
Ombildning av enskild 
näringsverksamhet till AB 
 
2014-03-13 
 
 
Mirja Hjelmberg 
Lotta Abrahamsson 
 
 

 
Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska 

inte betraktas som rådgivning.  

 



PwC 

Agenda 

• Skillnader mellan enskild firma och aktiebolag 
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• Hur går det till? 
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Skillnader mellan enskild firma och 
aktiebolag 
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Jämförelse mellan enskild firma och aktiebolag 

Enskild firma Aktiebolag 

Ägarnas ansvar för 
företagets skulder  

Obegränsat 
personligt ansvar 

Riskerar endast insatt 
kapital 

Krav på kapitalinsats Nej Minst 50 000 kr 
(aktiekapital) 

Räkenskapsår Alltid kalenderår 

 

Kalenderår eller brutet 
räkenskapsår 

Krav på revisor Vanligtvis inte Inte i mindre 
verksamheter 

Förbjudet lån Nej, eget uttag Ja 
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Jämförelse mellan enskild firma och aktiebolag 

Enskild firma Aktiebolag 

Kan företaget ha 
anställda 

Ja, dock ej näringsidkaren Ja, även delägaren 

Sociala avgifter Aktiv näringsverksamhet  
 egenavgifter 

Passiv näringsverksamhet 
 särskild löneskatt 

Arbetsgivaravgifter på 
löner 

Inkomstskatt Näringsidkaren beskattas 
själv för hela överskottet, 
med en progressiv skatt på 
upp till ca 57 %. 

Bolaget beskattas  för 
vinsten med 22 %. 
Ägaren väljer själv 
fördelning mellan lön och 
utdelning (ca 20-57 %). 
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Jämförelse mellan enskild firma och aktiebolag 

Enskild firma Aktiebolag 

Expansionsfond Ja Nej 

Periodiseringsfond Ja, tillåtet sätta av 30 % Ja, tillåtet sätta av 25 % 

Räntefördelning Ja Nej 
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Beskattningen i enskild firma 

• Hela överskottet beskattas som inkomst av näringsverksamhet med 
progressiv  skatt. Ingen möjlighet att välja. 
 

• Med full marginalskatt är beskattning i den enskilda firman totalt ca 
65-70 % inklusive egenavgifterna.  

 

• Möjlighet att göra räntefördelning samt avsättningar till 
periodiseringsfond och expansionsfond. 
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Beskattningen i aktiebolag 

• Vinster beskattas med 22 % bolagsskatt.  

 

• Ägaren styr själv över beskattningen genom att 
bestämma hur mycket av överskottet som ska 
tas ut i lön respektive utdelning. 

 

• Ägaren kan ta utdelning upp till 155 650 kr 
(inkomstår 2014) som beskattas med 20 %. 
Finns det löneunderlag som går att utnyttja blir 
det lågbeskattade utrymmet större. 



AB 
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Jämförelse av skattekonsekvenser 
i aktiebolag 
 
Lön i AB Utdelning, kapital 

 (20 % skatt) 

Utdelning, tjänst 

(32-57 % skatt) 

1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 

Soc. avg.            -239 kr Bolagsskatt        -220 kr Bolagsskatt        - 220 kr 

Lön                      761 kr Utdelning            780 kr Överskott             780 kr 

Lön                      761 kr Utdelning           780 kr Överskott             780 kr 

Skatt (57 %)       -434 kr Skatt (20 %)     -156 kr Skatt (57%)       - 445 kr 

Kvar i fickan       327 kr 

 

Kvar i fickan      624 kr 

 

Kvar i fickan       335 kr 
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Varför ska man ombilda? 
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Aktiebolag 
Skattemässiga skäl 

• Hög skattebelastning  p.g.a. stort överskott (över brytpunkten för 
statlig inkomstskatt). 

• Hög framtida skattebelastning - stora belopp avsatta till 
periodiserings- och expansionsfond. 

• Själv styra över beskattning – lön / lågbeskattad utdelning 
 

• Har eller kommer att anställa personal  - löneunderlaget kan ge stort 
gränsbelopp (20 % skatt). 

• Funderar på ägarförändringar, t.ex. försäljning eller 
generationsskifte. 

• Ägaren vill kunna utnyttja förmåner som anställd. 
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Aktiebolag 
Affärsmässiga skäl 

• Statushöjare - kunderna träffar inte lika gärna avtal med enskilda 
firmor. 
 

• Statushöjare - stora investeringar som kräver finansiering, banker 
träffar hellre avtal med aktiebolag. 
 

• Finns risker i verksamheten. 
 

• Har eller kommer att anställa personal i verksamheten. 
 

• Funderar på ägarförändringar, t.ex. försäljning eller 
generationsskifte. 
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Enskild firma 
 

• Saknar medel till aktiekapital. 

• Små ekonomiska risker i verksamheten. 

• Verksamheten bedrivs i begränsad omfattning. 

• Inga anställda i verksamheten. 

• Pröva en affärsidé. 

• Går med underskott – kan i vissa fall kvittas mot tjänsteinkomst. 
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När ska man ombilda? 
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När i tiden ska man ombilda? 

- Ombilda så snart som möjligt när fördelarna med aktiebolag väger 
över. 
 

- Den som äger aktierna i ett fåmansaktiebolag vid ingången av året får 
tillgodoräkna sig gränsbelopp (utdelning som beskattas med 20%). 
Förvärva aktiebolaget före årsskiftet, för att få ta del av gränsbeloppet 
för 2015. 
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Hur går det till att ombilda? 
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Hur går det till att ombilda? 
 
Två sätt 

 
 

• Inkråmsöverlåtelse (försäljning) till  nybildat bolag 

- försäljning till ett nybildat bolag förutsätter minst 50.000 kr i 
kontanta medel till aktiekapitalet 

 

• Apportbildning 

- kräver revisorsintyg om att apportegendomen är korrekt värderad 
och till nytta för bolaget (nettovärde minst 50.000 kr) 

Slide 17 
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Hur går det till att ombilda? 
 
Steg för steg 

 
1. Tillgångarna säljs eller apporteras till ett aktiebolag. 
 

2. Aktiebolaget betalar, bl.a. genom övertagande av skulder. 
  

3. Periodiseringsfonder och expansionsfond tas över av aktiebolaget, 
eventuellt genom tillskott. 
 

4. Likvidavräkning upprättas. 
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Vad vill man undvika vid en ombildning? 

• Uttagsbeskattning, dvs att firman beskattas som om tillgångarna 
sålts till marknadsvärdet.  
- går att undvika under vissa förutsättningar. 
- OBS att handels- och kommanditbolag inte sedan den 18/4 2008 
kan vara part i en underprisöverlåtelse 

 

• Återföring av periodiseringsfonder och expansionsfond till 
beskattning i den enskilda firman. 
– fonderna föras över till aktiebolaget under vissa förutsättningar. 
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Överföring av periodiseringsfond och 
expansionsfond 

• Periodiseringsfonder 
 -  tillskott motsvarande överförd periodiseringsfond 
 -  avsättning i räkenskaperna för övertagen periodiseringsfond 
 

• Expansionsfond får överföras om 
 -  samtliga realtillgångar överförs 
 -  tillgångar motsvarande 78 % av fonden förs in i bolaget 
 -  skriftlig förklaring lämnas i deklarationen 
 -  överlåtaren äger aktier i bolaget 
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Gränsbelopp  -  
utrymme för utdelning med 20 % beskattning 

Gränsbeloppet fördelas på samtliga aktier i bolaget. 

 

Huvudregeln  

Anskaffningsvärdet x (SLR + 9 %) + lönebaserat utrymme =  
årets gränsbelopp 

 
 

Schablonregeln  

Ett fast belopp (2,75 IBB) per år oavsett löneuttag .  
Uppgår till 155 650 kr i gränsbelopp för år 2014. 
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Lönebaserat utrymme 

Löneunderlaget: 

• 50 % av kontanta löner räknas med. 

 

Löneuttagskravet (delägare eller närstående) 

• ca 6 IBB (ca 341 tkr) + 5 % av totalt utbetalda löner 

• dock max 569 tkr för år 2014 (10 IBB) 
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Kvalificerade aktier – beskattning på utdelning 

20 % 

30 % 

c:a 57 % (max 90 IBB) 


