betalas kontinuerligt under året.  
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Både rådgivare och företagare är överens om att en gemensam nackdel som enskild 

näringsverksamhet och handelsbolag har är att det inte finns möjlighet att bygga upp ett kapital på 

samma sätt som det går att göra i aktiebolag. I teorin framgår det att ägarna i båda företagsformerna 

beskattas privat för hela företagens resultat. I ett aktiebolag kan vinsten stå kvar i bolaget medans 

den möjligheten inte finns i enskild näringsverksamhet och handelsbolag. 

5.3 Ombildning 

Teorin säger att byte av företagsform bör grunda sig på de skattemässiga faktorerna. Vår 

undersökning visar att företagen främst ombildades på grund av de skattemässiga fördelarna som ett 

aktiebolag kunde erbjuda. Andra faktorer som spelade in när företagen ombildades var att 

aktiebolaget är en egen juridisk person och att ägaren därmed inte blir personligt ansvarig samt att 

det inte längre finns något krav på revisor för mindre aktiebolag. 

Enligt Rabe ska det inte finnas några skattemässiga skillnader mellan de olika företagsformerna. 

Utgångspunkten är att oberoende av vilken företagsform som bedrivs ska beskattningen vara 

neutral. Det bekräftas av skattehandläggaren som säger att enligt gällande skatteregler finns det 

ingen företagsform som ska vara mer skattemässigt fördelaktig än någon annan. Vidare menar Rabe 

att det finns betydande skillnader i bolagsbeskattningen. Det bekräftas av rådgivarna.   

Teorin ger inga rekommendationer över vilken företagsform en företagare bör välja, utan beskriver 

endast de olika reglerna. Det är ett mycket individuellt val att välja företagsform, och det är inte alla 

former som passar i alla situationer. Vår undersökning visar att det stämmer, inget av företagen 

ombildade sig på grund av samma anledningar.  Enligt Massingill och Mares är det bra att överväga 

om det kan vara mer fördelaktigt att driva bolaget i en annan företagsform om företaget går bra. Vi 

instämmer i det och tror att många bolag idag kanske inte har den mest fördelaktiga företagsformen 

för just deras verksamhet.   

Vi anser att det kan vara svårt för en företagare att själv bli påläst om alla regler gällande ombildning 

då de är väldigt omfattande. Därför håller vi med Barney om att företagaren bör ta hjälp av rådgivare 

med lång erfarenhet för att välja den mest fördelaktiga företagsformen för deras verksamhet. Fyra av 

fem företag tog hjälp av rådgivare vid ombildningen, företag A valde att avstå från hjälp från 

rådgivare då hon ansåg sig vara påläst. 

5.4 Skattemässiga konsekvenser i och med ombildningen  
Enligt teorin kan det medföra skattemässiga konsekvenser att genomföra en ombildning till 

aktiebolag, men de kan undvikas om ombildningen går till på specifika sätt. Det som avgör om det 

uppstår skattemässiga konsekvenser i och med ombildningen är vilka parter som är inblandade och 

priset på överföringen. Det bekräftas av revisorn som säger att om ombildningen går till på rätt sätt 

uppstår inga skattemässiga konsekvenser. Företagen uppger att de inte upplevt några skattemässiga 

konsekvenser i och med ombildningen. Vi tror att det kan bero på att företagen tog hjälp av 

rådgivare vid ombildningen.  

5.4.1 Enskild näringsverksamhet till aktiebolag 

Tillgångar och skulder kan enligt teorin överföras till aktiebolaget från enskilda firman till bokförda 

värden utan att det uppstår några skattemässiga konsekvenser. Det bekräftas av den auktoriserade 

revisorn och skattekonsulten. 
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Teorin säger att periodiseringsfonder kan överföras till aktiebolaget om verksamheten drivs vidare av 

bolaget, vilket bekräftas av skattekonsulten. Vidare säger teorin att det finns vissa kriterier som 

måste vara uppfyllda innan periodiseringsfonden kan föras över. Det bekräftas av den auktoriserade 

redovisningskonsulten som förklarar att det som krävs för att få föra över är att det måste finnas ett 

så pass stort eget kapital i den enskilda näringsverksamheten att det täcker periodiseringsfonderna. 

Revisorn rekommenderar att föra över periodiseringsfonderna till aktiebolaget för att lösa upp dem 

där istället för att lösa upp dem i den enskilda näringsverksamheten. Det kan bli väldigt dyrt för 

ägaren att lösa upp dem i den enskilda näringsverksamheten om fonderna som återförs är så pass 

stora att de överstiger gränsen för statlig inkomstskatt.  

Enligt teorin kan även expansionsfonder föras över till aktiebolaget, vilket bekräftas av 

skattekonsulten. Även här rekommenderar revisorn att föra över expansionsfonderna till 

aktiebolaget för att lösa upp dem i bolaget istället för att lösa upp dem i den enskilda 

näringsverksamheten då skatten kan bli hög. 

5.4.2 Handelsbolag till aktiebolag 

Det framgår av teorin att om ett handelsbolag ska ombildas till aktiebolag går det att överföra både 

tillgångar och skulder utan att det uppstår några skattemässiga konsekvenser, det bekräftas av 

revisorn. 

Det går enligt teorin att föra över periodiseringsfonder från handelsbolaget vid en ombildning. 

Redovisningskonsulten nämner liksom teorin att det finns en stoppregel vilken innebär att det krävs 

lika mycket eget kapital i balansräkningen som det finns i periodiseringsfonderna om de ska kunna 

föras över. Revisorn nämner även att det är samma regler som gäller för handelsbolag som för 

enskild näringsverksamhet. Det är för att det är delägarna i handelsbolaget och inte själva bolaget 

som överför periodiseringsfonder och de kan därför liknas med en enskild näringsverksamhet.  

Expansionsfonder går inte att överföra direkt till aktiebolaget från handelsbolaget, det framgår av 

teorin att ägaren först måste bilda en enskild näringsverksamhet och föra över expansionsfonderna 

dit, för att sedan föra över dem därifrån till aktiebolaget. Revisorn nämner att expansionsfonder förs 

över enligt samma principer som gäller för enskild näringsverksamhet. Det överensstämmer med 

teorin där det framgår att ägaren måste bilda en enskild firma först för att kunna föra över fonderna. 

Vi anser dock att handelsbolag verkar mer komplicerat att ombilda jämfört med enskild 

näringsverksamhet om ägaren satt av till expansionsfond. 

5.4.3 Ekonomisk förening till aktiebolag 

Det ska enligt teorin inte medföra några direkta skattemässiga konsekvenser att ombilda från en 

ekonomisk förening till ett aktiebolag, det innebär att tillgångar, skulder och periodiseringsfonder 

kan föras över utan att några skattemässiga konsekvenser uppstår. Den auktoriserade 

redovisningskonsulten och skattekonsulten säger att det inte uppstår några skattemässiga 

konsekvenser i och med en ombildning på grund av att en ekonomisk förening redan fungerar i 

princip som ett aktiebolag. Både teorin och revisorn nämner att en ekonomisk förening likvideras vid 

en ombildning. 
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6. Slutsatser 

Kapitlet behandlar slutsatser utifrån analysen. 

Faktorerna som var avgörande för företagen vid valet av företagsform skiljer sig åt vid jämförelse av 

de faktorerna som var avgörande vid ombildningen. Vid bildandet var det främst de civilrättsliga 

reglerna som hade betydelse och vid ombildningen var det däremot de skatterättsliga reglerna som 

var mest avgörande.  

De faktorer som avgjorde att företagarna inte valde att bilda ett aktiebolag från början var att ett 

aktiebolag inte får gå med förlust i och med gällande likvidationsregler. Möjligheten till att kvitta 

underskott i enskild näringsverksamhet och handelsbolag, att ägarna inte hade kapitalet som krävdes 

för att starta ett aktiebolag samt att det inte är krav på revisor i de andra företagsformerna var också 

några fördelar som vägde över. 

Kan företagen inte starta ett aktiebolag från början är det mer fördelaktigt att bilda en enskild 

näringsverksamhet framför ett handelsbolag. Det är på grund av det solidariska ansvaret som finns i 

handelsbolaget. 

Aktiebolag är den skattemässigt mest förmånliga företagsformen om inkomsterna ligger över 

brytpunkten för statlig inkomstskatt. Då finns möjligheten att låta vinsten stå kvar i bolaget och 

genom det kunna skatteplanera och på så sätt undvika den statliga inkomstskatten. Är däremot 

inkomsterna under brytpunkten för statlig inkomstskatt är enskild näringsverksamhet, handelsbolag 

och kommanditbolag lika bra. I ett aktiebolag går det även att ta ut lågbeskattad utdelning vilket 

också är en bidragande faktor till att ha ett aktiebolag. 

Det uppstår skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform, men om ombildningen går till på 

rätt sätt kan skattekonsekvenserna undvikas. Det är däremot svårare att ombilda handelsbolag än 

enskild näringsverksamhet och ekonomisk förening till aktiebolag då det inte går att föra över 

expansionsfonder direkt från handelsbolaget till aktiebolaget.  

Det är mer skattmässigt fördelaktigt att lösa upp periodiseringsfonder och expansionsfonder i 

aktiebolaget än den enskilda näringsverksamheten eller handelsbolaget. Har ägaren möjligheten att 

inte lösa upp dem i handelsbolaget eller enskilda näringsverksamheten är det bra då skatten för att 

lösa upp dem där kan uppgå till 58 procent plus egenavgifter på 25 procent. Löses de däremot upp i 

aktiebolaget betalas endast bolagsskatten som ligger på 26,3 procent. 

Ägarna har inte så stor kunskap om de skattemässiga konsekvenserna som uppstår vid en 

ombildning, därför bör de ta hjälp av rådgivare i och med ombildningen. 

6.1 Förslag till vidare studier 

Vår studie visar att aktiebolag är den mest fördelaktiga företagsformen ur skattesynpunkt, studien 

kan upprepas om tio år för att se vilken företagsform som är mest fördelaktig då. Ett annat förslag till 

vidare studier är att undersöka hur ombildning till de övriga företagsformerna går till, samt 

tillvägagångssättet om ett aktiebolag ska ombilda sig till en annan företagsform. Ett tredje förslag till 

vidare studier är att undersöka om det finns skattemässiga fördelar med att starta ett företag i något 

annat land än Sverige.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till rådgivarna 

 Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 

 

 Kan vi ta med ditt namn i  uppsatsen eller vill du vara anonym? 

 

 Vilka är de skattemässiga för- och nackdelarna med.. 

o aktiebolag? 

o enskild näringsverksamhet? 

o handelsbolag? 

o kommanditbolag? 

o ekonomisk förening? 

 

 Vilken företagsform är mest fördelaktig ur ett skattemässigt perspektiv? 

 

 Vilka skattemässiga konsekvenser uppstår vid byte av företagsform från..  

o enskild näringsverksamhet till aktiebolag? 

o handelsbolag till aktiebolag? 

o kommanditbolag till aktiebolag? 

o ekonomisk förening till aktiebolag? 

 

  



 

Bilaga 2 
Intervjufrågor till företagen 

 Kan vi ta med ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 

 

 Hur länge har företaget funnits? 

 

 Vilken företagsform hade ni från början? 

 

 Varför valde ni just den företagsformen ni hade från början?  

 

 Vilka skattemässiga konsekvenser gav det att ha den företagsformen? 

 

 Varför har ni bytt företagsform till aktiebolag? 

 

 Har den sänkta kapitalgränsen haft någon betydelse för att ni bytt företagsform? 

 

 Vilka skattemässiga konsekvenser gav det att genomföra ombildningen? 

 

 Hur tycker ni att det har gått efter bolagsbytet? 

o Fördelar 

o Nackdelar 

 

 Blev det som ni hade tänkt er? Bättre/sämre 


