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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Vid nystart eller ombildning av företagsform finns det såväl sociala som skattemässiga 

aspekter att ta hänsyn till. I Sverige existerar det olika bolagsformer att välja mellan beroende 

på vilken typ av verksamhet man driver. Dessa företagsformer är: enskild näringsverksamhet, 

handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomisk förening. Utöver dessa 

företagsformer har man även möjligheten att starta enkelt bolag, europabolag, europeisk 

ekonomisk intressegemenskap och europeisk gruppering för territoriellt samarbete.1  

 

Denna uppsats kommer att fokusera på de tre vanligaste företagsformerna i Sverige nämligen 

aktiebolag, handelsbolag och enskild näringsverksamhet. Under 2014 bildades 42 063 

aktiebolag, 15 750 enskilda näringsverksamheter och 3 831 handelsbolag. Varje gång ett nytt 

företag registreras har någon gjort ett val av företagsform och kommit fram till att en viss 

företagsform passar in med visionen som ägaren har för bolaget.2 

 

Under 2010 infördes lagändringar som lett till att det har blivit mindre komplicerat att starta 

och driva ett aktiebolag. De förändringar som har haft störst inflytande är slopandet av 

revisionsplikten i mindre aktiebolag och sänkningen av minsta tillåtna aktiekapitalet från 100 

000 kr till 50 000 kr. Ändringarna har minskat startkapitalet som behövs för att bilda ett 

aktiebolag. Utöver detta leder slopandet av revisionsplikten till att det är enklare att sköta och 

bibehålla ett mindre bolag.3 

 

Det är rimligt att anta att dessa förändringar har påverkat valet av företagsform för individer 

eftersom statistiken visar att det har bildats fler aktiebolag än handelsbolag och enskilda 

näringsverksamheter sammanlagt sedan år 2010. Utöver detta har en del handelsbolag och 

enskilda näringsverksamheter valt att ombilda sina verksamheter till aktiebolag. Men vad får 

dessa företagsombildningar för skattemässiga konsekvenser för företagen vid byte till 

aktiebolag? Utöver detta kan man också undra vad det finns för grundläggande skattemässiga 

skillnader mellan de olika företagsformerna som är värda att ha i åtanke vid val och byte av 

företagsform. 

 

                                                 
1 Bolagsverket [http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer] 2015-09-20 
2 Bolagsverket [http://www.bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538] 2015-09-20 
3 Frivision [http://www.frivision.se/slopad-revisionsplikt-sparar-nara-en-miljard-kronor-2012] 2015-12-12 
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Ett av syftena med inkomstbeskattning för företagssektorn är att minska möjligheterna till 

skatteplanering och att förenkla beskattningsprocessen överlag. Utöver detta är 

företagsbeskattningen designad för att vara så neutralt så möjligt vid jämförelse av 

handlingsalternativen för olika företagsformer. Den viktigaste skatterättsliga principen som 

förekommer inom företagsbeskattning är likformighetsprincipen som framhäver hur viktigt 

det är med ett rättvist och likformigt skattesystem för de olika företagsformerna. 4 

Likformighetsprincipen inom skatt syftar på att de med lika inkomst ska betala lika skatt för 

att undvika diskriminering.5 Detta betyder att det inte ska ha någon stor betydelse vilken typ 

av företagsform man väljer att driva ur ett skattemässigt perspektiv. Då uppkommer frågan 

om det i dagsläget existerar tydliga skillnader mellan de olika företagsformerna. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra de skattemässiga konsekvenserna som 

påverkar bolagsägare vid nystart av bolag och ombildning från handelsbolag och enskild 

näringsverksamhet till aktiebolag. 

 

Denna uppsats begränsar sig genom att fokusera på endast svenska företagsformer. 

Företagsformerna som kommer undersökas genom uppsatsens gång är aktiebolag, 

handelsbolag, och enskild näringsverksamhet. Valet att fokusera på dessa tre företagsformer 

är baserat på att de är de tre vanligaste företagsformerna i Sverige. På grund av detta kommer 

inte några andra företags former att diskuteras. 

 

Uppsatsens fokus ligger på de skattemässiga konsekvenser som kan uppstå vid bildning och 

byte av företagsform. Uppsatsen kommer därmed bara behandla lagar och skatteeffekter som 

är relevanta för företagsformerna i dessa sammanhang. Detta innebär att uppsatsen kommer 

också att behandla reglerna för periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning för att 

kunna få en tydligare bild över vad som sker vid ombildning av företagsform. 

 

Ett centralt begrepp som kommer användas genom uppsatsen är begreppet 

näringsverksamhet. Jag har valt att använda skatteverkets definition av vad en 

näringsverksamhet är. Enligt skatteverket ska en verksamhet drivas av en juridisk person eller 

                                                 
4 Rabe & Hellenius, 2010, s. 221 
5 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, 2015, s. 44-45 
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en fysisk person där verksamheten ska vara självständig, drivas med vinstsyfte och drivas 

regelbundet och varaktigt för att det ska räknas som en näringsverksamhet.6 

 

1.3 Metod och material 

Metoden jag har valt för att kunna fullfölja uppsatsens syfte fokuserar på att tolka och 

organisera gällande rätt inom företagsbeskattning för just handelsbolag, enskild 

näringsverksamhet och aktiebolag. Jag har valt att ha en beskrivande ton igenom uppsatsen 

eftersom jag känner att det är det bästa tillvägagångssättet för att uppnå syftet med uppsatsen. 

De källor som har använts genom uppsatsen har jag rangordnat enligt följande: Lagar, doktrin 

(juridisk litteratur), rättspraxis, skatteverket och bolagsverket. Skatteverket och bolagsverket 

används som källor för att berika uppsatsen och för att ge läsaren en djupare insikt i de olika 

företagsformerna som kommer beaktas. 

 

Kapitel två kommer introducera läsaren till de olika företagsformerna och vilka redovisnings 

och revisions plikter som är kopplade till företagsformerna. Kapitel två kommer även studera 

bokföringsskyldigheten hos de olika företagsformerna. Materialet som används för kapitel två 

är fokuserat på de enskilda företagsformernas specifika lagstiftningar. Utöver detta kommer 

även utomstående doktrin och relevant information från skatteverket hjälpa till att fastställa 

och förtydliga gällanderätt. 

 

Kapitel tre kommer klargöra de olika grundläggande skattereglerna för periodiseringsfonder, 

expansionsfonder och räntefördelning beroende på de olika företagsformerna. Utöver detta 

kommer även särskilda skatteregler för handelsbolag, enskild näringsverksamhet och 

aktiebolag att framföras med fokus på hur inkomster beskattas och hur registreringen sker. 

Syftet med kapitlet är att bidra med en grundläggande bild för hur skattereglerna hanterar och 

skiljer sig åt för de olika företagsformerna. Materialet som används i detta kapitel är främst 

lagstiftning, doktrin inom ämnet och information från skatteverket. 

 

I kapitel fyra har jag valt att fokuserar på de speciella skattereglerna som gäller vid 

ombildning av företagsform från enskild näringsverksamhet och handelsbolag till aktiebolag. 

Syftet som kapitlet siktar på att uppnå är att framföra de olika skattemässiga konsekvenserna 

                                                 
6 Skatteverket 

[https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/startaregistrera/vadarnaringsverksamhet.4.6efe6285127ab4

f1d25800025792.html] 2016-01-19 
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vid byte av företagsform för att lägga en grund för analysen. Syftet är även att ge en 

överblickande bild för de individer som har funderingar kring ombildning till aktiebolag och 

ifall det är gynnsamt i just deras unika situation. Materialet som har använts till detta kapitel 

består först och främst av lagstiftning, doktrin och informationen tillgänglig på skatteverkets 

hemsida.  

 

I kapitel 5 görs en analys och slutsatser dras genom att jämföra informationen som jag har lagt 

fram i de tidigare kapitlen för att dra slutsatser kring hur beskattningen påverkar de olika 

företagsformerna. Det kommer därför inte framföras någon ny information i kapitel fem utan 

bara information som framförts i tidigare kapitel. Detta kommer sedan följas upp av en 

sammanfattning i kapitel 6 som knyter ihop uppsatsen. 

 

2 Företagsformer 
 

Detta kapitel fokuserar på att framföra och förtydliga de olika företagsformerna som 

diskuteras i denna uppsats, nämligen handelsbolag, enskild näringsverksamhet och aktiebolag. 

Utöver detta kommer även registreringsprocessen och bokföringsreglerna för de olika 

företagsformerna att behandlas. 

 

2.1 Handelsbolag 

I enlighet med 1 kap 1 § lag om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) (HBL) bildas ett 

handelsbolag när en eller flera personer kommer överens och avtalar om att driva en 

näringsverksamhet tillsammans. Avtalet är viktigt eftersom det har till syfte att främja 

delägarnas, som även kallas bolagsmännens, gemensamma ändamål. Vid införandet av en ny 

bolagsman i ett handelsbolag måste denne godkännas av samtliga tidigare bolagsmän i 

enlighet med 2 kap. 2 § HBL. I detta sammanhang definierar vi en näringsverksamhet som en 

verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och är av en ekonomisk natur.7  

 

Ett handelsbolag ska även registreras hos både skatteverket och i handelsregistret hos 

bolagsverket för att kunna klassificeras som ett handelsbolag. Till handelsregistret överlämnas 

information angående näringsverksamhetens art, vilket län det är registrerat i och vilken ort 

huvudkontoret ligger i. Utöver detta registreras även bolagsmännens personliga information. 

                                                 
7 Höglund, 2014, s. 13 
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Efter det att handelsbolaget har registrerats i bolagsverkets handelsregister tilldelas de ett 

organisationsnummer och kan därefter registrera sig hos skatteverket. Vid registrering 

behöver inte något insatskapital överlämnas till skillnad från aktiebolag (se kapitel 2.3). 

Registreringsansökan ska vara utförd innan bolaget börjar att bedriva sin verksamhet annars 

räknas bolaget det som ett enkelt bolag.8  

 

Enligt 1 kap 4 § HBL klassificeras ett handelsbolag civilrättsligt som en juridisk person och 

kan därmed ta på sig rättigheter och skyldigheter och stå till svars framför olika myndigheter 

som till exempel domstolar.9 Vad som är viktigt att ha i åtanke när man väljer att registrera ett 

handelsbolag är bolagets och bolagsmännens förhållande till tredje man. I ett handelsbolag är 

bolagsmännens ansvar primärt, solidariskt och obegränsat.10 Det primära ansvaret innebär att 

en fordringsägare kan kräva en delägare på skulden direkt utan att kräva ersättning från 

handelsbolaget först. Undantag från denna regel gäller ifall bolagsmannen i fråga har försatts i 

personlig konkurs.11  Vidare enligt 2 kap. 20 § HBL svarar bolagsmännen solidariskt för 

företagets förpliktelser, på grund av att ansvaret är solidariskt mellan bolagsmännen tar 

bolagsmannen som betalat fordran över denna fordran och har rätt att kräva andra bolagsmän 

på fordran. 12  Slutligen betyder det obegränsade ansvaret att bolagsmännen ansvarar för 

handelsbolagets skulder med sina egna ägodelar. Utöver detta finns det inget lagligt utrymme 

för bolagsmännen att jämka sin betalningsskyldighet mot tredje man. Detta innebär att 

bolagsmännen har ett obegränsat ansvar för handelsbolagets skulder.13 

 

Ett handelsbolag räknas inte som ett enskilt skattesubjekt för sina inkomster. Detta leder till 

att inkomster och förluster hos ett handelsbolag tas upp för beskattning hos bolagsmännen.14 

Vinster och förluster fördelas enligt 2 kap. 8 § HBL upp lika mellan bolagsmännen. Vidare 

framgår det från 2 kap. 8 § HBL att avtal som har upprättats mellan bolagsmännen angående 

resultatfördelning har företräde framför handelsbolagslagen. Detta medför att fördelningen 

utav resultatet oftast är specificerat genom avtal och därmed inte nödvändigtvis fördelas lika 

mellan bolagsmännen.15 Enligt 14 kap. 13 § inkomstskattelag (1999:1229) (IL) ska de fysiska 

personer som är delägare ta upp sin del av resultatet från handelsbolaget i inkomstslaget 

                                                 
8 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 18-19 
9 Höglund, 2014, s. 13; Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 10-11 
10 Höglund, 2014, s. 22 
11 Höglund, 2014, s. 23 
12 Höglund, 2014, s. 23 
13 NJA. 1989 s. 519 
14 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 28 
15 Höglund, 2014, s. 18 
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näringsverksamhet. Delägaren betalar skatt i form av statlig och kommunal inkomstskatt 

utöver detta kan egenavgifter och särskilda löneskatter tillkomma. 16  För delägare som är 

juridiska personer gäller det att verksamheten som bedrivs i handelsbolaget räknas in i 

juridiska personens näringsverksamhet enligt 14 kap 10 § IL. 

 

Bokföringsskyldighet för handelsbolag regleras i Bokföringslagen (1999:1078) (BFL) där det 

framkommer i 2 kap 1 § BFL att varje handelsbolag är bokföringsskyldigt. Utöver 

bokföringslagen regleras även redovisningsprinciperna med hjälp av bokföringsnämndens 

allmänna råd och vägledningar. Den bokföring som krävs är enligt 5 kap 1 § BFL kallas 

grundbokföring och inkluderar löpande bokföring av företagets affärshändelser där 

bokföringen grundats på olika verifikationer som till exempel kvitton. Vidare ska 

handelsbolag enligt 7 kap 2 § BFL bevara räkenskapsinformation fram tills det sjunde året 

efter kalenderåret då räkenskapsåret avslutades. Varje handelsbolag är skyldigt att upprätta 

bokslut och har valmöjligheten att upprätta det i formen av antingen en årsredovisning, ett 

årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Ju mer omsättning ett handelsbolag har desto striktare 

blir redovisningskraven. Alternativet att upprätta ett förenklat årsbokslut i formen av en 

resultaträkning och balansräkning är bara möjligt för handelsbolag vars nettoårsomsättning 

inte överstiger tre miljoner kronor och där bolagsmännen är fysiska personer. Handelsbolag 

där en delägare är en fysisk person har kalenderåret som räkenskapsår enligt 3 kap. 1 § 2 st. 

BFL. Enligt 6 kap. 7 § BFL ska ett årsbokslut färdigställas så fort som möjligt men senast sex 

månader efter räkenskapsårets utgång.17 Handelsbolag där alla delägare är juridiska personer 

får använda brutet räkenskapsår.18 

 

Om ett handelsbolag har minst en juridisk person som delägare förekommer det ett krav enligt 

6 kap. 1 § p. 3 BFL på att bokföringen ska fullföljas med en årsredovisning som måste 

offentliggöras. Kravet på offentlig redovisning blir gällande när två utav tre krav uppfylls 

enligt 50/40/80 principen under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Principen lyder 

att medelantalet anställda ska passera 50 anställda, balansomslutningen överstiger 40 miljoner 

kronor och att nettoomsättningen överstiger 80 miljoner kronor. Det ställs utöver detta 

revisorkrav på ett handelsbolag som är stora nog för att omfattas av 50/40/80 principen och 

revisorn måste enligt 12 § revisionslag vara en auktoriserad eller godkänd revisor. 

                                                 
16 Skatteverket, Skatteregler för delägare i Handelsbolag, 2014 
17 Höglund, 2014, s. 34-35; Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 64 
18 Skatteverket, Skatteregler för delägare i Handelsbolag 2014, s. 5 
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Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång 

enligt 8 kap. 2 § Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL). Inlämning av årsredovisningen till 

registreringsmyndigheten ska ske senast sex månader efter räkenskapsårets utgång enligt 8 

kap. 3 § ÅRL. Om handelsbolaget ifråga har en eller flera fysiska personer som bolagsmän 

finns det inget krav på att ha en revisor om bolaget inte är stort nog för att omfattas av 

50/40/80 principerna. 

 

2.2 Enskild näringsverksamhet 

En enskild näringsverksamhet klassificeras inte som en juridisk person utan räknas som en 

fysisk person. Detta innebär att verksamheten delar ekonomi med den enskilde näringsidkaren 

vilket leder till att den enskilde näringsidkaren är skattesubjektet och är obegränsat ansvarig 

för verksamhetens resultat.19  

 

Näringsidkaren äger den enskilda näringsverksamheten som privatperson men har alternativet 

att driva verksamheten tillsammans med sin make om de har barn tillsammans. Den enskilda 

näringsverksamheten ska registreras hos skatteverket men registrering hos bolagsverket är 

valfritt. Vid registrering av näringsverksamheten blir företaget namnskyddat i det län där det 

är registrerat. Även oregistrerade företag kan bli namnskyddade till viss del men det är inte 

lika starkt som ett registrerat företags namnskydd.20 På grund av den enkla administrationen 

involverad i att starta en enskild näringsverksamhet är det vanligt att individer som startar 

företag börjar med en enskild näringsverksamhet och senare omregistrerar sig till en annan 

företagsform beroende på hur det går för företaget. 21 

 

När en privatperson driver enskild näringsverksamhet är man skyldig att bokföra alla 

affärshändelser löpande, där posterna baseras på verifikationer i enlighet med 2 kap. 6 §, 5 

kap. 6-9 §§ BFL. När bokföringen är slutförd ska en balansräkning och resultaträkning 

upprättas. Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning som inte överstiger 3 miljoner 

kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut. 22  En enskild näringsverksamhet med en 

nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kronor ska upprätta ett fullständigt årsbokslut. För 

att en enskild näringsverksamhet ska bli skyldig att upprätta en fullständig årsredovisning ska 

                                                 
19 Lundén, 2011, s. 9 
20 Lundén, 2011, s. 9 
21 Lundén, 2011, s. 22 
22 Skatteverket, Skatteregler för enskilda näringsidkare, 2014, s. 6 
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det vara avsevärt stort och det är ovanligt att detta förekommer. Årsbokslutet för den enskilda 

näringsverksamheten ska redovisas per kalenderår.23 

 

2.3 Aktiebolag 

Processen för att bilda ett aktiebolag är lite mer formellt än att bilda en enskild 

näringsverksamhet eller ett handelsbolag. Aktiebolag kan bildas på några veckor av antingen 

en enskild ägare eller av flera individer som vill starta ett aktiebolag. För att aktiebolaget ska 

kunna registreras hos bolagsverket krävs ett bankintyg som visar att kapitalkravet har blivit 

insatt i ett konto som har öppnats för ändamålet enligt 2 kap. 17 § Aktiebolagslag (2005:551) 

(ABL). 24  Bolagets namn måste vara unikt från andra bolag med samma eller liknande 

verksamhet.25   

 

Bildningen av ett aktiebolag sker genom att uppfylla fyra steg. Ett utkast skapas av stiftaren 

eller stiftarna som kallas en stiftelseurkund.26 Dokument visar att stiftarna har beslutat att 

starta ett aktiebolag. Stiftarna betalar sedan för de aktier som de har tecknat i bolaget, det 

räcker med att en av stiftarna gör detta. Efter detta har skett kan stiftelseurkunden fullbordas, 

dateras och undertecknas. Slutligen anmäler styrelsen aktiebolaget för registrering hos 

bolagsverket. När stiftarna har skrivit under stiftelseurkunden anses bolaget bildat så länge 

bolagsverket har godkänt registreringsansökan.27 

 

Vid registreringen av aktiebolaget hos bolagsverket tilldelas ett organisationsnummer. Först 

efter det att bolaget har blivit registrerat hos bolagsverket, vilket måste ske inom sex månader 

från det att bolaget har bildats, räknas aktiebolaget som ett rättssubjekt och kan därmed 

förvärva rättigheter, föra talan inför domstol och ta på sig skyldigheter.28 

 

Ett aktiebolag räknas som en juridisk person vilket förtydligar aktiebolagets självständighet 

från ägarna och skillnaden mellan ägarna och bolaget blir tydligare till skillnad från 

handelsbolag och enskilda näringsverksamheter. 29  Aktiebolaget räknas även som ett 

individuellt skattesubjekt vilket betyder att aktiebolaget lämnar in sin individuella 

                                                 
23 Lundén, 2011, s. 10 
24 Bolagsverket, Starta aktiebolag, 2014, s. 6 
25 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 44 
26 Bolagsverket, Starta aktiebolag, 2014, s. 6 
27 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 45-46 
28 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 53 
29 Bolagsverket, Starta aktiebolag, 2014, s. 4 
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inkomstdeklaration och bolaget beskattas på vinster som finns kvar i bolaget efter alla 

kostnader har realiserats.30 

 

Aktiebolag existerar i två olika former nämligen publika och privata aktiebolag. Publika 

aktiebolag är listade och kan vända sig till allmänheten för att få tillgång till ett nytt inskott av 

kapital genom att till exempel genomföra nyemissioner där antalet aktier i bolaget ökar. Enligt 

spridningsförbudet i 1 kap. 7-8 § ABL får inte privata aktiebolag genom annonsering sprida 

aktier eller emittera teckningsrätter i bolaget eller teckningsoptioner och skuldebrev som 

bolaget har gett ut. Detta leder till att privata aktiebolag inte har tillgång till samma möjlighet 

för kapitaltillskott som publika aktiebolag i en sådan situation. 

 

Aktiekapitalkravet varierar även mellan publika och privata aktiebolag. I ett publikt 

aktiebolag ska aktiekapitalet enlig 1 kap. 14 § ABL uppgå till minst 500 000 kr. I ett privat 

aktiebolag behöver aktiekapital endast uppgå till minst 50 000 kr enligt 1 kap. 5 § ABL.  

 

Ett räkenskapsår för ett aktiebolag kan antingen vara ett brutet räkenskapsår eller ett 

kalenderår. Enligt 2 kap. 1 § BFL är aktiebolag bokföringsskyldiga vilket betyder att ett 

årsbokslut och en årsredovisning ska upprättas där alla affärshändelser har dokumenteras. Ett 

aktiebolag är alltid bokföringsskyldigt även om bolaget är vilande eller inte driver någon 

verksamhet.31 

 

Årsredovisning i aktiebolag följer två regelverk framtagna av bokföringsnämnden K2 och K3 

som gäller för alla bolag för räkenskapsår som har startats sedan 1 januari 2014. K2 

regelverket gäller för mindre privata aktiebolag, men mindre onoterade aktiebolag kan välja 

att redovisa enligt K3. För att räknas som ett mindre privat aktiebolag ska två av följande tre 

villkor uppfyllas. Medelantalet anställda får inte ha överstigit 50 personer under de två senaste 

räkenskapsåren. Företagets tillgångars nettovärde får inte ha överstigit 40 miljoner kronor 

under de två senaste räkenskapsåren. Nettoomsättningen får inte ha överstigit 80 miljoner 

kronor för de senaste två räkenskapsåren. Alla aktiebolag som inte uppfyller minst två av 

dessa villkor ska redovisa enligt K3 regelverket.32 

 

                                                 
30 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 16-17 
31 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 254-255 
32 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 260-261 
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Skyldigheten för ett aktiebolag att ha en revisor styrs av 9 kap. 1 § ABL som fastställer att ett 

privat aktiebolag får skriva in i bolagsordningen att de inte ska ha någon revisor. Detta gäller 

inte för privata bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor. Medelantalet anställda får 

inte ha överstigit tre personer, balansomslutningen får inte överstiga 1.5 miljoner kronor och 

aktiebolaget får inte ha mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning under vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren. Publika aktiebolag ska alltid ha en revisor. 

 

3 Skatteregler 
 

Skatt är lagstadgat och behövs för att finansiera bland annat den offentliga sektorn till 

exempel vård och omsorg, försvar, utbildning, infrastruktur och rättsväsende. Skattesatser kan 

även användas för att stabilisera inkomstklyftor i samhället. På grund av att inkomstskatten 

fördelas mellan kommuner, landsting och staten kan den variera beroende på i vilken 

kommun man befinner sig. Detta är på grund av att de enskilda kommunerna bestämmer 

beloppet på den kommunala skatten. Detta kapitel kommer redogöra för de skatteregler som 

relaterar till periodiseringsfonder, expansionsfonder, handelsbolag, enskild näringsverksamhet 

och aktiebolag. Detta genomförs för att få en inblick i skillnaderna mellan bolagsformerna 

från en skattemässig synvinkel. 

 

3.1 Periodiseringsfond 

När man redovisar inkomst av en näringsverksamhet har man rätt att göra avdrag vid 

beräkningen av den skattemässiga vinsten för avsättningar till en periodiseringsfond. 

Förvaltningsföretag, värdepappersfonder, investmentföretag och privatbostadsföretag får inte 

göra avdrag enligt 30 kap 1 § 2 st. IL. Vidare är maxbeloppet som får avsättas till 

periodiseringsfonder begränsat till en procentsats som varierar beroende på om det är en 

enskild näringsidkare, fysisk person eller juridisk person.33 

 

Med hjälp av periodiseringsfonder får den som redovisar inkomst i näringsverksamhet 

möjligheten att resultatutjämna mellan räkenskapsår. Periodiseringsfonden gör det möjligt att 

sätta av en viss del av årets vinst och eventuellt ta upp den delen av vinsten till beskattning 

vid ett annat räkenskapsår där en förlust har förekommit vilket är skattemässigt förmånligt.34 

 

                                                 
33 SKV Kap 18 Periodiseringsfonder s. 1109; 30 Kap 1 § IL; 30 Kap 5-6 § IL 
34 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 221 
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Enligt 30 kap 7 § IL får en periodiseringsfond existera upp till och med sex beskattningsår 

efter beskattningsåret när avdraget gjordes, vilket betyder att man kan maximalt ha sex 

periodiseringsfonder samtidigt. Avdraget för avsättningen till periodiseringsfonden ska vara 

återfört inom tidsramen som periodiseringsfonden får existera. 

 

 Handelsbolag 

För en periodiseringsfond gäller det enligt 30 kap. 6 § IL att delägare som är fysiska personer 

får avsätta upp till 30 % av den skattepliktiga inkomsten som härstammar från handelsbolaget. 

För juridiska personer som aktiebolag gäller ett maxbelopp på upp till 25 % av den 

skattepliktiga vinsten. Eftersom att avsättningarna till periodiseringsfonder görs på 

delägarnivå leder detta till att ett handelsbolag kan ha flera periodiseringsfonder per år. Detta 

leder också till att handelsbolag varken bokför periodiseringsfonder eller redovisar några 

avsättningar till periodiseringsfonder i årsbokslutet. Det finns inga krav på att avsättningar till 

periodiseringsfonder görs.35 

 

Delägare som är juridiska personer såsom ett aktiebolag sammanställer den skattepliktiga 

inkomsten från handelsbolaget i aktiebolagets räkenskaper och bidrar till underlaget för 

avsättning till periodiseringsfonden för aktiebolaget.36 

 

För en fysisk person beräknas avsättningen till periodiseringsfonden med ett för 

periodiseringsfond justerat resultat. Vilket innebär näringsverksamhetens resultat före 

avsättningar till en periodiseringsfond, avsättningar till och återföring av expansionsfond, 

avdrag för pensionssparande och särskild löneskatt på detta pensionssparande, avstämning av 

föregående års egenavgifter, schablonavdrag för årets egenavgifter och sjukpenning.37 

 

Bolagsmännen som räknas som fysiska personer beskattas inte för en schablonränta som är 

baserad på avsättningarna som har gjorts till periodiseringsfonden vilket juridiska personer 

beskattas på. Är ägaren ett aktiebolag räknas det som en juridisk person som är delägare i 

handelsbolaget och beskattas enligt en schablonränta. Schablonräntan beräknas genom att 

                                                 
35 Ibid 
36 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 223 
37 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 224 
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multiplicera 72 % av statslåneräntan vid slutet av november med avsättningarna som 

aktiebolaget har gjort till periodiseringsfonden vid beskattningsårets början.38 

 

För alla periodiseringsfonder gäller det att dom måste återföras efter sex år eller när 

verksamheten upphör oplanerat vid dödsfall eller sjukdom.39 Detta kan leda till att uppskjutna 

skatter som delägare har planerat att betala av om sex år med hjälp av inkomsterna från 

handelsbolaget kan komma att realiseras mycket tidigare än planerat vilket är en kvarstående 

risk när man utnyttjar periodiseringsfonder. Återföringen av periodiseringsfonden får göras 

tidigare än efter sex år. Vidare finns inget minimi eller maximumbelopp som måste återföras 

när det sker frivilligt. En mindre återföring kan vara skattemässigt gynnsam i längden om den 

återförs under ett räkenskapsår där det har skett ett underskott. Alternativt om delägaren vill 

uppnå gränsen för en pensionsgrundande inkomst.40 

 

 Enskild näringsverksamhet 

Enligt 30 kap. 6 § IL får enskilda näringsidkare högst sätta av 30 % av näringsverksamhetens 

vinst efter särskilda justeringar för periodiseringsfonden. Justeringar inkluderar tillägg för 

påförda egenavgifter för förra årets inkomster av näringsverksamhet, tillägg för 

schablonavdrag av årets egenavgifter, tillägg för ökning av expansionsfonden och tillägg för 

avdrag för pensionssparande och särskild löneskatt. Utöver detta ska avdrag göras för 

sjukpenning och liknande ersättningar, återförda egenavgifter för föregående år och 

minskning av expansionsfonden. Beloppet som avsätts till periodiseringsfonden är avdragbart 

från näringsidkarens inkomst från näringsverksamheten. 41 

 

Enligt 30 kap. 7 § IL måste periodiseringsfonden återföras sex år efter avsättningen har gjorts. 

En återföring av samtliga periodiseringsfonder måste ske genast om näringsidkaren slutar 

driva verksamhet alternativt försätts i konkurs enligt 30 kap. 9 § IL.42 

 

 Aktiebolag 

För aktiebolag gäller det enligt 30 kap. 5 § IL för juridiska personer att högst 25 % av den 

skattemässigt beräknade inkomsten får avsättas i en periodiseringsfond per år. När ett 

                                                 
38 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 222 
39 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 221 
40 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 223 
41 SKV Skatteregler för enskilda näringsidkare 2014 s. 29 
42 SKV Skatteregler för enskilda näringsidkare 2014 s. 29 
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aktiebolag gör en avsättning till en periodiseringsfond ska avsättningen redovisas som en 

kostnad i resultaträkningen och en obeskattad reserv skapas i balansräkningen.43 

 

Liknande som för enskilda näringsverksamheter och handelsbolag skapas en ny 

periodiseringsfond varje beskattningsår som en avsättning görs till en periodiseringsfond. 

Periodiseringsfonden ska återföras senast efter det sjätte beskattningsåret vilket leder till att 

aktiebolaget kan högst ha sex periodiseringsfonder samtidigt. 

 

Summan som ett aktiebolag får avsätta till en periodiseringsfond baseras på ett särskilt 

inkomstunderlag som är årets skattepliktiga inkomst. Detta innebär resultatet efter 

bokslutsdispositioner innan avsättningar till periodiseringsfonder. Utöver detta ökas resultatet 

med bokförda kostnader som inte är avdragsgilla, andra bokförda poster som återförs till 

beskattning i deklarationen och intäkter som är skattepliktiga men som inte har bokförts. 

Avdrag från resultatet ska göras för bokförda intäkter som inte är skattepliktiga och andra 

poster som man gör avdrag för i deklarationen. Detta skapar ett aktiebolags 

avsättningsunderlag till periodiseringsfonden.44 

 

Enskilda näringsverksamheter och handelsbolag beräknar sina periodiseringsfonder utan att 

dra av lönen eftersom den räknas som resultatet av verksamheten. För juridiska personer som 

till exempel aktiebolag beräknas beloppet som sätts av till periodiseringsfonden på vinsten 

efter det att avdrag har gjorts för löner och socialavgifter. Detta leder till att enskilda 

näringsverksamheter och handelsbolag ofta kan ha större periodiseringsfonder än aktiebolag 

trotts att företagsformerna har haft lika stor vinst. Vidare påverkar lönen som en ägare tar ut 

ur ett aktiebolag möjligheten till avsättning till periodiseringsfonden.45 

 

Juridiska personer som aktiebolag beskattas i form av en schablonränta på avsättningarna som 

görs till periodiseringsfonder. Schablonintäkten baseras på avsättningar till 

periodiseringsfonder vid ingången av räkenskapsåret multiplicerat med 72 % av 

statslåneräntan vid 30 november i föregåendekalenderår från beskattningstidpunkten. 

Schablonbeskattningen medför att det inte alltid är gynnsamt för företag att utnyttja 

                                                 
43 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 197-198 
44 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 198 
45 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 199 
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periodiseringsfonder vilket betyder att företag behöver tänka framåt när avsättningar görs till 

periodiseringsfonder för att undvika att bli högre beskattade.46 

 

3.2 Expansionsfond 

Tanken bakom möjligheten att nyttja expansionsfonder är att ge enskilda näringsidkare och 

handelsbolag samma skatteförmån som aktiebolag. I aktiebolag betalas 22 % bolagsskatt på 

vinsten om vinsten behålls i bolaget tillkommer ingen extra skatt. Däremot om vinsten tas ut 

av en ägare i form av utdelning beskattas detta i inkomstslaget kapital till 30 %, därmed blir 

det dubbelbeskattning. Om utdelningen sker i ett onoterat aktiebolag tas fem sjättedelar upp 

till beskattning i inkomstslaget kapital enligt 42 kap. 15a § IL. Utdelning och kapitalvinster i 

fåmans aktiebolag ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst istället för kapital enligt 

57 kap. 2 § IL. Med hjälp av expansionsfonden kan näringsidkare betala 22 % i 

expansionsfondsskatt på vinsten och återinvestera resterande summa i bolaget utan att 

ytterligare skatt måste erläggas.47 

 

När handelsbolag och enskilda firmor utnyttjar expansionsfonden blir dom beskattade i två 

steg. Första beskattningen sker när vinsten blir intjänad och andra beskattningen sker när 

vinsten tas ut ur företaget. Ligger man under den nedre brytpunkten ca 450 000 för statlig 

skatt som aktiv näringsidkare ligger marginal skatten på ca 46 %, denna skatt består av skatt 

och egenavgifter. Ligger verksamheten över brytpunkten för statlig inkomstskatt ökas 

marginal skatten till ca 64 %. I handelsbolag och enskilda firmor gäller det att den vinst som 

sätts in i expansionsfonden beskattas till 22 % och kan sedan återinvesteras i 

näringsverksamheten utan ytterligare skatt.48 När pengarna tas ut ur näringsverksamheten som 

har suttit i expansionsfonden beskattas de till mellanskillnaden på marginalskatten och 

expansionsfondsskatten vilket blir 24 % respektive 42 %. Detta sker eftersom 

expansionsfondsskatten ges tillbaka när expansionsfonden återförs och realiseras som inkomst 

i näringsverksamheten. Inkomsten i näringsverksamheten beskattas med inkomstskatt och 

socialavgifter.49 

 

Expansionsfonder kan ses som ett steg närmare skatteneutralitet mellan enskild 

näringsverksamhet, handelsbolag och aktiebolag. Expansionsfonder gör det möjligt för 

                                                 
46 Ibid s. 199 
47 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 226 
48 Ibid s. 226 
49 Ibid s. 226 
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bolagsmän i handelsbolag och enskilda näringsidkare att kunna fondera sina vinster till en 

lägre beskattning på samma grunder som ett aktiebolag kan.50 

 

 Handelsbolag 

För delägare i handelsbolag är det kapitalunderlaget som begränsar summan som får avsättas i 

expansionsfonden. Kapitalunderlaget består av den fysiska personens justerade 

anskaffningsutgift efter för sin andel vid beskattningsårets slut denna beräkning sker före 

förändringar av expansionsfonden och expansionsfondsskatt.51 

 

Nya ägare i handelsbolag kan i särskilda fall ta över den tidigare delägarens övergångspost, en 

av förutsättningarna är att hela andelen i handelsbolaget överlåts. Däremot kan en ny delägare 

inte ta över övergångsposten om denne köper en andel. Om kapitalunderlaget lyckas bli 

negativt måste en återföring av en lika stor andel av expansionsfonden göras.52 

 

Vid personliga uttag från verksamheten kan kapitalunderlaget minska. När detta sker måste 

expansionsfonden också minska ifall den visar sig vara för hög. I övrigt gäller det att 

expansionsfonden kan fritt återföras vid valfri tidpunkt. Utöver detta finns det situationer som 

kräver att expansionsfonden återförs omedelbart. Dessa situationer uppstår om handelsbolaget 

upphör att driva näringsverksamhet, om delägarens andel säljs eller övergår till en ny ägare, 

näringsverksamheten är inte längre skatteskyldig, näringsverksamheten beskattas inte i 

Sverige, likvidation och handelsbolaget försätts i konkurs.53 

 

 Enskild näringsverksamhet 

Avsättningen till expansionsfonden i enskilda näringsverksamheter baseras på det egna 

kapitalet i företaget. Den maximala avsättningen till expansionsfonden i enskilda 

näringsverksamheter uppgår till 135,69 % av kapitalunderlaget och baseras på det egna 

kapitalet vid beskattningsårets slut, plus underskott under beskattningsåret om de inte har 

blivit kvittade mot andra inkomster, minus tillfälliga kapitaltillskott som har skett under 

beskattningsåret. 54 

 

                                                 
50 Ibid s. 226 
51 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 228 
52 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 228-230 
53 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 233 
54 Lundén, 2011, s. 203 
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I enskild näringsverksamhet gäller det att avsättningar till expansionsfonden är frivilliga och 

minskar den pensions- och sjukpenninggrundande inkomsten. Skulle den enskilda 

näringsverksamhetens verksamhet avslutas ska expansionsfonden återföras omedelbart. 

Vidare gäller det att delar av expansionsfonden kan komma att återföras till beskattning om 

kapitalunderlaget minskar. Det räcker att avsättningar till expansionsfonden redovisas i 

deklarationen och bolaget behöver inte göra avsättningar i årsbokslutet. En notis av hur stor 

avsättningen är ska göras i det förenklade årsbokslutet. 55 

 

3.3 Positiv och negativ räntefördelning 

När en aktieägare lånar ut pengar till sitt aktiebolag kan denne få en marknadsmässig ränta 

som tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. För att beskattningen ska bli mer 

jämställd för fysiska personer i handelsbolag och för enskilda näringsidkare som inte har 

tillgång till samma skattefördel jämfört med aktiebolag finns det regler angående särskild 

räntefördelning för ägare som är fysiska personer. Det existerar två typer av räntefördelning, 

positiv och negativ räntefördelning. En relevant skillnad är att positiv räntefördelning är 

frivillig medan en negativ räntefördelning är tvingande 56  

 

Kapitalunderlaget för räntefördelningen beräknas genom att utgå ifrån den justerade 

anskaffningsutgiften för andelarna värderade till summan vid föregående beskattningsårs 

utgång. För att beräkna kapitalunderlaget ska beloppet justeras för särskilda poster. Tillägg 

görs för kvarstående sparat fördelningsbelopp och övergångspost. Tillskott som har ett annat 

syfte än att varaktigt öka kapitalet i företaget under det aktuella beskattningsåret dras av från 

beloppet. Belopp för lån till delägare eller närstående som inte har skett till marknadsmässiga 

belopp ska också dras av. Efter dessa justeringar återstår kapitalunderlaget.57 

 

Positiv räntefördelning förekommer i handelsbolag och enskilda näringsverksamheter när 

bolaget har ett positivt kapitalunderlag som tillhör delägaren. Kapitalunderlaget beräknas 

genom den justerade anskaffningsutgiften som blir positiv om företaget har gjort högre vinst 

än vad delägaren har tagit ut eller om delägaren själv har tillsatt privat kapital. På samma sätt 

kan en negativ räntefördelning uppkomma när handelsbolagets kapitalunderlag är negativt 

som sker när delägaren har tagit ut mer medel än vad handelsbolaget har redovisat i resultat. 

                                                 
55 Lundén, 2011, s. 201 - 207 
56 SKV, skatteregler för delägare i handelsbolag 2014 s. 17; SKV, skatteregler för enskilda näringsidkare 2014 s. 

21 
57 SKV, skatteregler för delägare i handelsbolag 2014 s. 17 
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Räntebeloppet på räntefördelningen beräknas schablonmässigt med statslåneräntan som 

grund. Vidare görs ingen räntefördelning på belopp som inte över- eller understiger 50 000 

kr.58 

 

Effekten av en positiv räntefördelning är att ägaren får göra avdrag i inkomstslaget 

näringsverksamhet för den schablonberäknade räntan. Beloppet tas istället upp för beskattning 

i inkomstslaget kapital. Beloppet på en sådan positiv räntefördelning får inte överstiga 

företagets resultat före räntefördelningen har skett. Detta gäller inte om företagets verksamhet 

upphör. När en negativ räntefördelning uppstår ska ägaren ta upp den schablonberäknade 

räntan i inkomstslaget näringsverksamhet och dra av motsvarande belopp i inkomstslaget 

kapital.59 

 

Eftersom positiv räntefördelning inte är tvingande kan beloppet sparas som sparat 

fördelningsbelopp och därmed öka framtida kapitalunderlag. Det sparade fördelningsbeloppet 

kan inte överföras från delägaren till någon annan person. Räntefördelningsbeloppet kan inte 

heller föras över till andra näringsverksamheter.60 

 

3.4 Handelsbolag 

På grund av att ett handelsbolag inte räknas som ett fullständigt skattesubjekt delas resultatet 

upp hos delägarna enligt 5 kap. 1 § IL där det tas upp till beskattning. Resultatet delas upp hos 

delägarna i enlighet med det avtal som normaltvis brukar upprättas mellan delägarna. Om ett 

sådant avtal inte har fastställts fördelas resultatet lika mellan delägarna enligt 2 kap. 8 § HBL. 

Utöver detta är det delägarna som själva får betala löneskatt på eventuellt pensionssparande 

som har dragits av i handelsbolaget.61 

 

Fysiska personer som är delägare i handelsbolag betalar kommunal och statlig inkomstskatt 

på den skattemässiga vinsten alltså inte på pengarna som man tar ut ur företaget. Här gäller 

det att delägare betalar bara kommunal inkomstskatt upp till brytpunkt 1 som är ca 450 000 

kr. Den kommunala inkomstskatten varierar mellan olika kommuner men genomsnittet är 

31.5%. På den inkomsten som överstiger brytpunkt 1 betalar delägaren även statlig 

                                                 
58 SKV, skatteregler för delägare i handelsbolag 2014 s. 17; SKV, skatteregler för enskilda näringsidkare 2014 s. 

21 
59 SKV, skatteregler för delägare i handelsbolag 2014 s. 17; SKV, skatteregler för enskilda näringsidkare 2014 s. 

21-22 
60 SKV, skatteregler för delägare i handelsbolag 2014 s. 17 
61 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 114 
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inkomstskatt på 20 %. Skulle inkomsten överstiga brytpunkt 2 som är ca 650 000 kr ökas den 

statliga inkomstskatten till 25 % på den inkomst som över stiger brytpunkt 2.62 

 

När det är en fysiskperson som är delägare i ett handelsbolag beskattas resultatet från 

handelsbolaget i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital. Kapitalvinster och förluster på 

anläggningstillgångar i form av fastigheter och bostadsrätter som tillhör handelsbolaget ska 

tas upp i inkomstslaget kapital. Är det istället fråga om tvångsförsäljningar kan dessa ibland 

få frivilligt beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. I övrigt gäller det att all annan form 

av inkomst från handelsbolaget normalt vis tas upp för beskattning i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Exempel på inkomster som beskattas i näringsverksamhet är delägarens 

inkomst från handelsbolaget, ränta på satsat kapital, sjukpenning, bilförmån, all ränta och 

utdelning som handelsbolaget får och resterande kapitalvinster och kapitalförluster. 63 

 

Även om ett handelsbolag inte ses som ett fullständigt skattesubjekt är handelsbolag ett 

skattesubjekt för vissa skatter. Ett handelsbolag är skatteskyldigt för moms, särskild löneskatt 

och avkastningsskatt på pensionskostnader för löner och anställda. Handelsbolag är även 

skyldiga att betala fastighetsskatt i form av den kommunala fastighetsavgiften för bostadshus. 

Vidare är handelsbolaget ansvarigt för socialavgifter och preliminärskatt för personalen 

anställd på bolaget.64 

 

När det gäller överskott och underskott i resultatet har handelsbolag möjligheten att kvitta 

eventuella underskott mot framtida överskott i samma handelsbolag. Detta betyder att om två 

handelsbolag ägs av en näringsidkare kan inte handelsbolag A kvitta sina underskott mot 

handelsbolag B. Om ett handelsbolag däremot ägs av ett aktiebolag finns det en möjlighet att 

kvitta underskott i handelsbolaget som ska tas upp i aktiebolaget mot överskott i aktiebolaget 

om det ingår i näringsverksamheten.  Detta är på grund av att när en juridisk person driver 

näringsverksamheten räknas det alltid som en enda näringsverksamhet. Det positiva med att 

spara eventuella underskott är att det finns ingen tidsbegränsning på hur länge det får sparas. 

65  Detta betyder att det kan vara till fördel från ett skattemässigt perspektiv för ett företag 

                                                 
62 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 115-116 
63 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 114 
64 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 114 
65 SKV Skatteregler för delägare I handelsbolag 2014, s. 7; Handelsbolag, Björn Lundén & Ulf B. Svensson 

s.119-120 
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som visar ett negativt resultat men kommer gå med vinst om några år på grund av att företaget 

kan utnyttja det rullande underskottet för att kvitta sina förluster mot framtida vinster. 

 

Lön till anställda i handelsbolag begränsas eftersom att delägare i handelsbolag inte kan vara 

anställda av företaget vilket leder till att den ersättningen bolagsmännen får ut av 

handelsbolaget inte räknas som lön. 66  Ersättningen som bolagsmännen får ut från 

handelsbolaget bokförs inte som en lönekostnad av handelsbolaget och varje bolagsman 

skattar för sin del av vinsten. Det förekommer även speciella skattemässiga regler för 

fåmanshandelsbolag när de anställer make eller barn till en delägare enligt 60 kap. 12-14 §§ 

IL. 67  Övriga personer kan anställas av handelsbolag i form av tillsvidareanställning och 

tidsbegränsad anställning.68 

 

Ett handelsbolag kan likvideras frivilligt eller tvångslikvideras enligt lag. Ett handelsbolag ska 

likvideras om en delägare säger upp ett bolagsavtal som är tecknat på obestämd tid, om en 

bolagsman avlider, om en delägare begär det på grund av att en delägare inte har fullföljt sina 

skyldigheter i bolagsavtalet. Handelsbolaget ska också likvideras om en bolagsman försätts i 

konkurs eller om handelsbolaget endast har haft en bolagsman i sex månader.69 

 

3.5 Enskild Näringsverksamhet 

Den enskilda näringsverksamheten är inte ett skattesubjekt och beskattas därmed inte 

eftersom att en enskild näringsverksamhet inte räknas som en juridisk person. 

Skattskyldigheten faller på den fysiska personen som är äger verksamheten, men kan även 

falla på ägarens make eller partner. Skatten baseras på inkomsten från den enskilda 

näringsverksamheten som är skillnaden mellan inkomster och utgifter i verksamheten. Regler 

angående periodiseringsfonder, expansionsfonder och räntefördelning kan också påverka den 

skattemässiga vinsten för en enskild näringsidkare.70 

 

En enskildnäringsidkare som driver en aktiv näringsverksamhet betalar utöver inkomstskatt 

även egenavgifter och löneskatt på den skattemässiga vinsten. En passiv näringsverksamheten 

                                                 
66 SKV Skatteregler för delägare I handelsbolag 2014, s. 5 
67 Skatteverket, Kap 24 Familjebeskattning, s. 1191-1193 
68 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 50 
69 Lundén & Bokelund Svensson, 2015, s. 251 
70 SKV Skatteregler för enskilda näringsidkare 2014 s. 5 
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betalar inte egenavgifter utan betalar istället särskild löneskatt.71 För att näringsverksamheten 

inte ska räknas som passiv ska näringsidkaren ha utfört minst en tredjedels årsarbete som 

motsvarar heltidsarbete i verksamheten. 72 

 

Inkomster som härstammar från den enskilda näringsverksamheten ska beskattas med både 

kommunal och statlig inkomstskatt. Den kommunala inkomstskatten ligger i genomsnitt på 

31.5 % i Sverige. För belopp som inte överstiger brytpunkt 1 på 433 000 kr för inkomståret 

2016 betalas endast kommunal inkomstskatt som är proportionell vilket menar att 

procentsatsen inte varierar beroende på beloppet. Däremot varierar kommunalskatten 

beroende på vilken kommun man befinner sig i. När inkomstbeloppet överstiger första 

brytpunkten tillkommer det en statlig inkomstskatt på 20 % på den del av inkomsten som 

överstiger första brytpunkten. Den statliga inkomstskatten ökas till 25 % på den delen av 

inkomsten som överstiger andra brytpunkten på 639 000 kr för inkomståret 2016.73 

 

3.6 Aktiebolag 

Ett aktiebolag räknas som sitt eget skattesubjekt vilket leder till att bolaget lämnar in sin egen 

deklaration, skattar för sina vinster och har sitt eget skattekonto. Detta betyder även att 

aktiebolaget betalar lönen till ägaren och personen kan anses vara anställd av aktiebolaget. 

För aktiebolag gäller det att alla inkomster tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet vilket 

inkluderar kapitalvinster vid avyttring av aktier. Bolagsskatten är proportionell och ligger för 

tillfället på 22 %. Detta leder till att skatten ligger kvar på samma nivå oavsett storleken på 

resultatet. Vilket kan anses som fördelaktigt jämfört med handelsbolag och enskilda 

näringsverksamheter som betalar både statlig och kommunal inkomstskatt. Vidare kan 

aktiebolag låta vinsten ligga kvar i företaget utan nyttjandet av expansionsfonder i jämförelse 

med handelsbolag och enskilda näringsverksamheter vilket underlättar skatteplaneringen.74 

 

Delägare i ett aktiebolag har möjlighet att ta ut pengar från bolaget genom lön eller i from av 

utdelning. Från bolagets synpunkt är utdelningen inte avdragsgill för bolaget till skillnad från 

lönekostnader. Däremot uppkommer det socialavgifter på lön men inte på utdelningar. Som 

fysisk person betalar du statlig och kommunal inkomstskatt som vanligt. Denna skatt varierar 

                                                 
71 SKV Skatteregler för enskilda näringsidkare 2014 s. 14 
72 SKV Skatteregler för enskilda näringsidkare 2014 s. 4 
73 Björn Lundén Information [http://www.blinfo.se/skatt-enskild-firma-20110506] 2015-10-27 
74 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 17, 178 
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beroende på vilken brytpunkt delägaren uppnår och är samma som reglerna som har 

diskuterats i ovanstående sektion för enskilda näringsidkare.75 

 

Som ägare i ett aktiebolag har man även tillgång till särskilda skattefria förmåner jämfört med 

handelsbolag och enskilda näringsverksamheter eftersom du kan vara anställd av bolaget. 

Sådana löneförmåner inkluderar personalvård av mindre värde som motionskort och bland 

annat utbildning, arbetskläder och minnesgåvor.76 

 

Aktiebolag har särskilda regler gällande likvidation. En likvidation kan ske antingen frivilligt 

eller tvingas att träda i likvidation. Reglerna för när ett aktiebolag måste träda i 

tvångslikvidation bestäms av 25 kap. ABL där ett av följande villkor måste uppföljas. När 

bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet upprättas en kontrollbalansräkning 

som kan leda till likvidation. Bolaget saknar utmätningsbara tillgångar, en konkurs slutar med 

överskott och bolagstämman har inte krävt att bolaget ska träda i likvidation, bolaget saknar 

behörig revisor eller styrelse. Till slut kan bolaget tvångslikvideras om ingen årsredovisning 

har sänts in till bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets slut.77 

 

4 Ombildning av företag 
 

Detta kapitel kommer beröra de skattemässiga konsekvenserna vid ombildning till och från 

aktiebolag för handelsbolag och enskild näringsverksamhet. Utöver detta kommer kapitlet 

kort gå in på hur det ser ut när det sker en ombildning från ett aktiebolag till ett handelsbolag 

eller en enskild näringsverksamhet. 

 

4.1 Handelsbolag till aktiebolag 

Vid ombildning från handelsbolag till aktiebolag finns det fyra alternativa metoder att välja 

mellan. I det första alternativet apporterar handelsbolaget hela eller delar av sina tillgångar 

och skulder, inkråmet, till aktiebolaget. Efter detta har skett kan handelsbolaget upplösas 

varpå de kvarvarande tillgångarna och skulderna överlåts till delägarna. Eventuell kapitalvinst 

som uppkommer från andelar i handelsbolaget när det likvideras ska tas upp i inkomstslaget 

kapital hos delägarna enligt 50 kap. 2 § IL.78 En ombildning från handelsbolag till aktiebolag 

                                                 
75 Björn Lundén Information [http://www.blinfo.se/2015/11/skatt-i-aktiebolag__7955] 2015-10-27 
76 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 352-357 
77 Lundén & Bokelund Svensson, 2014, s. 173 
78 Skatteverket, Kap 14 Byte av företagsform, s. 1642 
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kan också ske genom att aktiebolaget förvärvar all andelar i handelsbolaget. När detta sker 

upplöses handelsbolaget och tillgångarna och skulderna överlåts till aktiebolaget. Ett 

handelsbolag kan även välja att apportera andelarna i handelsbolaget till aktiebolaget. När 

detta sker blir aktiebolaget ägare för samtliga andelar i handelsbolaget vilket upplöses 

automatiskt och tillgångarna och skulderna skiftas till aktiebolaget. Sista alternativet är att 

inkråmet i handelsbolaget säljs till aktiebolaget. Efter detta har skett kan handelsbolaget 

upplösas och kvarvarande tillgångar och skulder skiftas till delägarna.79 

 

Om delägarna i ett handelsbolag vill föra över expansionsfonden till aktiebolaget måste en 

femte metod användas. I denna metod likvideras handelsbolaget och tillgångarna förs över till 

delägarna vilket tillåter expansionsfonden att överföras till delägarnas enskilda firmor som 

uppstår efter likvidationen. När detta sker har handelsbolaget omregistrerats till et 

enmanshandelsbolag och tillgångarna överförs till den kvarstående ägarens enskilda firma. 

Slutligen överförs tillgångarna inklusive expansionsfonden till aktiebolaget.80 

 

 Inkråmsöverlåtelse 

När ombildningen sker via försäljning av handelsbolagets inkråm till aktiebolaget beskattas 

resultatet för överlåtelseåret hos dom före detta delägarna som äger andelar vid 

beskattningsårets slut. Betalningen för tillgångarna sker ofta i form av övertagande av skulder 

och periodiseringsfonder vilket är ett smidigt sätt att föra över periodiseringsfonden till 

aktiebolaget. Med andra ord krävs det ett tillskott av tillgångar till aktiebolaget sker på 

motsvarande belopp för att föra över periodiseringsfonden som bokförs under obeskattade 

reserver i aktiebolaget. Utöver detta får periodiseringsfonden inte överföras om det leder till 

en uttagsbeskattning enligt 22 kap. 3 § IL. Frågan om uttagsbeskattning realiseras när 

inkråmet överlåts till aktiebolaget ifall överlåtelsen har skett till ett fördelaktigt pris som 

understiger marknadsvärdet. Vidare kan förbjudna lån uppkomma vid ombildning från 

handelsbolag till aktiebolag. Förbjudna lån förekommer när värdet av de överlåtna skulderna 

överstiger värdet av de överlåtna tillgångarna. Ett sådant förbjudet lån blir skattepliktigt hos 

den fysiska personen. För att undvika en situation där förbjudna lån kan uppstå ska man 

därför försäkra sig om att värdet på tillgångarna åtminstone överstiger de överlåtna 

skulderna.81  

                                                 
79 Höglund, 2014, s.144; Svensson, 2011, s. 37 
80 Svensson, 2011, s. 38 
81 Höglund, 2014, s. 144; Svensson, 2011, s. 38, 75 
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Om handelsbolaget likvideras vid ombildning till aktiebolag kapitalvinstbeskattas delägarna 

eftersom upplösningen av handelsbolaget jämställs med en avyttring av andelarna i 

handelsbolaget. Kapitalvinsten bestäms av den justerade anskaffningsutgiften vid 

upplösningstillfället eftersom försäljningsintäkten alltid är noll vid en upplösning av 

bolaget.82  

 

Om inkråmet har sålts till aktiebolaget skiljer sig reglerna något. Den justerade 

anskaffningsutgiften berörs inte om det inte finns några tillgångar eller skulder kvar vid 

upplösningstidpunkten. Detta sker på grund av att inga tillskott eller uttag kommer att ske vid 

upplösningen. Det är däremot vanligt att en fordran ligger kvar i handelsbolaget vid 

upplösningstidpunkten, när detta sker tas fordran över privat av handelsbolagets delägare 

vilket sänker den justerade anskaffningsutgiften eftersom det räknas som ett eget uttag. Den 

justerade anskaffningsutgiften vid kapitalvinstberäkningen sänks även när ombildningen sker 

via en kontant betalning från aktiebolaget. Eftersom det i handelsbolaget finns pengar som tas 

ut privat av delägarna i form av ett eget uttag. 83 

 

Vid en apport av inkråmet till aktiebolaget tas aktierna för det apport bildade aktiebolaget i 

handelsbolaget över av delägarna i handelsbolaget vid upplösningstidpunkten. Uttaget av 

aktierna räknas som ett eget uttag beräknat på marknadsvärdet av aktierna som sänker den 

justerade anskaffningsutgiften för andelarna.84 

 

När hela verksamheten eller en avgränsad del av handelsbolagets verksamhet överlåter sina 

tillgångar såsom varulager och inventarier vid en ombildning är detta momsfritt enligt 3 kap. 

25 § mervärdesskattelag (ML) och 1 kap. 7 § 1 st. ML. 

 

Vid ombildning från handelsbolag till aktiebolag gäller inte underprisreglerna därmed för att 

undvika uttagsbeskattningen i handelsbolaget ska överföringar göras till marknadsvärde. Om 

överlåtelsen skulle ske till ett fördelaktigt pris ska mellanskillnaden på marknadsvärdet och 
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det betalade priset tas upp som en intäkt i handelsbolaget. Om priset på tillgångarna 

överskrider marknadsvärdet tjänstebeskattas ägaren av aktiebolaget liknas med lön.85 

 

 Andelsöverlåtelse 

Det vanligaste sättet för en ombildning från ett handelsbolag till ett aktiebolag att ske är via en 

inkråmsöverlåtelse men alternativet att genomföra ombildningen via en andelsöverlåtelse 

existerar också. 86  När en andelsöverlåtelse sker tar aktiebolaget över andelarna i 

handelsbolaget antingen genom att köpa upp dom eller via apport. När andelar säljs eller 

apporteras till aktiebolaget försvinner möjligheten att överföra periodiseringsfonden vilket 

kan vara en av anledningarna till att detta är en mer sällsynt metod. Vidare är 

expansionsfonden inte heller överförbar vid en andelsöverlåtelse.87 

 

Efter en andelsöverlåtelse ska handelsbolaget som juridisk person fortsätta att lämna 

inkomstdeklaration och upprätta årsbokslut eller årsredovisning. Boksluts- och 

deklarationsskyldigheten upphör först när handelsbolaget likvideras. Delägarna av 

handelsbolaget som överlåter andelarna ska redovisa sina insättningar och uttag samt sin 

andel av årets resultat om det har blivit avtalat.88 

 

Aktiebolagets delägares andelar avyttras och när detta sker måste en kapitalvinstbeskattning 

ske. Ifall andelsöverlåtelsen sker under ett beskattningsår och aktiebolaget beskattas för hela 

beskattningsåret har ingen fördelning av resultatet uppnåtts mellan överlåtaren och 

förvärvaren vid tidpunkten för överlåtelsen. När detta händer ska kapitalvinsten beskattas i 

inkomstslaget näringsverksamhet.89 

 

Efter det att handelsbolagets andelar har blivit överlåtna till aktiebolaget räknas de som 

näringsbetingade andelar i aktiebolaget. Efter sex månader likvideras handelsbolaget 

automatiskt om aktiebolaget är den enda ägaren i handelsbolaget, när detta sker anses 

andelarna vara avyttrade. Uppstår en kapitalvinst anses den vara skattefri, däremot om en 

kapitalförlust uppstår är den inte avdragsgill. Andelarna avyttras inte om en ny ägare träder in 
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i handelsbolaget före sex månader har passerat eftersom handelsbolaget kan fortleva och 

ingen uttagsbeskattning behöver ske.90 

 

Även vid andelsöverlåtelse gäller det att tillgångarna i aktiebolaget ska värderas till deras 

marknadsvärde när de i och med likvidationen överförs till aktiebolaget. När detta händer kan 

det ske att en uttagsbeskattning uppstår i handelsbolaget. Vidare räknas inte en 

andelsöverlåtelse som en momspliktig transaktion i handelsbolaget eftersom att inga 

tillgångar har överlåtits från handelsbolaget till aktiebolaget. Delägarna är inte heller 

momspliktiga vid en andelsöverlåtelse.91 

 

4.2 Enskild näringsverksamhet till aktiebolag  

En ombildning från en enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag kan ske på två olika sätt, 

antingen genom apport eller via en inkråmsöverlåtelse. Inkråmsöverlåtelsen sker genom att 

enskilda näringsverksamhetens tillgångar förs över till ett sedan tidigare existerande 

aktiebolag. Aktiebolaget kan vara en funktionell verksamhet, ett lagerbolag eller ett nystartat 

aktiebolag. När ombildningen sker via apport bildas aktiebolaget med tillskott av andra 

tillgångar än kontanter. Värdet på tillgångarna som överförs till aktiebolaget minskas av de 

medförda skulderna och måste minst uppgå till 50 000 kr.92 

 

Oavsett om ombildningsmetoden som den enskilda näringsverksamheten har valt är en 

apportombildning eller via inkråmsöverlåtelse kan nästan allt föras över till aktiebolaget. 

Tillgångar, skulder, obeskattade reserver och expansionsfonden tillhör de poster som 

normaltvis kan föras över vid ombildningen. När det gäller tillgångar som finns avsatta på 

skogskonto och upphovskonto gäller vissa undantag eftersom de inte kan föras över utan 

skattekonsekvenser. Sådana tillgångar ska tas upp till beskattning i den enskilda 

näringsverksamheten om tillgångarna överförs till aktiebolaget. 93 

 

Vidare gäller det att skulderna som tas över av aktiebolaget vid ombildningstidpunkten kan 

räknas mot vederlaget och därmed uppgå till hela betalningssumman för tillgångarna. Detta 

                                                 
90 Svensson, 2011, s. 42 
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30 

 

leder till att de kan överföras utan att några skattekonsekvenser uppstår när det överförs till 

det bokförda värdet.94 

 

Särskilda villkor måste uppfyllas för att en underprisöverlåtelse ska kunna genomföras. När 

en sådan överlåtelse har skett kan näringsidkaren undvika uttagsbeskattning som kan ske vid 

ombildningen från enskild näringsverksamhet till aktiebolag. Vid en överlåtelse från en fysisk 

person till ett aktiebolag måste samtliga andelar vara kvalificerade enligt kap. 23 18 § IL. En 

kvalificerad andel definieras av 57 kap. 4 § IL och innebär att ägaren eller en närstående till 

delägaren har varit verksam i näringsverksamheten till en betydande omfattning under 

inkomståret. En andel anses också vara kvalificerad om verksamheten direkt eller indirekt har 

ägt aktier i en likartad verksamhet som delägaren eller någon närstående har varit delaktig i 

under inkomståret eller något av de fem föregående inkomstår.95 Vidare enligt 23 kap. 17 § IL 

ska överlåtelsen röra sig om hela näringsverksamheten, en verksamhetsgren eller en ideell 

andel av verksamheten. Ett skattemässigt underskott får inte ha uppkommit i 

näringsverksamheten som förvärvet avser under föregående beskattningsår enligt 23 kap. 24-

29 § IL. 

 

Om det existerar ett underskott i den enskilda näringsverksamheten vid 

ombildningstidpunkten kan underskottet inte föras över till aktiebolaget. Anledningen till 

detta är att underskottet är knytet till näringsverksamheten och näringsidkaren personligen. 

För att ändvända så stor del av underskottet så möjligt kan priset på tillgångarna sättas högt 

nog för att täcka underskottet men det får inte överstiga marknadsvärdet.96 

 

Periodiseringsfonden i den enskilda näringsverksamheten kan föras över till aktiebolaget när 

underprisreglerna gäller vare sig det rör sig om en apportombildning eller en 

inkråmsöverlåtelse. Däremot måste verksamheten drivas vidare av aktiebolaget och 

periodiseringsfonden måste bokföras i aktiebolaget. Utöver detta krävs det att tillgångar som 

motsvarar periodiseringsfonden förs in i aktiebolaget. Detta kan ske antingen via tillgångar 

från den enskilda näringsverksamheten eller privata tillskott.97 

 

                                                 
94 Broberg & Bokelund Svensson, 2011, s. 104 
95 Skatteverket 

[https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/foretagsformer/aktiebolag/famansforetag/defini

tionfamansforetagkvalificeradaktie.4.6efe6285127ab4f1d2580001532.html] 2015-10-20 
96 Broberg & Bokelund Svensson, 2011, s. 27 
97 Broberg & Bokelund Svensson, 2011, s. 71, 107 
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Under speciella förutsättningar går det även att överföra expansionsfonden till aktiebolaget 

från den enskilda näringsverksamheten när verksamheten drivs vidare av aktiebolaget. 

Följande villkor behövs uppfyllas för att expansionsfonden ska kunna föras över. Samtliga 

realtillgångar ska föras över från den enskilda näringsverksamheten till aktiebolaget. 

Tillgångarna som förs över till aktiebolaget måste motsvara minst 73.3 % av 

expansionsfondens värde och motsvarande belopp blir beskattat som fritt eget kapital i 

aktiebolaget. Den enskilda näringsverksamheten ska begära att expansionsfonden inte ska 

beskattas. Slutligen måste den som för över expansionsfonden äga eller komma att äga minst 

en aktie i aktiebolaget.98 

 

 Inkråmsöverlåtelse 

Vid en inkråmsöverlåtelse kan överföringen genomföras till ett belopp som motsvarar 

inkråmets skattemässiga värden. Om däremot överföringen skulle ske till ett belopp som 

överstiger inkråmets skattemässiga värde i handelsbolaget skulle detta leda till att de bokförs 

till ett högre värde i aktiebolaget och att mellanskillnaden tas upp till beskattning i den 

enskilda näringsverksamheten. Om den enskilda näringsverksamheten har ett underskott vid 

överföringen av inkråmet kan det vara fördelaktigt att sätta ett högre pris på tillgångarna än 

det bokförda värdet, i sådana situationer får priset inte överstiga marknadsvärdet på 

tillgångarna. Genom att använda denna metod kan den enskilda näringsverksamheten utnyttja 

så stor del av underskottet i verksamheten så möjligt före ombildningen sker. Eftersom att 

aktiebolaget har köpt tillgångarna måste nya avskrivningsplaner upprättas för tillgångarna och 

avskrivningsunderlaget blir detsamma som inköpsvärdet på de nya tillgångarna.99 

 

Vid ombildningen kan det vara fördelaktigt att försöka undvika att ett förbjudet lån uppstår. 

Ett förbjudet lån uppkommer när tillgångarna i den enskilda näringsverksamheten understiger 

skulderna, verksamheten har ett negativt eget kapital när överföringen görs till aktiebolaget. 

Eftersom mellanskillnaden bokas upp på aktieägarens avräkningskonto blir det en fordran till 

aktieägaren. När detta uppstår har ett lån skapats till aktieägaren vilket klassificeras som ett 

förbjudet lån enligt 21 kap. 1 § ABL.100 

 

                                                 
98 Broberg & Bokelund Svensson, 2011, s. 72, 108 
99 Broberg & Bokelund Svensson, 2011, s. 48 
100 Broberg & Bokelund Svensson, 2011, s. 50 
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När en näringsfastighet eller näringsbostad i den enskilda näringsverksamheten överförs till 

aktiebolaget finns det skattemässiga konsekvenser att ha i åtanke. Detta är relevant om en 

eventuell försäljning av fastigheten ska göras i framtiden. Vid försäljning av en sådan 

fastighet i en enskild näringsverksamhet beskattas hela vinsten i inkomstslaget kapital. 90 % 

av försäljningsbeloppet tas upp till beskattning till 30 % och motsvara då en skatt på 27 % av 

den totala summan. Däremot ska värdeminskningsavdrag och förbättrande reparationer som 

skett under de senaste fem åren återföras till beskattning hos näringsverksamheten. Skulle 

försäljningen istället ske i aktiebolaget beskattas vinsten vid försäljning av en fastighet till 22 

%. Vidare för att kunna nyttja pengarna utanför aktiebolaget ska den tas ut som lön eller 

utdelning. Detta leder till att det blir ytterligare skatteeffekter som tas ut på vinsten som 

arbetsgivaravgifter och löneskatt, hur hög den sammanlagda skatten kan bli baseras på 

ägarens ålder eftersom det påverkar arbetsgivaravgifterna och ifall inkomsten ligger över eller 

under brytpunkten.101 Om beloppet istället skulle tas ut som utdelning blir skatteeffekten en 

kombination av utdelningsbeskattning och bolagsskatt som uppgår till ca 41 %. Vid en 

eventuell utdelning kan aktiebolaget inte göra avdrag för beloppet.102 

 

När ombildningen sker via en inkråmsöverlåtelse går det att undvika 

kapitalvinstbeskattningen när överföringspriset är lägre än eller motsvara det historiska 

omkostnadsbeloppet, eftersom det inte uppstår en kapitalvinst. Som enskild näringsidkare går 

det även att undvika återläggningen av värdeminskningsavdraget i näringsverksamheten så 

länge priset ligger under det skattemässiga värdet. Det samma regler gäller om man vill 

undvika återläggning av avdrag för förbättringar som har skett under de senaste fem åren.103 

 

4.3 Aktiebolag till handelsbolag eller enskild näringsverksamhet 

Ett aktiebolag kan ombildas till ett handelsbolag eller en enskild näringsverksamhet genom att 

föra över hela eller en del av aktiebolagets verksamhet och inkråm till företaget. Efter 

överföringen till den nya företagsformen har skett kan aktiebolaget. När verksamheten i 

aktiebolaget upphör uttagsbeskattas bolaget enligt 22 kap. 7 § IL. För att undvika 

uttagsbeskattningen ska villkoren för en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL uppfyllas. Ett 

av villkoren som ska uppfyllas är att förvärvaren direkt efter förvärvet ska vara skattskyldig 

                                                 
101 Skatteverket, 

[http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/socialavgifter/arbetsgivaravgifter.4.233f91f71

260075abe8800020817.html] 2015-12-09 
102 Broberg & Bokelund Svensson, 2011, s. 51-52 
103 Broberg & Bokelund Svensson, 2011, 57 
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för inkomst av näringsverksamhet där tillgångarna ingår enligt 23 kap. 16 § IL. 104  För 

periodiseringsfonder gäller enligt 30 kap. 8 § IL för juridiska personer att de ska återföras till 

beskattning i aktiebolaget så fort näringsverksamheten upphör. 

 

Överföringen av verksamheten från ett aktiebolag till ett handelsbolag eller en enskild 

näringsverksamhet kan ske utan några direkta skattekonsekvenser för aktieägarna om reglerna 

för underprisöverlåtelse uppfylls. De skattemässiga värdena på de överförda tillgångarna från 

aktiebolaget tas över av handelsbolaget eller den enskilda näringsverksamheten. Om ett högre 

pris än marknadsvärdet sätts på tillgångarna ökar anskaffningsutgiften och det sker en 

uttagsbeskattning på mellanskillnaden enligt 23 kap. 11 § IL. 

 

5 Analys & Diskussion 
 

Syftet med detta kapitel är att analysera tidigare framförd information angående de olika 

företagsformerna. Först kommer informationen i de olika bolagsformerna att jämföras för de 

separata företagsformerna för att framhäva vilka omständigheter som behövs för att göra en 

företagsform mer fördelaktig än en annan. Sedan kommer skatteeffekterna vid ombildning av 

handelsbolag och enskild näringsverksamhet till aktiebolag att analyseras.  

 

5.1 Företagsformer 

 Handelsbolag 

När ett handelsbolag skapas kan det drivas av antingen två eller flera delägare vilket gör det 

till ett naturligt alternativ till en enskildnäringsverksamhet om man har som mål att starta en 

verksamhet med en partner. Både juridiska personer och fysiska personer kan vara delägare i 

handelsbolag. Delägarna har rätt att fördela resultatet enligt ett avtal som upprättas vid 

grundandet av handelsbolaget, om ett sådant avtal inte har upprättats fördelas resultatet lika.  

 

En fördel med handelsbolag jämtemot ett aktiebolag är att det är både enklare och billigare att 

starta. Det finns mindre administrativa uppgifter att uppfylla och det finns inget krav på 

insatskapital i handelsbolag jämfört vid bildning av ett privat aktiebolag där insats kapitalet 

uppgår till 50 000 kr. Utöver detta har delägarna möjlighet att kvitta underskott som uppstår i 

handelsbolag i inkomstslaget kapital.  

 

                                                 
104 Skatteverket, Kap 14 Byte av företagsform, s. 1644 
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En av dom tydliga negativa egenskaperna med ett handelsbolag är att ägarna är obegränsat 

ekonomiskt ansvariga för de skyldigheter som företaget tar på sig. Detta leder till att 

bolagsmännen är ansvariga för handelsbolagets skulder, I ett sådant fall där handelsbolaget 

inte kan betala sina skulder har fordringsägaren rätt att kräva delägarna på det fulla beloppet 

som återstår av skulden. Om man vill avgå som bolagsman i ett handelsbolag ska de andra 

delägarna godkänna händelsen. Utöver detta är man som före detta bolagsman fortfarande 

ansvarig för skulder som har uppkommit under ens aktiva tid i handelsbolaget, men inte för 

några skulder som uppkommer efteråt. Vidare om grundarna har som mål att skapa ett starkt 

varumärke även utanför länet där bolaget grundades kan det bli problematiskt eftersom 

namnet på bolaget är mest skyddat i det län där företaget registrerades. Bolagsmännen 

beskattas i sin privata deklaration för sin andel av handelsbolagets resultat vilket leder till att 

deras privata ekonomi kan bli svår att särskilja från handelsbolaget. 

 

 Enskild näringsverksamhet 

Företagsformen enskild näringsverksamhet har både för och nackdelar. En av dom tydliga 

fördelarna är att det är enkelt att bilda en enskild näringsverksamhet jämfört med de andra 

bolagsformerna. Bolaget kräver bara en ägare och behöver endast registreras i skatteverkets 

företagsregister och inte hos bolagsverket för att kunna nyttjas direkt. Precis som i 

handelsbolag krävs ingen kapitalinsats vilket resulterar i låga kostnader vid bildningen av den 

enskilda näringsverksamheten. Enskilda näringsverksamheter har även möjligheten att 

upprätta förenklade årsbokslut trotts sin bokföringsskyldighet. En annan tydlig fördel är att 

man som enskildnäringsidkare inte har revisorskrav vilket leder till en lägre administrativ 

börda. 

 

En negativ aspekt hos enskilda näringsverksamheter jämfört med aktiebolag är att aktiebolag 

betalar en bolagsskatt på 22 % medan enskilda näringsverksamheter betalar både statlig och 

kommunal inkomstskatt vilket resulterar i en högre skattesats. Däremot skulle en enskild 

näringsverksamhet vara ett bra alternativ om man som ägare vet med sig från början att 

inkomsterna inte kommer överstiga gränsen för statlig inkomstskatt eftersom det skulle leda 

till att endast kommunal inkomstskatt skulle behöva betalas.  

 

En nackdel som ökar risken med att vara ägare i en enskild näringsverksamhet är att man som 

ägare är personligen obegränsat ansvarig för förpliktelserna som verksamheten tar på sig. 

Vidare är det ägaren som är skattesubjektet och inte den enskilda näringsverksamheten. Detta 
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leder till att det kan bli svårt för ägaren att urskilja sin privata ekonomi från företagets 

ekonomi. Eftersom att en enskild näringsverksamhet inte får ägas av mer än en ägare är det 

ägaren själv som riskerar hela sin privata ekonomi ifall företaget eventuellt blir tungt skuldsatt 

eller försätts i konkurs. Precis som i handelsbolag är verksamhetens namn endast skyddat i det 

län där företaget är registrerat vilket kan vara problematiskt vid eventuell expansion. 

 

Möjligheten för enskilda näringsidkare att göra avsättningar till expansionsfonder och 

räntefördelning kan ses som en fördel jämfört med aktiebolag. Eftersom att man i en enskild 

näringsverksamhet kan göra en avsättning till en expansionsfond och i ett senare år minska 

expansionsfonden för att täcka en förlust och därmed få tillbaka expansionsfondsskatten. 

Däremot är den bolagsskatt som aktiebolag betalar på sina vinster inte återförbar. Likadant 

reduceras skatten som ska betalas vid ett minskande av expansionsfonden med den 

expansionsfondsskatt som betalats. 

 

En annan positiv egenskap med enskilda näringsverksamheter berör försäljningen av 

näringsfastigheter. På grund av skatte effekterna som uppkommer vid försäljning av en 

näringsfastighet ett aktiebolag är det oftast mer fördelaktigt att sälja en näringsfastighet 

genom en enskild näringsverksamhet. 

 

 Aktiebolag 

En positiv aspekt vid bildningen av ett aktiebolag är att bolagsformen kan startas av en eller 

flera delägare. Utöver detta räknas ägarna och bolaget som separata juridiska personer, detta 

betyder att det finns en tydlig skillnad mellan ägaren och bolaget vilket ökar skyddet för 

ägarna. Eftersom aktiebolaget är sin egna juridiska person ansvarar bolaget också för sina 

egna skulder och de förpliktelser aktiebolaget tar på sig. Detta leder till att ägarna har mindre 

personligt ansvar för bolagets skulder till skillnad från de andra bolagsformerna och endast 

riskerar satsat kapital om aktiebolaget skulle gå i konkurs. 

 

Som ägare i ett aktiebolag har man även möjligheten att ta ut pengar från bolaget i form av en 

lågbeskattad utdelning vilket inte kan göras i handelsbolag eller enskilda 

näringsverksamheter. Överlag kan vinst tas ut från ett aktiebolag till lägre beskattning jämfört 

med de andra företagsformerna med hjälp av utdelning om de tre olika företagsformerna har 

intäkter över gränsen för statlig inkomstskatt. Aktiebolag har även lättare att skatteplanera 

genom att låta vinster vara kvar i bolaget där de beskattas till bolagsskatten på 22 % och får 
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inte använda expansionsfonder. Vidare kan man som ägare i ett aktiebolag räknas som 

anställd och har därmed tillgång till vissa löneförmåner som inte är tillgängliga för ägare i 

handelsbolag och enskilda näringsverksamheter som till exempel minnesgåvor.  

 

Ett aktiebolag har även starkare namnskydd genom hela Sverige i jämförelse med 

handelsbolag och enskilda näringsverksamheter. Vilket är fördelaktigt om grundarna vet med 

sig att detta kommer behövas enligt den inriktningen som bolaget har i dagsläget. 

 

De främsta negativa egenskaperna med att starta och äga ett aktiebolag är att man behöver ett 

insatskapital på 50 000 kr för att bilda bolaget. Aktiebolag har även striktare administrativa 

förpliktelser som till exempel årsredovisning som ska lämnas till bolagsverket. Detta medför 

extra kostnader samtidigt som det gör att bolaget blir mer offentligt vilket kan vara både 

positivt och negativt eftersom årsredovisningen för ett företag som går bra kan ses som en 

kvalitetsstämpel. Utöver detta har aktiebolag även strikta likvidationsregler där bolaget kan 

försättas i tvångslikvidation om det går med tungaförluster. 

 

 Jämförelse av de olika företagsformerna 

De olika företagsformerna har alla sina fördelar och nackdelar beroende på vilken situation 

företaget befinner sig. Det finns alltså ingen enstaka företagsform som kan anses vara bäst i 

alla situationer. Däremot finns det unika situationer där det kan vara fördelaktigt med en viss 

företagsform över en annan.  

 

Om man vill starta ett bolag själv eller med en eller flera partners som har tillgång till 50 000 

kr som insatskapital är ett aktiebolag att föredra. Detta gäller speciellt om näringsidkarna vet 

att bolagets vinst kommer ligga högre än gränsen för statlig inkomstskatt. Vidare är 

aktiebolag att föredra vid mer riskfyllda verksamheter på grund av ansvaret ett aktiebolag som 

juridisk person kan ta på sig som ger en viss trygghet till ägarna. Däremot om grundarna vet 

att det finns en betydande risk för att aktiebolaget kommer att visa tunga förluster efter 

ombildningen ska de antingen välja att starta en enskild näringsverksamhet eller ett 

handelsbolag. Detta på grund av tvångslikvidationsreglerna som existerar inom aktiebolag 

ifall det egna kapitalet understiger aktiekapitalet med hälften. 

 

Om man vill vara ensam ägare i ett bolag och vet att bolagstypen inte kommer överskrida 

gränsen för statlig inkomst skatt i de närmsta åren är det fördelaktigt att starta en enskild 
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näringsverksamhet. Fördelarna med detta är att man själv inte behöver gå in med 50 000kr i 

aktiekapital för att bilda bolaget, utöver detta blir skattesatserna mer förmånliga vid de lägre 

vinst nivåerna. Om man inte vill starta bolaget själv är ett handelsbolag ett bra alternativ till 

en enskild näringsverksamhet. 

 

 

 

5.2 Ombildning av företagsform 

Det ska inte existera några tydliga skattemässiga skillnader mellan de olika företagsformerna 

utan de ska vara så likartade som möjligt i den aspekten. Trotts detta är det tydligt att det 

förekommer skattemässiga skillnader mellan de olika företagsformerna. Dessa är främst 

relaterade till storleken på företagets omsättning och verksamhet.  

 

Anledningarna till att man som näringsidkare vill byta bolagsform till aktiebolag kan variera. 

En anledning kan vara att man känner att ett aktiebolag kan förse en med en tryggare tillvaro 

som ägare eftersom det finns tydliga linjer mellan dig själv och bolaget. Aktiebolag kan även 

anses vara den mest fördelaktiga bolagsformen om man har prognoser som pekar på att 

företagets intäkter kommer överskrida gränsen för statlig inkomstskatt inom en snar framtid. 

Det kan även röra sig om att aktiebolag upplevs vara en mer seriös företagsform av dina 

leverantörer och kunder. 

 

Det existerar situationer där negativa skattemässiga konsekvenserna kan framkomma vid 

ombildning från antingen handelsbolag eller enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag. 

Som tidigare diskuterats är det som främst berör skattekonsekvenserna vid ombildningen hur 

företaget väljer att behandla periodiseringsfonder, expansionsfonder och räntefördelningen. 

Uttagsbeskattning kan även uppstå vid ombildning från handelsbolag till aktiebolag när 

överföringen av en del eller hela verksamheten inte sker till marknadsvärde. Ligger värdet på 

överföringen under marknadsvärdet registreras mellanskillnaden som en intäkt hos 

handelsbolaget. Skulle värdet istället ligga över marknadsvärdet tjänstebeskattas ägaren av 

aktiebolaget på mellanskillnaden. Förbjudna lån är skattepliktiga och uppkommer när värdet 

på de överförda tillgångarna överstiger värdet på de överlåtna skulderna vid ombildning. 

Detta leder till att ett lån från aktiebolaget har skapats. För att undvika att ett förbjudet lån 

uppstår kan man tillskjuta kapital till företaget för att undvika ett negativt eget kapital. 
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Men om ombildningen görs på rätt sätt går det att undvika onödiga skatteeffekter vid 

ombildningen. För att näringsidkaren ska kunna undvika uttagsbeskattning vid ombildning 

från enskild näringsverksamhet behöver reglerna för underprisöverlåtelse uppfyllas vid 

ombildningen. Reglerna är däremot annorlunda vid ombildning från handelsbolag till 

aktiebolag eftersom reglerna för underprisöverlåtelse inte är applicerbara. För att en delägare i 

ett handelsbolag ska kunna undvika extra uttagsbeskattning krävs det att överföringen sker till 

marknadsmässiga värden. Om beloppet på överföringen visar sig vara lägre eller högre än 

marknadsvärdet räknas beloppet som en intäkt i handelsbolaget respektive tjänstebeskattas 

ägarna. Båda bolagsformer kan överföra periodiseringsfonden till aktiebolaget länge 

verksamheten drivs vidare av aktiebolaget, motsvarande belopp förs över till aktiebolaget och 

överföringen av periodiseringsfonden inte leder till att en uttagsbeskattning sker. En 

expansionsfond kan föras över utan några skatteeffekter från en enskild näringsverksamhet till 

ett aktiebolag länge samtliga realtillgångar förs över till aktiebolaget, tillgångarna som 

överförs motsvarar minst 73.3% av expansionsfonden som blir beskattat som fritt eget kapital 

i aktiebolaget och ägaren till expansionsfonden kommer äga minst en aktie i aktiebolaget. Det 

är den enskilda näringsverksamhetens ansvar att begära att expansionsfonden inte ska 

beskattas. Eftersom att en expansionsfond inte kan föras över från ett handelsbolag till ett 

aktiebolag måste handelsbolaget likvideras och därmed bilda en enskildfirma som sedan kan 

föra över expansionsfonden. Om dessa regler följs kan en ombildning ske utan några särskilda 

negativa skattemässiga konsekvenser för näringsidkarna. 

 

Vid överföringen av hela eller en del av verksamheten från ett aktiebolag till ett handelsbolag 

eller en enskild näringsverksamhet kan det förekomma uttagsbeskattning. 

Uttagsbeskattningen realiseras när verksamheten i aktiebolaget upphör om inte reglerna för 

underprisöverlåtelse har uppfyllts. Existerande periodiseringsfonder i aktiebolaget när 

verksamheten upphör ska återföras till beskattning i aktiebolaget. En ombildning från ett 

aktiebolag till ett handelsbolag eller en enskild näringsverksamhet kan ske utan några 

negativa skattemässiga konsekvenser för aktieägarna så länge reglerna för 

underprisöverlåtelse uppfylls vid överföringen av verksamheten. 

 

6 Sammanfattning 
 

Denna uppsats har visat att det finns tydliga skillnader mellan de olika företagsformerna som 

har analyserats genom uppsatsens gång nämligen handelsbolag, enskild näringsverksamhet 
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och aktiebolag. Uppsatsen har även visat att den företagsform som passar verksamheten bäst 

beror helt och hållet på vilken inriktning verksamheten tar och hur framtidsplanerna ser ut för 

företaget. Om man själv vill starta ett mindre bolag där man antar att vinsten inte kommer 

överstiga gränsen för statlig inkomstskatt är en enskildnäringsverksamhet det bästa valet. Vill 

man hellre starta en liknande verksamhet med en partner är ett handelsbolag ett väldigt bra 

alternativ. Vet man med sig från starten att bolagets verksamhet kommer vara riskfyllt kan det 

vara en fördel att överväga att tillskjuta det extra startkapitalet på 50 000 kr och bilda ett 

aktiebolag istället som kan bildas antingen ensam eller med flera personer. Eftersom 

aktiebolaget räknas som en juridisk person och kan ta på sig risker som handelsbolag och 

enskilda näringsverksamheter inte är kapabla att göra. Utöver detta får ett aktiebolag 

namnskydd i hela Sverige. Dessa faktorer kan leda till en ökad trygghet för ägarna. 

 

Vad gäller ombildning av bolag finns det olika tillvägagångssätt men analysen pekar på att en 

ombildning från antingen ett handelsbolag eller en enskild näringsverksamhet till ett 

aktiebolag kan fullbordas utan några allvarliga negativa skattemässiga konsekvenser. 

Aktiebolag kan även föra över sin verksamhet till ett handelsbolag eller en enskild 

näringsverksamhet utan att några allvarliga negativa skattemässiga konsekvenser uppstår. 
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