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Förord

Efter många timmar framför datorn i högskolans datasalar är det på tiden att vi är klara. Tiden har

gått fort men det har varit en givande och intressant period i vårt studieliv. Många problem har vi

stött på vägen men dessa har övervunnits utan större besvär.

Vi vill tacka vår nära och kära som stått ut med vårt tjat om c-uppsatsen i ett antal veckor, vi vill

även tacka högskolans vaktmästeri, Göran och Anneli som ställt upp för oss och möjliggjort vår

enkätundersökning.

Vi vill dessutom tacka Camilla Robertsson, Majkel Malak på Skattemyndigheten och Per

Schwartzman på Ernst & Young för att de var snälla nog att ställa upp på våra intervjuer, ett tack

skall även de företag som svarat på vår undersökning ha.

Till sist vill vi tacka vår handledare Eva Johansson för hennes vägledning under uppsatsens lopp

som gjort att vi kommit fram till vårt slutmål.

Uddevalla 2003-12-10

Anna Kull Anders Jonsson



Skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag

Anna Kull
Anders Jonsson

3

Sammanfattning

När personer idag startar bolag bör de tänka på vissa skillnader som kan finnas mellan vissa

bolagsformer. Vi har i denna uppsats valt att studera de skillnader som finns mellan aktiebolag och

handelsbolag.

I och med att valet av bolagsform kan bli avgörande för bolagens framtid så tycker vi det är viktigt

att poängtera vilka frågor som kan anses viktiga för bolagets skötsel i framtiden. Vi har valt att

använda oss av en kvalitativ metod där vi gjort en kvalitativ undersökning bland företag om valet av

bolagsform, dessutom har vi intervjuat tre personer med inblick i redovisningen för bolagen.

Det finns flera bolagsformer man kan välja mellan när man startar nytt, i vår rapport nämns bara

aktiebolag och handelsbolag. Aktiebolag är ett bolag som är reglerat där man satsar kapital och har

ett begränsat ansvar, handelsbolag är en bolagsform där två eller flera ägare startar ett bolag

tillsammans, inom dessa två bolagsformer finns det skillnader som vi valt att ta upp i vår rapport.

Dessa är ägarrisk, som handlar om vilka risker ägarna tar i respektive bolagsform, insyn som

innebär att bolagen har vissa offentliga dokument såsom årsredovisning, redovisning som menas de

olika delarna som styr bolagets verksamhet, exempel på detta är skatt, moms, lån från det egna

bolaget och behov av revisor.

Slutsatserna man kan dra av detta är att det är många delar som är avgörande för vilken

företagsform man väljer, men framförallt så kan man inte jämföra bolagsformerna direkt utan man

måste ta hänsyn till hur situation är. Det kan sägas att båda bolagsformerna för med sig fördelar

såväl som nackdelar och dessa varierar också utifrån vilken förutsättning man har.
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Abstract

When people today wants to start a company they should think about some differences that might

exists between the different types of company. We have in this report chosen to study the difference

that exists between corporation and trading companies.

Since the choice of the type of company can bee decisive for the future of the company, our opinion

is that some questions are important to answer for the owners to know how the company should run

in the future. We have chosen a qualitative method when we did a survey along the companies to

find out their opinion of their choice of type of company, apart from this survey we also made an

interview with three persons with an insight in the accounts for the companies.

There are several types of companies you chose between when you start a new company, in our

report we only mention corporation and trading company. Corporation is a company that is

regulated and where you stake capital and have a limited responsibility, trading company is a type of

company where two or several owners starts a company together, within these two type of

companies their are some difference that we chosen to show in our report. These are the risk that

owners take. That is all about the risk that the owners take in respective type of companies, insight

that involves, that companies have some public documents, such as annual report, accounting,

which means the different parts that controls the companies activities, for example tax, value-added

tax, loans from their own company and the needs of an auditor.

The conclusion of this is that there are many parts that are decisive fore which type of company you

chose, but above all, you can’t compare the type of companies instantly without making a

consideration to the situation. In the end we can mention that the two type of companies brings both

advantage as well as disadvantage and these also vary on the basis of which condition you have.
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1 Inledning
Ämnet som vi valt att skriva om har ständigt återkommit under vår studietid och detta har givit oss

ett stort intresse kring hur man resonerar vid val av företagsform. En annan del som väckt vår

uppmärksamhet är att det har blivit en trend bland nyexaminerade studenter att starta egna företag

därför tycker vi att det är ett intressant att studera handelsbolag och aktiebolag.

1.1 Bakgrund

I alla tider har man startat bolag, från enskild firma till ekonomisk förening, från privatperson till

intresseföreningar. Många är de som funderat på vilken företagsform som lämpar sig bäst för sitt

företag.

Ett handelsbolag karakteriseras av att två eller flera personer har avtalat att gemensamt starta en

näringsverksamhet i bolag och att bolaget har förts in i handelsregistret (hos Patent och

Registreringsverket). I ett handelsbolag så har man ett solidariskt ansvar, vilket betyder att alla

förpliktelser mot tredje man ansvaras av samtliga bolagsmän i bolaget, oavsett kapitalinsats. I

förhållandet mellan bolaget och tredje man kan var och en av bolagsmännen företräda verksamheten

(Nationalencyklopedin. 2003).

Ett aktiebolag karakteriseras av att delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för

företagets skulder. Genom registrering blir aktiebolaget en juridisk person. Det finns två olika

former av aktiebolag: det ena är privat aktiebolag och med det menas att minsta kapitalinsats skall

vara på 100 000 kronor. Publikt aktiebolag är den andra formen där minsta kapitalinsats är 500 000

(Nationalencyklopedin. 2003).

Valet av dessa företagsformer gjordes på grund av att det för oss båda finns visst intresse att starta

eget någon gång i framtiden och dessa uppfyller önskemålen vi har på en stabil bolagsform.

Företagsformen aktiebolag har numera blivit den mest använda formen för företagande i Sverige.

Detta kan bero på att det är den enda formen utan personligt ansvar. Små aktiebolag hör oftast till de

privata aktiebolagen.
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2 Problemformulering

I detta kapitel tar vi upp den forskning som tidigare gjorts och hur detta påverkar vårt arbete. Vi tar

även upp de forskningsfrågor vi ställer oss utifrån detta och vilket syfte och som rapporten har.

2.1 Problemanalys

När en eller flera personer funderar på att starta ett företag måste man ställa sig några frågor, bland

annat vilken verksamhet och företagsform som passar in. Det finns alltid vissa problem med vilken

företagsform du än väljer, det som är fördel för en företagare kan likväl vara en nackdel för en

annan, detta gäller även vid samma företagsform.

När man startar ett nytt företag är man oftast ovetande om verksamheten skall göra vinst eller

förlust, i de fall är handelsbolag det alternativ man bör välja. Tord Göransson, revisor på KPMG

Bohlins tar upp tre goda argument varför det är det bästa valet (i detta fall enskild firma): ”Blir det

underskott som inte kan utnyttjas i firman, kan dessa kvittas mot inkomst av tjänst. Blir det förluster

i framtiden efter några år med vinst, kan underskottet också kvittas bort mot avsättningar till

expansionsmedel som man gjort under de goda åren. Den som satsar 100 000 kr i verksamhet vid

starten får samma avkastning efter skatt på satsat kapital i en firma, som är ett aktiebolag” (Privata

Affärer. 1998. maj nr 5).

Problem som kan uppstå i beslutsprocessen i valet av företagsform är att man inte ifrån början vet

hur beslutet påverkar verksamheten med hänsyn till vilket ansvar man har. ”När du väljer

handelsbolag måste man veta att det krävs minst två delägare och det gäller att vara riktigt säker på

den person som man startar bolaget ihop med. Du ansvarar privat för handelsbolagets skulder och

fordringsägare har rätt att kräva även dig på skulder som din kompanjon har skaffat till bolaget”,

säger Tord Göransson i Privata Affärer 1998 maj nr 5.

I förhållande till handelsbolag så har aktiebolag krav på sig att lämna in en årsredovisning varje år

till patent- och registreringsverket, vissa kan tycka att det är en börda men det kan vara till en fördel

för aktiebolaget i en lånesituation. Det vill säga att låneinstitutet har ett färdig ekonomiskt underlag

som kan grunda till beslut om lånet. Men man skall veta att om det nystartade aktiebolaget får ett
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lån i banken så brukar det finnas ett villkor att ägaren ska lämna en personlig borgen (Privata

Affärer. 1998. maj nr 5).

Det finns situationer där man väldigt noga skall vara medveten om vem man väljer som kompanjon,

ett exempel på detta som är hämtat ur en rapport från Närings- och teknikutvecklingsverket

(NUTEK) där en gammal kund till en bank skulle låna pengar tillsammans med sin nya kompanjon,

den gamle kunden ägde 49 procent och den nye kompanjonen ägde 51 procent, båda kompanjonerna

ansågs av banken vara skötsamma och man kunde gå i godo för lånet. Man beviljades lån på 1,8

miljoner kronor. Kort därefter så säljer den nye kompanjonen sin andel för en krona till en ny ägare

som länsar bolaget på dess maskiner omgående. Den gamle kunden är inte medveten om vad som

händer och går sedan till banken för att spärra kontot. Bolaget gick i konkurs och den gamle kunden

var fortfarande kvar i banken och har fortfarande en tänkbar kreditförlust kvar och har nu endast en

mindre tryckeriverksamhet (NUTEK. 1993.).

Numera är många av skattereglerna ofta bäst om du driver näringsverksamhet i firma eller

handelsbolag. Du har till exempel rätt till betydligt större skattekrediter i handelsbolaget, särskilt

som avdraget till periodiseringsfonden nu blir 25 procent i handelsbolag mot 20 procent i aktiebolag

(Privata affärer. 1998. maj nr 5).

Önskar man driva ett företag ensam så är aktiebolag att föredra när du vill undvika risker för privat

del. Driver du verksamheten i aktiebolagsform betraktas du även som anställd vilket ger en del

skattefördelar som inte finns i handelsbolag. Med ett aktiebolag kan man bevilja sig själ samma

skattefria förmåner som kan ges till anställda i allmänheten, i handelsbolag kan avdrag bara göras

för företagshälsovård och rehabilitering (Privata Affärer 1998 maj nr 5).

Med utgångspunkt av diskussionen vi tagit upp, ställer vi oss följande forskningsfråga:

� Vilka skillnader finns det mellan aktiebolag och handelsbolag?

För att få bästa möjliga svar på forskningsfrågan använder vi oss av följande underfrågor:

- Vad avgör valet av företagsform?

- Vilken risk tar du som företagare?

- Vilka skillnader finns det ur en redovisares synvinkel?
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2.2 Syfte

Vårt syfte är att upplysa läsaren om skillnaderna mellan handelsbolag och aktiebolag, genom att

kartlägga dess fördelar och nackdelar. Syftet blir även att klargöra valet av företagsform ur ett

empiriskt perspektiv.
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3 Metod

I detta kapitlet visar vi på det sätt som den empiriska forskningen sker på och vilka inriktningar vi

koncentrerar oss på.

3.1 Avgränsning

I vår rapport har vi valt att begränsa oss till att i enkätundersökningen som skickats till företagen

enbart koncentrera oss på deras val av företagsform. Den kvalitativa undersökningen om hur

redovisningen påverkar vid valet av bolag, valde vi att begränsa oss till intervju med revisor och

skattemyndigheten.

I enkätundersökningen har vi även valt att avgränsa oss geografiskt till kommunerna runt omkring

Uddevalla. Där har vi valt att kontakta tio handelsbolag och tio aktiebolag i olika branscher för att

kunna göra en närmare jämförelse över skillnaderna mellan deras val av bolag.

Vi har även valt att avgränsa litteraturen till Björn Lundén. För att han tar med det övergripande

innehållet till vår litterära genomgång. Vår artikelsök skedde endast via svenska medier då dessa

endast var intressanta för vår rapport.

3.2 Vetenskapliga huvudinriktningar

Med det hermeneutiska synsättet menar man kunskapens relativitet. De använder sig av

tolkningslära det vill säga sina egna minnen, sina egna upplevelser, sin egen förståelse (Bjereld,

Demker & Hinnfors. 2002).

Denna metod kan även beskrivas som ett systematiskt tillvägagångssätt för sökande efter inre

mening och helhetsförståelse. Detta erfordrar en medvetenhet om de villkor som tolkas utifrån och

få en ökad förståelse över det som ska tolkas i den del av den helhet som detta innebär (Befring,

E.1994).
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Vi kommer i vår uppsats att koncentrera oss på det hermeneutiska synsättet. Vår empiriska

undersökning kommer att byggas på olika svar som vi därefter måste kunna tolka.

3.2.1 Empirinära metod

Denna metod innebär att man på ett närmare sätt kopplar samman teori med empiri. I vår rapport

innebär detta att när vi gör den empiriska undersökningen så kan vi med hjälp av teorin analysera

det  insamlade datamaterialet. Fokuseringen på detta område läggs till grundad teori. Denna för med

sig vissa drag från den symboliska interaktionismen så som pragmatism, idiografisk forskning,

kvalitativ metod, exploration, empirinärhet. Dessa begrepp ger en kortfattad nödvändig förståelse av

de tankar som är relevanta för insikten för grundad teori (Alvesson, M & Sköldberg, K. 1994).

För att kunna öka förståelsen av grundad teori så vill vi förklara begreppen:

� Pragmatism: genom social nytta och kontroll som resultat, blir detta ett sanningskriterium för

forskningen. ”Pragmatismen försökte övervinna det kassiska filosofiska dualismerna som

subjekt- objekt, idealism- realism etc. genom att fokusera på praktiskt mänskligt handlande”

(Alvesson, M & Sköldberg, K. 1994. s.66). Sanningskriteriet inom pragmatismens påstående är

till exempel, att sanningen i en föreställning består av dess nytta. Pragmatism kan beskrivas som

en antiteoretisk filosofi, det vill säga att det gäller att vara nära den praktiska och empiriska

verkligheten.

� Idiografisk: inom den idiografiska forskningen så undersöker man hellre enskilda fall än som i

den nomotetiska forskningen där mängder av fall studeras.

� Kvalitativ metod:  är inriktad på ostrukturerade, deltagande observationer och informella samtal.

Forskaren måste själv bilda sig uppfattning om vad man sett eftersom alla handlingar inte är

självförklarande. Kvalitativa analyser syftar till en problematisering och helhetsförståelse av

särskilda situationer.

� Exploration: denna möjliggör att man kan uppfylla en förståelse av den aktuella empirin så som

de egenskaper och relationer som man upplever. ”Explorationen borde kombineras med

”inspektion”, var igenom det preliminära begrepp som upptäckts successivt revideras och utfylls

under det att man så att säga ”vrider och vänder” på det empiriska instanser mot vilka respektive

begrepp svarar” (Alvesson, M & Sköldberg, K. 1994. S.67).
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� Empirinärhet: i denna punkt skall forskaren tag i akt den sanning som finns i

vardagsverklighetens  och dess symbolisks samspel. Det gäller att inte vika ut från verkligheten.

Genom att detta ska ske går forskaren igenom två faser: dels ”sympatisk introspektion”  är den

första steget i forskningsprocessen som innebär ett identifierande av speciella fall. Det andra

steget är ”komparation” vilket innebär att man jämför flera fall.

I vår rapport använder vi oss av denna metod, eftersom vår inriktning främst grundar sig på den

empiriska forskningen. Dessa delar som den grundade teorin bygger på har även vi tagit fasta på vid

vår forskning och de utgör grundstenarna till vår empiriska del i rapporten. Till våra intervjuer så är

den kvalitativa metoden den viktigaste delen för att få bäst svar och underlag till den empiriska

undersökningen.

3.2.2 Validitet och reliabilitet

För att minska risken med en felaktig undersökning är det viktigt att informationen har validitet och

reliabilitet.

Med validitet menas att man verkligen tar upp de frågor i undersökningen som vi avsett undersöka.

Med andra ord innebär detta begrepp att de frågor man tar upp i undersökningen ger de resultat som

man önskade. Man kan särskilja mellan två olika slags validiteter, ”omedelbar” validitet och

”innehållslig” validitet. När en omedelbar validitet är hög så betyder det att det finns underlag för

vad varje intervju person säger, med en låg omedelbar validitet innebär det att person själv

överdriver sitt svar utan att det finns någon tillförlitlig information som bekräftar. Innehållslig

validitet innebär att det svar man får kan grundas på en prestation som kanske inte är toppbaserad.

Till exempel en idrottsprestation som presterades på ett mästerskap kanske är högre än vad den

skulle ha varit vid en nationell tävling och därmed är det viktigt att veta vad svaret grundas på

(Bjereld, Demker & Hinnfors. 2002).

Med reliabilitet menas att information är tillförlitlig. Det vill säga att undersökningen är korrekt

gjord. För att stärka reliabiliteten så kan en annan person göra om undersökningen eller endast

någon del av den för att se om man får samma resultat. (Bjereld, Demker & Hinnfors. 2002).
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För att kunna erhålla en hög validitet så har vi studerat litteraturen och det har givit oss grunden till

de frågor som ställts i undersökningen och intervjufrågor, detta för att informationen vi får fram inte

blir fel.

Vi har valt att informera de företag innan enkätundersökningen skickades ut för att stärka responsen

av företagen för att få bättre reliabilitet. För att inte gå miste om viktig information så tillfrågar vi

intervjupersonerna om dessa accepterar bandspelare vid intervjutillfällena.

3.3 Tillvägagångssätt

Vi började vårt arbete med att diskutera ämnet som valts och med lite hjälp av vår handledare kom

vi fram till hur avgränsningen skulle ske. Vi kommer att utgå ifrån syftet genom att följa

företagsformernas fördelar och nackdelar vid varje avsnitt av denna rapport.

Vi började med att söka litteratur över vårt ämne och hittade två huvudböcker som täcker vår

rapport. Nästa steg var att söka upp ett antal företag som passade för vår undersökning, dessa

påträffade vi i företagsfakta som skickats från näringslivsenheten vid Uddevalla kommun efter

kontakt från oss.

Första kontakten skedde via telefon där ett 20-tal företag inom Fyrbodals kommuner blev tillfrågade

om de var intresserade av vår enkätundersökning. Informationssamlingen har gjorts via enkätutskick

och sammanställning har skett därefter. Vi kontaktade även två personer vid skattemyndigheten och

en revisor för att få en personlig intervju, kontakten togs via telefon. Dessa intervjuer spelades in på

band och sammanställdes därefter. Innan dessa intervjuer förberedde vi oss genom att studera

litteratur som: kvalitativa intervjuer och Fråga rätt- vid enkäter, intervjuer, observationer och

läsning.

Litteratursök har skett vid högskolebiblioteket i Uddevalla med hjälp av Libris och bibliotekets egna

katalog SOFIA, sökorden vi använde var ”handelsbolag”, ”aktiebolag” och ”företagsformer”,

dessutom sökte vi på ”skillnader mellan bolagsformer”. Vi fann där ett antal intressanta böcker som

kunde hjälpa oss i vår rapport. Artiklar  har vi sökt med hjälp av samma sökord i artikelsök efter

tidigare undersökningar som kan var till hjälp för rapporten.
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3.3.1 Problem vid tillvägagångssätt

I en undersökning som vår, om skillnader i redovisning, kräver att den kvalitativa undersökningen

får den önskade effekt vi söker, gör den inte det får man börja om från början, kanske med nytt

intervjuobjekt. När vi undersökte om det fanns något intresse av bolagen att bli intervjuade om dess

redovisning så fick vi bara negativa svar, så vi valde att söka oss till en revisor som kunde ge oss de

svar vi önskade, dessutom för att få expertishjälp med skatt och moms kontaktade vi

skattemyndighen.

För att få en ökad förståelse för de svar som kom in från undersökningen, blev intervjun med

revisorn ett sätt för oss att koppla samman svaren med våra tidigare kunskaper. Det svåra i

tillvägagångssättet är till vilken grad revisorn har erfarenheter i handelsbolagens bolagsform.
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4 Litteraturgenomgång

Inom detta kapitel kommer vi att ta upp litteraturens perspektiv av skillnaderna mellan

bolagsformerna som vi valt. Av den litteratur som finns inom detta område skriver många författare

om samma grundläggande aspekter som finns, en av dessa är Björn Lundén som vi anser författar

om dessa bolagsformerna på ett övergripande sätt och därför har vi valt att endast ta upp den

litteratur  som finns i hans böcker. De avsnitt i kapitlet som kommer att tas upp är de grundläggande

fakta som härrör bolagsformerna, den risk som ägaren tar, insyn i bolagen och det sista avsnittet tar

upp redovisningen.

4.1 Bolagen

Under denna rubrik vill vi ta upp de väsentliga skillnader i grunden som litteratur beskriver om

aktiebolag och handelsbolag.

4.1.1 Aktiebolag

I ett litet aktiebolag kan det finnas en enda person som äger alla aktier i bolaget. Det gör att denne

blir ensam aktieägare förmodligen också enda styrelseledamot och verkställande direktör det vill

säga att denne sköter den totala verksamheten ensam.  I de flesta fall så är de små aktiebolagen

fåmansföretag och kallas därmed fåmansbolag.

4.1.1.1 Bolaget bildas

Bolagsordningen är grunden för bolaget och är jämförbar med stadgarna i en förening. Inför den

första inledande bolagsstämman, då bolaget formellt bildas, så måste det finnas någon som gör i

ordning ett förslag till bolagsordning. För att det skall bli rätt från första början så bör

bolagsordningen göras så bra som möjligt direkt, senare ändringar är oftast omständligt att göra och

bringar oftast extra utgifter. När bolaget bildas så måste man tillsätta en stiftare som anger villkoren

för bolagsordningen och därmed upprättas en stiftelseurkund. Stiftaren ska vara en fysisk person
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som är bosatt inom EES-området alternativt kan det vara en juridisk person (Lundén, B. 2003.

Aktiebolag).

En stiftelseurkund är ett slags protokoll över bildandet av bolaget. När väl bolaget är stiftat har

stiftelseurkunden ingen större betydelse utan är mera en detalj.

Det som skall finnas med i bolagsordningen är:

� Bolagets firma.

� Den kommun i Sverige där bolagets styrelse har sitt säte.

� Vilken typ av verksamhet bolaget ska bedriva.

� Aktiekapitalet eller minimi- och maximikapital.

� Aktiernas nominella belopp.

� Antalet styrelseledamöter och styrelse suppleanter samt mandattiden för dessa uppdrag.

� Antalet revisorer.

� Sättet för sammankallande av bolagsstämma.

� Vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie bolagsstämma.

� Uppgifter om bolagets räkenskapsår.

Det hindrar inte att andra bestämmelser tas med så länge det inte är i strid med aktiebolagslagen.

Förslag till bolagsordningen skall finnas med i stiftelseurkunden, det skall även finnas med

uppgifter om aktiepriset, tiden för aktiernas betalning och det sätt och tiden för kallelsen till den

inledande bolagsstämman.  Samtliga kostnader som bildandet innebär ska finnas med och de ska tas

upp till det högsta beräknade beloppet.

Vid bildandet ska det finnas fyra organ i bolagsstämman:

Bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman får alla aktieägare

vara med att fatta stora beslut och välja styrelse. Bolagsstämman har befogenhet att ta beslut i de

ärenden som rör bolaget, så länge man inte tar beslut som strider mot gällande lagbestämmelse eller

den egna bolagsordningen. Det är viktigt att påpeka att stämman inte får styra styrelsen i detalj så att

de inte kan  fatta beslut på ett självständigt sätt. Detta beror på att det i aktiebolagslagen står att det

måste finnas en styrelse i alla aktiebolag och att det är styrelsen som är ansvarig för förvaltningen.

Styrelsen väljs i vanliga fall av bolagsstämman. Det kan dock finnas andra bestämmelser i

bolagsordningen, som till exempel att anställda i bolaget eller kommunen har rätten att utnämna en
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eller flera ordinarie ledamöter eller suppleanter till styrelsen. Den verkställande direktören får inte

utse styrelseledamöter själv. En styrelsen kan inte förnya sig själv, det vill säga att styrelsen inte kan

utse nya styrelseledamöter själva.

Styrelsens  uppgifter finns reglerade i aktiebolagslagen. Där de inledande bestämmelserna handlar

om principen, att det är styrelsens uppdrag att ansvara för bolagets organisation och för

förvaltningen av det egna bolagets intressen. Styrelsen har ansvaret gentemot intressenterna för hur

bolaget sköts. Andra uppgifter som aktiebolagslagen reglerar är:

� Styrelsen har uppgiften att forma bolagets organisation så att redovisningen och de ekonomiska

förhållanden som bolaget har sköts på ett sätt som är kontrollerat och tryggt.

� Löpande budget för överblick av bolagets finanser.

� Det skall finnas skriftliga instruktioner för hur och när nödvändiga ekonomiska rapporter ska

lämnas till styrelsen (detta gäller enbart de större bolagen).

� Fastställa en arbetsordning årligen.

Styrelsen bär också ansvaret för att se till att aktieägarna kallas till bolagsstämma, att nödvändiga

uppgifter lämnas till patent och registreringsverket, att när det finns anledning upprätta en

kontrollbalansräkning, att en årsredovisning läggs fram på bolagsstämman och även att en

verkställande direktör tillsätts (i de fall bolaget har en sådan).

Verkställande direktör tillsätts av styrelsen och har ansvaret för den löpande verksamheten skall

skötas utifrån styrelsens anvisningar. Den verkställande direktören och styrelsens ordförande får inte

vara samma person. I aktiebolag utser styrelsen själv verkställande direktör.

Revisorer Revisorerna – utses av bolagsstämman, de har som uppgift att för aktieägarna och andra

intressenters räkning  kontrollera bolagets årsredovisning och räkenskaper.

I de mindre bolagen så är det oftast en formell gräns mellan bolagsstämma, styrelse och

verkställande direktör eftersom det är ägaren som oftast innehar alla poster och därmed behövs det

inga möten för att upprätta nödvändiga protokoll. Dessutom blir bolagsstämman i praktiken bara ett

dokument där man skriver in vilka man valt till styrelseledamöter.



Skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag

Anna Kull
Anders Jonsson

19

4.1.1.2 Aktiebolaget registreras och blir rättsubjekt

Registrering sker hos patent och registreringsverket. Ett aktiebolags registrering måste ske senast

sex månader efter bildandet av bolaget. När detta skett så blir bolaget ett rättssubjekt, vilket betyder

att de får förvärva rättigheter, ta på sig skyldigheter och skulle kunna föra egen talan inför domstol

och myndighet.

Före registrering har bolaget inget rätt att ingå avtal eller dylikt, om detta skulle ske blir man

personligt ansvarig.

4.1.2 Handelsbolag

Den grundläggande benämningen på ett handelsbolag är när två eller flera personer har kommit

överens om att gemensamt starta och idka näringsverksamhet i bolagsform och därefter registrera

det hos Patent- och registreringsverket. De fysiska eller juridiska personer som bedriver

verksamheten  kallas bolagsmän eller delägare. Den delägare som är formellt registrerad som

bolagsman hos patent- och registreringsverket, är ansvarig för bolagets åtaganden och har den

lagliga rätten  att utöva inflytande i bolaget.

4.1.2.1 Bolagsavtal

Ett bolagsavtal i ett handelsbolag fungerar på samma sätt som en bolagsordning i ett aktiebolag.

Avtalet rymmer bestämmelser om de enskilda bolagsmännens inbördes rättigheter och åligganden.

Avtalet är inte  offentligt och registreras inte, utan är endast en intern angelägenhet mellan

bolagsmännen. Det finns inga krav på att avtalet skall vara skriftligt eller hur avtalet är uppbyggt,

det är vanligt att ett muntligt avtal konstrueras i de fall familjemedlemmar bildar handelsbolag. Det

är dock ur en bevisningssynpunkt  bättre med ett skriftligt avtal, vilket också bör vara daterat och

bevittnat. Avtalet är inte giltigt förrän samtliga bolagsmän har skrivit under. Det är samma

förutsättningar när det tillkommer en eller flera bolagsmän det vill säga att även de måste godkänna

och skriva under avtalet, annars är det inte giltigt. I de flesta fall skrivs hela bolagsavtalet om.

Skulle det inte finnas ett bolagsavtal så följer man författningarna i lagen om handelsbolag och

enkla bolag.
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Det finns emellertid en regel i handelsbolagslagen som är tvingande. Regeln det gäller handlar om

att en bolagsman som av någon anledning blivit utesluten från en förvaltning, har rätt att granska

bolagets räkenskaper och behörighet att ha insikt i bolagets affärer. Andra regel som i princip inte

kan avtalas bort är handelsbolagens regler om bolagets förhållande till tredje man och likvidation

och upplösning av bolaget.

Det finns några punkter som kan vara med i ett bolagsavtal, men det är viktigt att komma ihåg att

varje avtal har sin unika sammansättning. Exempel på innehåll i bolagsavtalet är:

� Ansvar för skulderna: här kan man avtala om hur man kan kräva de andra bolagsmännen på

skulder utan att för den delen upplösa eller likvidera bolaget.

� Arvode: en bolagsman har rätt att få ett skäligt arvode efter årsbokslutet. Arvodet bokförs inte

som kostnad då den betraktas som ett sätt att fördela vinsten.

� Avtalsbrott: en delägare kan begära att handelsbolaget skall lösas upp om en annan delägare gör

sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Detta gäller ej om annat avtalats.

� Avtalstid: ett bolagsavtal avtalas för en viss tid, obestämd tid eller bolagsmans livstid. Om det

inte är avtalad tid, så anses man ha kommit överens om obestämd tid.

� Bokslut: i bokföringslagen finns bestämmelser för hur ett handelsbolag skall värdera sina

tillgångar i balansräkningen i ett bokslut. Det kan finnas avtalat i bolagsavtalet att alla

bolagsmän inte behöver underteckna ett bokslut för utbetalningar av räntor, arvoden och andra

vinstmedel ifall någon skulle vägra underteckna för att fördröja ett bokslut.

� Dödsfall: i handelsbolagslagen finns det bestämmelser att vid en bolagsmans bortgång skall

bolaget likvideras. Därför rekommenderas det att man i bolagsavtalet instiftar att verksamheten

skall fortskrida.

� Firma: avtalet skall innehålla bolagets namn.

� Firmateckning: man kan i bolagsavtalet reglera vilka som kan få företräda bolaget.

� Bolagsform: handelsbolag eller kommanditbolag, det skall klart framgå vilken form.

� Insatsen: i avtalet bör varje bolagsmans insats vara nedskriven och förutsättningarna kring

betalning.

� Resultatdelning: grundregeln är att vinsten eller förlusten delas lika mellan delägarna, men detta

går att avtala bort och fördelningen kan därmed delas upp efter avtal mellan bolagsmännen.

Även avtal om förskott, ränta med mera går att avtalas sinsemellan bolagsmännen.

� Verksamhet: det bör finnas med i avtalet vilken eller vilka verksamheter man tänkt sig idka.
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4.2  Ägarrisken

Med denna del tar litteraturen upp de risker som ägarna står för vid respektive bolagsform.

4.2.1 Ansvar och obestånd i ett aktiebolag

Formellt sett har ägaren eller ägarna inget personligt ansvar, men om en styrelseledamot eller en

verkställande direktör genom att avsiktligt eller med försumlighet orsakat bolaget skada kan denne

bli skadeståndsskyldig. Samma gäller även vid tillfällen där man orsakat skada för aktieägare eller

utomstående. Det räcker emellertid inte endast att man följer aktiebolagslagen och bolagsordningens

bestämmelser utan man skall i alla lägen se till att gagna företagets intressen. Det är inte bara ägarna

och styrelsen som har ett visst ansvar, även aktieägarna har ett begränsat ansvar. De kan bli

ansvariga för  skador som denne har varit orsak till genom att delta i beslut som bryter mot

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Bolagets revisorer alternativt revisor

kan bli skadeståndsansvarig för de skador denne orsakat för bolaget.

4.2.1.1 Ansvar för skatter och avgifter

En företrädare för ett aktiebolag kan bli personligt betalningsansvarig för skatter och socialavgifter

om betalning av dessa inte sker i tid. För att bli personligt ansvarig krävs det att man avsiktligt eller

på ett slarvigt sätt låtit bli att betala. Då ansvaret endast gäller skatter och avgifter som är förfallna

kan man undgå detta genom en officiell betalningsinställelse eller att lämna in en konkursansökan

senast förfallodagen. Man kan bli personligt ansvarig av alla skatter som behandlas med

skattekontot. Ansvaret omfattar löneskatten som ej ännu betalats till staten, moms, punktskatter,

arbetsgivaravgifter, avdrag på vissa uppdragsersättningar, skattetillägg och ränta på skatt eller

avgifter (Lundén, B. 2003. Aktiebolag).

Det finns även andra ansvarsområden som en företrädarna kan bli personligt betalningsansvarig för

såsom:

� Olovlig vinstutdelning:  Det är endast det fria egna kapitalet som får delas ut. Skulle det delas ut

mer så räknas det som en olovlig utdelning, en sådan skulle upptäckas vid en eventuell konkurs

och då skulle den eller de som tagit emot och beslutat om utdelningen bli återbetalningsskyldiga.
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Det är inte bara detta som man kan bli betalningsansvarig för utan även andra utbetalningar,

engagemang och förmögenhetsöverföringar. Dessa omfattas exempelvis av pantsättning eller

borgen för annans skuld, felaktig prissättning vid köp och försäljning, utlåning i allmänhet.

� Årsredovisning i tid till patent och registreringsverket:  det är styrelsens och verkställande

direktörs uppgift att årsredovisningen skickas till patent- och registreringsverket före utsatt tid.

� Kontrollbalansräkning: Upptäcker styrelsen att bolagets egna kapital understiger hälften av det

registrerade aktiekapitalet så ligger det på deras ansvar att upprätta en kontrollbalansräkning.

När upprättandet har skett och det visar att det egna kapitalet är mindre än det registrerade

aktiekapitalet så måste styrelsen sammankalla en extra bolagsstämma där beslut måste tas om en

likvidation skall ske eller om man skall återställa det registrerade aktiekapitalet.

4.2.2 Ansvar och obestånd i handelsbolag

Det som utmärker ett handelsbolag är att delägarna har ett primärt, solidariskt och obegränsat ansvar

för bolagets skulder. ”Såsom för egen skuld” (Lundén, B. 2003. Handelsbolag.  s.11).

� Primärt ansvar: en fordringsägare kan vända sig till vem som helst av delägarna för att kräva in

sin skuld utan att först göra anspråk på bolaget.

� Solidariskt ansvar:  om en delägare blivit tvingad att betala en skuld för bolaget räkning skall

den i första hand kräva bolaget på pengarna, men skulle bolaget likvideras så kan delägaren

kräva de andra delägarna på deras del av skulden, den så kallade regressrätten. Man brukar säga

att ansvaret är ”en för alla- alla för en” (Lunden, B. 2003. Handelsbolag.  s.11).

Delägaren kan ha rätt att kräva de andra på deras del av skulden innan likvidation om man i

bolagsavtalet har avtalat om detta.

� Obegränsat ansvar: det finns ingen gräns på hur mycket en delägare måste betala på en skuld

eftersom de är ansvariga med sin personliga tillgångar, skulder och räntor räknas också som

ansvarsområde.

I ett handelsbolag kan företaget eller en person hamna i obestånd när skulder inte kan betalas i tid

och problemen återkommer ideligen. Bolaget måste bevisa att det är en engångsföreteelse att

betalningen inte skett i tid för att inte hamna i en konkurssituation.
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4.3 Insyn

Litteraturen tar upp vad som menas med offentliga dokument såsom årsredovisningar och vem som

måste ha dessa.

4.3.1 Insyn i aktiebolag

Vilken insyn har egentligen aktiebolag, detta tar vi upp ur den litterära synpunkten i denna del.

4.3.1.1 Bokslut och årsredovisning

Ett bokslut i ett aktiebolag är ett internt dokument och är således inte offentligt. Tidigare har alla

aktiebolag varit tvungna att upprätta både bokslut och årsredovisning, men denna regel har tagits

bort och nu behöver aktiebolag endast visa upp en årsredovisning. Denna är emellertid uppbyggd på

ett bokslut.

Bokslutet är uppbyggt i olika delar, men det finns tre huvuddelar:

� Balansräkning: den visar en överblick av bolagets finansiella ställning vid räkenskapsårets slut.

� Resultaträkning: ”som är en sammanställning över bolagets intäkter och kostnader under året”

(Lundén, B. 2003. aktiebolag. s.159).

� Bokslutspecifikationer: en förteckning över de poster som tas upp i balansräkningen. Såsom

tillgångar, skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital.

En årsredovisnings funktion är att överblicka bolagets resultat under räkenskapsåret och dess

finansiella ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen är inte bara viktigt för ägarna utan

även för dess intressenter som kreditgivare, anställda och olika myndigheter.

En årsredovisning skall bestå av balans- och resultaträkning, det vill säga en förteckning över

bolagets tillgångar, skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital på balansdagen.

Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnaden och resultat. Förvaltningsberättelsen skall

komplettera den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar. Den skall ge en

rättvisande översikt över hur utvecklingen går för företagets verksamhet, företagets ställning och

resultat. Tilläggsupplysningar förtydligar och kompletterat informationen i årsredovisningens övriga

delar. En tilläggsupplysning lämnas ofta i form av en not.
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4.3.2 Insyn i handelsbolag

Hur handelsbolagens insyn skiljer sig från aktiebolag som litteraturen ser på saken tas upp här.

4.3.2.1 Bokslut och årsredovisning

Ett årsbokslut skall innehålla, en balansräkning kan beskrivas som en ögonblicksbild av

handelsbolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut och en resultaträkning som är en

sammanställning över handelsbolagets intäkter och kostnader

Företaget skall även lämna tilläggsupplysningar till balansräkningen och resultaträkningen, intäkter

och kostnader under året.

� Vilka redovisningsprinciper man använder.

� Varje anläggningstillgångars anskaffningsvärde, årets avskrivningar och vilken metod man

använt.

� Den del av skuld som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen anges för varje

skuldpost i balansräkningen.

� Om företaget ändrat en redovisningsprincip under året och skälen till varför ändring skett.

Årsbokslut är den officiellt slutliga versionen av det bokslut som avser hela räkenskapsåret.

Årsbokslut är inte offentligt. Årsredovisning är däremot offentligt om företaget är ett så kallat 10/24

företag eller ett bolag med minst en juridisk person som bolagsman.

Genom detta får du en definitiv överblick över handelsbolagets resultat under det gångna

räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut, därför är det viktigt att den

inte bara innehåller så riktig bild som möjligt av företaget utan också att årsbokslutet är gjort efter

enhetligt system.

Det skall vara lätt att överblicka årsbokslutet även för den som inte är expert på redovisning.

Man måste ta hänsyn både till civilrättsliga och skatterättsliga regler när du gör bokslut. (Det är

viktigt att följa god redovisningssed).

Handelsbolag med en juridisk person som delägare måste alltid upprätta årsredovisning.

Handelsbolag utan juridiska personer måste upprätta en årsredovisning om storleken på företaget
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övergår 20 basbelopp (20*39 400). Eller har antalet anställda som under en tioårsperiod i

genomsnitt övergår till fler än tio och har ett nettovärde till mer än 24 miljoner kronor enligt den

senaste balansräkningen (10/24 företag).

4.3.2.2 Obligatorisk kontrollrätt

Varje enskild bolagsman har rätta att kontrollera bokföringen och andra papper som rör bolaget.

Denna regel är viktig med hänsyn till att de flesta handelsbolag inte har någon egen revisor. Denna

rätt gäller även bolagsmän som är uteslutna från förvaltningen.

De delar som bolagsmannen har rätt att kontrollera är:

� Bokföringen och andra räkenskapshandlingar.

� Protokoll.

� Brev och brevkopior.

� Handelsbolagets kassa och andra tillgångar.

Man måste dock anpassa sig efter verksamheten och inte utnyttja sin kontrollrätt vid fel tidpunkt

som kan störa bolagets verksamhet eller medför merarbete för bolaget. Dessa regler gäller även om

bolaget har frivilligt eller genom lag en revisor som granskar räkenskaperna.

4.4 Redovisning

I detta kapitel tar vi upp de skillnader som finns i redovisningen och andra aspekter som påträffas i

redovisning som skiljer mellan företagsformerna. Vi väljer därför att inte nämna hela

redovisningsprocessen. En annan del som vi valt att ta upp är avdrag liksom moms, dessa ser

likadan ut oavsett bolagsform, det enda som skiljer sig mellan bolagsformerna är när

momsredovisning skall ske, därför har vi valt att redovisa grunderna till momsen i aktiebolagets del

- moms. I  kapitlet om handelsbolagets moms  redogör vi när registrering och deklarationen sker för

handelsbolag.
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4.4.1 Redovisning i aktiebolag

Innebär att registrera, bearbeta och rapportera informationen som ska underlätta beslut i ekonomiska

frågor. Enligt bokföringslagen är alla aktiebolag bokföringsskyldiga, det vill säga bokföringen ska

skötas även om bolaget inte driver någon verksamhet eller om bolaget är vilande. Om bolaget

försätts i konkurs tar konkursförvaltaren över ansvaret för bokföring.

4.4.1.1 Räkenskapsåret

För ett aktiebolag omfattar räkenskapsåret 12 månader. Den kan omfatta någon av följande perioder:

� 1 januari - 31 december.

� 1 maj - 30 april.

� 1juli - 30 juni.

� 1 september - 31 augusti.

Den första perioden är ett kalenderår och de andra kallar man brutna räkenskapsår. Om bolaget

skulle vilja ändra räkenskapsår, så kan man göra en omläggning av det, vilket innebär att man

ändrar räkenskapsåret från kalenderår till något av de brutna räkenskapsåren, i dessa fall så måste

bolaget ha tillstånd från skattemyndigheten. För att få tillstånd en omläggning så måste det finnas

tillräckliga skäl och till detta tillhör inte minskning av skatten eller förskjutning av skattebetalning.

Rekommendationer från patent och registreringsverket visar att bolaget inte bör går över till det nya

räkenskapsåret förrän bolaget har registrerats. En ändringsanmälan till patent- och

registreringsverket skall göras i god tid och måste vara undertecknad av en styrelseledamot eller av

verkställande direktören, kostnaden för ändringen är 700 kronor och den betalar man när man

skickar in anmälan. Det skall också medfölja två exemplar av den nya bolagsordningen och ett

eventuellt tillstånd från skattemyndigheten.

4.4.1.2 Skatteregler i aktiebolag

Bolaget räknas som ett självständigt skattesubjekt, med det menas att aktiebolaget själv skall skatta

för sina vinster, de skall lämna en egen deklaration och man får en egen skattsedel och ett eget

skattekonto. Där ingår bland annat F-skatt, moms, egenavgifter och särskild A-skatt med mera.
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”Alla aktiebolagets inkomster sammanläggs och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet,

oavsett hur många olika verksamheter bolaget bedriver” (Lundén, B. 2003. Aktiebolag. s.206).

I och med att aktiebolaget är ett självständigt skattesubjekt så är det inte lagligt att vid underskott i

bolaget kvitta dessa mot ägarens egna inkomster av tjänst, kapital eller näringsverksamhet.

Det man kallar taxeringsår är under det året deklarationen hanteras av skattemyndigheten. I de fall

aktiebolaget har räkenskapsåret kalenderår är beskattningsåret året innan taxeringsåret. Om bolaget

skulle ha ett brutet räkenskapsår så räknas beskattningsåret som det räkenskapsår vilket slutar senast

den 31 december året före taxeringsåret (Lundén, B. 2003. Aktiebolag.).

Ett aktiebolag behöver endast betala den statliga inkomstskatten. Denna skatt har samma

procentsats oavsett storleken på vinsten. Aktiebolaget betalar sin skatt på den vinst som är

skattepliktig och dess avdrag. Med ett löneuttag kan man inom reglementet själv styra hur mycket

av vinsten man vill ha kvar i bolaget. Den ursprungliga bolagsskatten är 28 procent men sätter man

av maximalt till periodiseringsfonderna, det vill säga 25 procent så minskar man den effektiva

skatten till cirka 21 procent. Det finns även dubbelbeskattning, vilket innebär att de utdelningar som

bolaget lämnar ej är avdragsgilla i bolaget. Med detta menas att aktiebolaget inte kan räkna bort

utdelningen från den vinst man ska beskatta, dessutom måste aktieägarna skatta för de utdelningar

de erhåller i sina privata deklarationer.

De skatteregler som gäller när aktiebolag säljer fastigheter och bostadsrätter (utom vid yrkesmässig

handel med fastigheter) är att resultatet beräknas enligt de kapitalvinstregler som gäller i

inkomstslaget kapital och att man därmed inte beräknar enligt bokföringsmässiga grunder. Ett

aktiebolag måste skatta för hela kapitalvinsten men kan också göra avdrag för 100 procent av en

eventuell kapitalförlust på en fastighet. Det resultat som däremot uppkommer beskattas i

inkomstslaget näringsverksamhet. I och med detta så beskattas en skattepliktig kapitalvinst med

fulla bolagsskatten på 28 procent.

Aktiebolag behöver inte betala någon skatt för förmögenhet, dock kan i vissa fall tillgångarna i ett

aktiebolag ingå aktieägarnas förmögenhet genom värdet på dess aktier.
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4.4.1.3 Avdrag och moms

De kostnader som räknas som avdragsgilla är de som uppstår när man vill förvärva eller bibehålla

intäkten. Alla kostnader är avdragsgilla förutom i de fall de inte gäller personliga levnadskostnader.

Eftersom du som ägare i aktiebolag räknas som anställd så har man full avdragsrätt för löner och

förmåner. Även om det finns många kostnader som är avdragsgilla så är inte alla det, exempel på

detta är bland annat inkomstskatter, de inledande kostnader för registrering och bildandet av

bolaget, viten, skattetillägg, avgifter för svartbygge och så vidare.

Moms är förkortning av mervärdesskatt. När en vara eller tjänst omsätts, alltså säljs och på så vis

lämnar verksamheten skall moms läggas på. Momsen som är en omsättningsskatt och är en av de

största inkomstkällor som staten har. Anledningen till varför det heter mervärdesskatt är att det bara

är det ökade värdet på en vara eller tjänst som företaget måste betala in moms på.

Det finns två typer av moms, inkomstmoms och utgiftsmoms eller som skattemyndigheten kallar det

utgående- och ingående moms. Skulle det vara så att den totala inkomstmomsen är större än den

totala utgiftsmomsen så måste bolaget betala in mellanskillnaden till staten, är det tvärtom så får

bolaget tillbaka. I Sverige har vi tre olika momsnivåer, 25 procent, 12 procent och 6 procent,

dessutom finns det en noll procent nivå där bolagen inte behöver lägga på moms på priset men man

kan ändå lyfta moms och en helt momsfri där verksamheter inte kan lägga på eller dra av moms.

Exempel på en noll procentig moms inom landet är läkemedel, fartyg för bogsering och bärgning,

bank- och finansieringstjänster. Till den sexprocentiga momsen ingår nyhetstidningar, entréavgifter

till kulturevent, bibliotek- och museumverksamhet, entréavgifter till idrottsengagemang.  Inom den

tolvprocentiga momsen ingår camping, persontransport, liftar, livsmedelsvaror och i den

tjugofemprocentiga momsen finns livsmedel som inte räknas som sådana ur momssynpunkt till

exempel systembolagets dryckesvaror, tobak och vatten från vattenverk. Sedan finns den momsfria

verksamheten som är bland annat bostadsuthyrning, sjukvård, försäkringstjänster (Lundén, B. &

Svensson, U. 1999. Moms.).

Registrering sker genom en anmälan till skattemyndigheten. Därefter beslutar de om

momsregistrering och bolaget får ett registreringsbevis som består av ett registreringsnummer för
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moms, numret innehåller bolagets organisationsnummer. I normala fall redovisas momsen varje

månad i en skattedeklaration, men har aktiebolaget endast en momspliktig omsättning som inte

överstiger en miljon kronor så kan man redovisa endast en gång per år i inkomstdeklarationen.

Det finns två olika metoder för hur momsen skall bokföras vid fakturor. Den ena är

faktureringsmetoden.

Denna metod kan användas av alla företag. De allra flesta bolag som har en ordnad bokföring

använder sig av denna metod. Med faktureringsmetoden menas att man i princip bokför fakturorna

när de skickas till kunderna och bokför dem direkt när de mottas från leverantörerna och därmed

redovisas momsen samtidigt. Också sådana fakturor som borde ha bokförts enligt god

redovisningssed ska redovisa momsen till den period den tillkom. Om bolaget säljer varor på kredit

med äganderättsförbehåll så måste momsen redovisas när fakturan utfärdats eller i alla fall borde ha

utfärdats. Ett bolag kan alltså inte dröja med fakturan enbart för att man vill skjuta upp

momsredovisningen.

”Om fakturor noteras i en löpande förteckning ska den innehålla uppgifter som:

� Fakturadatum.

� Fakturanummer.

� Fakturabelopp med momsen särskilt noterad.

� Vilken typ av transaktion det är t ex materialinköp” (Lundén, B. & Svensson, U. 1999. Moms.

s.60).

Den andra metoden är bokslutsmetoden. Enligt bokföringslagen så får endast bolag med en

omsättning som är lägre än 20 prisbasbelopp (idag 39 400 kronor) under ett år använda

bokslutsmetoden. Fakturorna bokförs enligt kontantprincipen, det vill säga först när de betalas. Med

andra ord skjuts redovisningen av momsen fram.  Det är enbart i den löpande bokföringen under

året som du bokför vid betalning, vid räkenskapsårets slut så måste även de fakturor som fortfarande

är obetalda tas med i momsredovisningen. I och med att de då kommer med i skattedeklarationens

sista momsperiod så måste man vara noga med att märka dessa fakturor eller skilja dessa från övriga

annars finns risken att man dubbelbokför när de senare blir betalda.
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4.4.1.4 Lån i aktiebolag

I aktiebolagslagen så finns det vissa föreskrifter om låneförbud, som beskriver att aktiebolag inte får

låna ut pengar till aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktör eller revisorer i bolaget.

Dessa regler gäller även för närstående personer och andra närstående företag.

Syftet med detta är att skapa ett skydd för bolagets borgenärer, anställda, aktieägare, leverantörer

och staten. Bestämmelserna tillkom för att bolagets egna ekonomiska ställning inte skall försvagas

därför att bolaget har fodringar på ägare som inte har så god kreditvärdighet. Tidigare var det

dessutom vanligt att ägare plockade ut sina löner i lån för att slippa skatter och sociala avgifter. Om

någon bryter mot dessa regler så straffas man med böter eller fängelse högst ett år, man kan också få

skattemässiga påföljder i fåmansbolag om inte lånet betalas tillbaka innan årets slut.

4.4.1.5 Revision

Det är krav på att alla aktiebolag skall ha en revisor. Revisorns uppgift är att granska bolagets

årsredovisning, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens skötsel av bolaget, allt

enligt god redovisningssed. I revisorns uppgifter ingår också att kontrollera skatter och avgifter som

uppkommer under året betalas på utsatt tid och rätt summa.

I mindre bolag är det ofta så att de som styr bolaget också är de enda aktieägarna. I de bolag som har

max tio ägare så har var och en av aktieägarna normalt rättigheten att granska det egna bolagets

räkenskaper inför en bolagsstämma. Det är därför  revisorns funktion i de mindre bolagen endast är

till för att vara intressenternas kontrollant att redovisningen är gjord på ett korrekt sätt. Fastän

revisionen mest gör nytta  för intressenterna så är det bolaget som står för kostnaderna.

Revisorn utses av bolagsstämman och det är lämpligt att utse en eller flera suppleanter till revisorn

utifall att den ordinarie revisorn inte kan fullfölja sitt uppdrag. En revisor skall alltid utses på en

bestämd tid, kravet är att man utser denne på fyra år, varken mer eller mindre. De krav som ställs på

revisorerna till ett aktiebolag är att minst en revisor skall vara en kvalificerad revisor vilket innebär

att denne antingen skall vara godkänd- eller auktoriserad revisor.

Kravet på revisorn är att man skall vara oberoende och inte på något sätt påverkas av bolaget man

reviderar. Det finns vissa krav som ställs, bland annat  revisorn får ej vara styrelseledamot eller
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verkställande direktör i bolaget eller ett dotterbolag, de får inte på något sätt vara anställd av någon

som yrkesmässigt hjälper bolaget med bokföringen, en revisor får inte äga aktier eller i något annat

bolag i samma koncern, revisorn har ej rätt till att ta hand om bolagets pengar vilket innebär ha hand

om utbetalningar eller placering av medel i bank, revisorn får inte ha någon relation till någon

styrelseledamot eller verkställande direktör det vill säga make, sambo, syskon, släkt och så vidare

(Lundén, B. 2003. Aktiebolag.).

De arbetsuppgifter som ingår i revisorns arbete är att de skall granska verifikationerna och se till att

de är riktiga och bokförts korrekt. Det är viktigt att man ser över bokföringen i övrigt för att stämma

av den mot verkligheten. En granskning av årsredovisningen och dessutom granska styrelsens och

verkställande direktörens skötsel, som innebär att man kollar att nödvändiga beslut har fattats och

dessa har utförts.

4.4.2 Redovisning i handelsbolag

De handlingar som har inverkan på handelsbolagets ekonomi skall sparas och är organiserade så  att

de är lätta att finna. Exempel på dessa handlingar är verifikationer, bokslut och andra rapporter,

kontrakt, saldobesked och brev. Det kan också vara lämpligt att lägga upp en samlingsplan som är

en enkel beskrivning av bokföringens uppbyggnad och organisering i bolaget. Vid bokföringen skall

alla affärshändelser bokas på de konton de tillhör, detta sätt gör att man lättare kan få en överblick

över bolagets ekonomiska ställning.

4.4.2.1 Räkenskapsåret

I ett handelsbolag måste man redovisa räkenskapsåret efter kalenderår, det vill säga 1 januari till 31

december och omfattas alltid av tolv månader. Det enda undantaget till kalenderår  är handelsbolag

med endast juridiska personer som delägare, dessa får ha brutet räkenskapsår som får sluta 30 april,

30 juni eller 31 augusti.
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4.4.2.2 Skatteregler för handelsbolag

Det första man kan påpeka när man pratar om ett handelsbolags beskattning är att det inte är ett

skattesubjekt fullt ut trots att det är en juridisk person. Det är detta som gör handelsbolag till en

ganska ”rörig” företagsform. Det grundläggande är att det är delägarna som beskattas och inte

bolaget. Fastän handelsbolaget räknas som en juridisk person så blir inte själva handelsbolaget

beskattade för en eventuell vinst. Istället är det varje enskild delägare som beskattar för sin del av

handelsbolagets vinst. Det är även viktigt att påpeka att det är delägarna som betalar den löneskatt

på de pensionsförsäkringarna som de själva drar av i bolaget.

De skatter som handelsbolaget är skyldiga att betala är moms, fastighetsskatt samt särskild löneskatt

och avkastningsskatt på pensionskostnader för anställda. Handelsbolaget hanterar även

socialavgifter och preliminärskatt för anställda (Lundén, B. 2003. Handelsbolag.).

En skillnad på de skattemässiga värdena på bolagets tillgångar och skulder är förmögenhetsvärdet

på andelarna. Var och en av delägarna äger den del av förmögenheten som motsvarar dennes andel i

bolaget. De kapitalvinstregler som gäller för handelsbolag som säljer fastigheter är att om det är en

fysisk person som är delägare beskattar de endast 90 procent av den vinst man får vid försäljningen,

blir det en förlust får man dra av 63 procent. Skulle delägaren vara en juridisk person så skattar de

som  aktiebolag.

Som tidigare nämnts har aktiebolag ett skattekonto vilket även handelsbolag har. I och med att

delägarna beskattas för bolagets inkomster så betalar somliga handelsbolag inte någon preliminär

skatt. Dock är det så att om ett handelsbolag äger fastigheter och betalar särskild löneskatt för

anställdas pensioner så måste normalt bolaget debiteras preliminär skatt, därför att både

fastighetsskatten och den särskilda löneskatten debiteras bolagets skattekonto i samband med

taxeringen, det vill säga den slutliga skatten.

De skatter som sköts via bolagets skattekonto är:

� Moms.

� Arbetsgivaravgifter.

� Särskild löneskatt på lönekostnader.

� Preliminär skatt för anställda.

� Särskild löneskatt på anställdas pensionskostnader.
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� Avkastningsskatt på anställdas pensionskostnader.

� Fastighetsskatt.

� Handelsbolagets eventuella preliminärskatt, F-skatten.

En gång i månaden i en skattedeklaration måste moms samt socialavgifter och

preliminärskatteavdrag för anställda redovisas. Om handelsbolaget inte har några anställda behöver

de inte lämna in någon månatlig skattedeklaration. För de arbetsgivare som redovisar

preliminärskatt och socialavgifter skall skattedeklarationen vara inlämnad senast den 12:e varje

månad, förutom i januari och i augusti då det är den 17:e. Samma datum gäller även de som

månadsredovisar moms men som samtidigt har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40

miljoner kronor. För de arbetsgivare med över 40 miljoner kronor är det den 26:e i månaden efter

momsredovisningsmånaden som gäller.

”Det finns ett förenklingsutredning som lagt fram ett förslag om nya skatteregler för handelsbolag

som liknar beskattningen av aktiebolag. Detta skulle bland annat innebära att handelsbolag skulle

bli ett eget skattesubjekt och betala 28 procent statlig inkomstskatt på ett överskott, delägarna skulle

sedan bli beskattade för de uttag de skulle göra från bolaget” (Lundén, B. 2003. Handelsbolag. s.

117). Sedan finns det mer förslag som skulle göra att handelsbolag skulle närma sig aktiebolag på

fler punkter, men i och med att det fortfarande bara finns på förslag så väljer vi endast att nämna en

eventuell skatteförändring.

4.4.2.3 Avdrag och Moms

Registrering av moms måste alltid ske i handelsbolag. I vanliga fall sker momsredovisningen varje

månad i skattedeklarationer. Det är endast i de fall ett handelsbolaget har en momspliktig

omsättning på max  200 000 kronor under ett år, man får redovisa moms en gång per år. Det är

viktigt att tänka på att summan gäller försäljning exklusive moms. En anmälan om

momsregistrering måste göras på en blankett som skattemyndigheten ger ut, detta är en skatte- och

avgiftsanmälan. Precis som aktiebolag är det skattemyndigheten som beslutar om momsregistrering.

Men handelsbolag som har fysiska personer som delägare får sitt personnummer som

registreringsbevis medan de handelsbolag som har juridiska personer får sitt organisationsnummer

som registreringsbevis precis som i aktiebolag.
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4.4.2.4 Lån i handelsbolag

I ett handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare kan man som bolagsman låna av

bolaget, men endast med de andra bolagsmännens godkännande. Från och med år 2000 så får inte

lån tas hur som helst när en av delägarna är en juridisk person, detta för att förhindra att man skall

kunna kringgå låneförbudsregeln i ett aktiebolag. Har man lånat av handelsbolaget så finns det inga

regler för hur räntan skall se ut.

4.4.2.5 Revision

I mindre handelsbolag behövs inte revisor, men i större handelsbolag och handelsbolag med en eller

flera juridiska personer så måste det finnas en revisor som kontrollera räkenskaperna och

förvaltningen. Det finns inga krav på att en revisor till handelsbolag skall vara godkända eller

auktoriserade revisorer om inte detta är reglerat i bolagsavtalet. Samma regler måste följas för en

revisor i handelsbolag som för aktiebolag om revisor används. Om det i bolagsavtalet är skrivet att

det skall finnas revision så måste även antalet revisorer vara skrivet, hur man väljer dessa, för hur

lång tid och hur dess uppdrag skall genomföras.

4.5 Summering av bolagsformerna

Handelsbolag Aktiebolag

+ Enkelt att starta + Ägaransvar begränsat
+ Kräver inget aktiekapital + Fler skattefria förmåner
+ Större skattekrediter än aktiebolag + Klarare traktamentsregler
+ Underskott kan kvittas mot tjänsteinkomst + Lätt att beräkna privata uttag
+ Underskott kan kvittas mot gamla överskott + Försäljning kan ge skattefördel
+ Ingen tvångsavveckling vid underskott + Skattefördel vid stor lönesumma
+ Inget låneförbud- du kan låna billigt av firman - Kapitalbehov vid start
+ Ingen förmögenhetsskatt på lån till firman - Tvångsavveckling vid underskott
+ Lägre administrationskostnader - Får inte låna av bolaget
+ Inga rapporter till PRV krävs - Förmögenhetsskatt på lån till bolaget
+ Kan ombildas till aktiebolag vid behov - Krångliga förmånsregler
+ Likviditetsöverskott kan placeras fritt - Administration kräver experthjälp
- Privat ansvar för företagets skulder - Måste anlita revisor
- Solidariskt ägaransvar
- Krångligt att beräkna den privata vinsten (Privata Affärer. 1998. maj nr. 5)
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5 Empiri

I detta kapitel vill vi ta upp vår empiriska undersökning och vårt resultat av denna. De delar som vi

tar upp är bland annat vår enkätundersökning bland tillfrågade företag där vi sammanfattar de svar

som vi fått och tar med den information som vi anser viktig för vår rapport. I avsnittet med intervjun

med revisorn har vi valt att peka på de fördelar och nackdelar han anser att bolagsformerna för med

sig och andra infallsvinklar som kan skilja bolagen emellan. I det tredje avsnittet sammanfattar vi

vår intervju med skattekonsulten, och det sista avsnittet sammanfattar vårt möte med momsansvarig

på skattemyndigheten. De personer som intervjuats är Per Schwartzman, revisor på Ernst & Young.

Camilla Robertsson, taxeringsansvarig på Skattemyndigheten och Majkel Malak, momsansvarig på

Skattemyndigheten. En sammanställning av enkätsvaren finns i bilaga 3.

5.1 Utvärdering av företags val av bolagsform

Med en svarsprocent på 80 procent så tycks vi ha fångat företagarnas intresse för vår

forskningsfråga, av de tillfrågade handelsbolagen så svarade 91 procent (11 av 12 företag) och 75 %

(9 av 12) av aktiebolagen. En liten anmärkningsvärd skillnad, vi trodde att fler aktiebolag skulle

svara på våra frågor men det visade sig att det inte bara var fler handelsbolag som svarade på

enkäten, de var dessutom mer angelägna att svara på frågorna.

Det var många intressanta aspekter som kom fram i vår undersökning både från aktiebolag och

handelsbolag, märkbart var att aktiebolag var klart mer nöjd med deras val av företagsform.
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Figur 1.1 Belåtenhet bland bolagsformerna

En av anledningarna till varför aktiebolag är mer nöjd än handelsbolag beror på att bolagsformen

ger mer säkerhet, många handelsbolag anser att när bolaget växer till sig, så blir det lättare att växa i

ett aktiebolag, även det skattemässiga blir mer förmånligt. En annan anledningen som bolagen anser

var till fördel är att man känner sig tillfreds med att man skiljer på bolagets finanser och de privata

finanserna.

För handelsbolagen är det mer en utspridd belåtenhet, de som är missnöjda är de bolagen som har

växt till ett tiotal anställda och en hög omsättning som missgynnas av den bolagsformen. Däremot

kan man säga i stort att det är de små familjeägda bolagen som är nöjda med sin bolagsform, därför

att det är administrativt enklare med handelsbolag, man slipper riskera kapital och man känner sina

kompanjoner väl. Många tänker också på att det kan bli stora utgifter för revisorer och bokföring om

man väljer aktiebolag därför väljer man handelsbolag som dessutom inte har något hinder för minsta

kontantinsats.

Om handelsbolag är så mycket enklare att driva varför väljer man då att starta aktiebolag? Jo, det

finns de som anser att när man har ett aktiebolag så innebär det att man är mer seriös med anledning

av att det är så reglerat. Ett aktiebolag har många fördelar, det finns de som tror att man inte skulle

bli accepterad av sina kunder om man valde något annat.

Till skillnad från handelsbolag som missgynnas när det växer så är aktiebolag en form som gör så

att bolagen kan frodas utan större omväxlingar i styrningen, men samtidigt för de som fortfarande
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har sina lilla firma så är detta inte lika gynnsamt. Samma regler gäller för ett företag som har en till

två anställda som för de med tusen anställda, i dessa bolag så blir bland annat

redovisningskostnader, sociala avgifter och sjuklön betydligt högre kostnader. Dessutom så blir de

små bolagen dubbelbeskattade vid utdelning och pengar måste finnas till kapital. Trots detta så är de

små aktiebolagen inte helt försummade utan de har vissa fördelar jämte små handelsbolag på grund

av att de räknas som anställd i företaget och på så sätt kan ta ut regelbunden lön, detta kan inte

handelsbolag göra, då man inte vet från månad till månad hur mycket vinst man gör, därefter gör det

mycket att ett aktiebolags bokslut och årsredovisning är så reglerad vilket medför att den blir mer

lätthanterlig.

Handelsbolag har en tendens att vara väldigt populärt i fastighetsbranschen och konsultbranschen

där man kan dra nytta av sin kompetens och dela upp de vinster och kostnader man själv genererar.

Förutom detta så har man möjlighet till räntefördelning som kan ge mer än utdelning i ett aktiebolag

och dessutom låta kapital stå kvar. Varför man i fastighetsbranschen föredrar handelsbolag beror på

att man inte behöver skatta för hela kapitalvinsten vid försäljning av en näringsfastighet och kan

göra avdrag för förluster vid försäljning, detta kan man inte göra i ett aktiebolag.

Handelsbolag har ett obegränsat ansvar som många tycker är en fördel, om man känner den

personen man startar bolaget med väl, problemet är att i och med att man har ett solidariskt ansvar

så måste man även se till att man har en ordnad ekonomi och att man litar på varandra för att

undvika tunga personliga kostnader.

Innan uppstarten av ett bolag så är det många frågor som ska besvaras, bolagen vänder sig då till

olika konsulter som hjälper dem att fatta de beslut som behöver tas, den vanligaste rådgivningen

sker från revisorer som har den största kunskapen i ämnet om bolagsformerna och vad de innebär

med redovisning, skatt och så vidare, men även skattemyndigheten bistår med hjälp bland annat

med nyföretagarinformation som hålls tillsammans med almia där man får behövlig information

kring alla aspekter som behövs ta i akt vid skötsel av bolaget. Förutom detta så är givetvis tidigare

erfarenheter och för de som har tänkt starta konsultverksamhet redan inlästa i vad som krävs vid den

bolagsform man föredrar.
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5.2 Ur en revisors synvinkel

För att kunna besvara vår forskningsfråga om skillnader mellan företagsformerna ur en revisors

synvinkel valde vi att intervjua Per Schwartzman på Ernst & Young som vi tidigare under hösten

haft som gästföreläsare.

En viktig aspekt som man ska ta hänsyn till i valet av företagsform är enligt Per att ”det som kan

vara en fördel i en situation är en nackdel i en annan”. Därför kommer denna empiriska

undersökning att visa på att de fördelar som handelsbolag eller aktiebolag för med sig, även kan

innebära en viss nackdel för bolaget.

5.2.1 Fördel aktiebolag

Det finns klara bestämmelser för hur ett aktiebolag skall styras och vilka regler som berör till

exempel skatter och utdelning till ägarna som gör att aktiebolag kan anses vara lite enklare.

Dessutom så skiljer man på bolaget och ägarna, det vill säga att en ägare i ett aktiebolag inte har

samma personliga ansvar för redovisningen som en delägare i ett handelsbolag. Det bör även

påpekas att man i ett aktiebolag räknas som anställd oavsett om du är ägaren till verksamheten.

Styrelsen har dock ett ansvar gentemot bolaget som med hjälp av de bestämmelser som finns, leder

till ordning och reda vilket tvingar fram eller i alla fall borde driva fram bättre styrning. Ett

aktiebolag har dessutom revisionsplikt som anses vara en styrka som ger kontroll, med bättre

styrning som syfte. ”Revisorerna hävdar att revision ger ett visst mervärde” (Per Schwartzman).   Det

vill säga att revisorerna ger ett bidrag till bättre styrning och inte bara agerar som

verifieringskontroll.

5.2.2 Nackdelar aktiebolag

Startar man ett aktiebolag bör man veta om verksamheten kommer att bära eller inte, för i ett

aktiebolag måste det som tidigare sagts finnas ett eget kapital som är minst hälften av aktiekapitalet

annars leder det till att man går i konkurs.

Man bör börja som handelsbolag eller enskild firma, om företaget kräver stora investeringar så är

aktiebolag den företagsform som är mest lämplig.
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5.2.3 Fördelar handelsbolag

I och med att det inte finns några hinder för kontantinsats för ett handelsbolag  så anses det vara en

faktor till att nya näringsidkare väljer handelsbolag.  Det betyder att den summa pengar som finns i

det egna kapitalet inte har den stora betydelsen som för aktiebolag som måste hålla det egna

kapitalet till minst hälften av det egna aktiekapitalet. Det finns vissa branscher där handelsbolag kan

vara en intressant företagsform, framförallt i fastighetsbranschen och advokatbyråer, det finns ett

exempel som Per diskuterade den så kallade Helsingborgsmodellen, som grundas på att en

advokatbyrå  är ett handelsbolag uppbyggt så att det varje advokat generar i överskott genererar

också deras andel av vinsten, men detta kan då medföra komplikationer i till exempel

momsredovisningen. Det är väsentligt att man bör se på fallen var för sig och ta hänsyn till både de

civilrättsliga som skatterättsliga regler.

Om man ser ur en borgenär synpunkt så är handelsbolag en fördel för att det är bättre med

obegränsat ansvar. Det finns många möjligheter med handelsbolag, det är en flexibel företagsform

som gör att ägarna inte är lika styrd som ett aktiebolag. Dessutom slipper de kravet på revisor som

för många mindre företag är en kostsam kostnad.

5.2.4 Nackdelar handelsbolag

Det är nämnt att det är bättre med det obegränsade ansvaret ur en borgenärs synvinkel men

samtidigt om man ser det till gäldenären så är det en nackdel. Handelsbolag har dessutom en väldigt

komplicerad redovisning, framförallt när det gäller dess skatterelaterade frågor, det är egentligen

deklarationen som vållar stora problem. Just skatten kan bli en obehaglig överraskning för många

näringsidkare som startat som handelsbolag om de inte är insatta i frågan. Det som är en fördel med

kravet på revisor för ett mindre handelsbolag är en nackdel om handelsbolaget har mer än tio

anställda, för då finns kravet på revisor och kostnaderna kan alltså bli höga.

”Handelsbolag kan vara en fälla om man inte vet vad som händer” ( Per Schwartzman ).
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5.2.5 Konsultation

Vid nystart av företag så sker en viss konsultation med revisorer eller andra konsulter, men även vid

frågor om tilltänkta samarbeten, det vill säga vilken företagsform som lämpas bäst för samarbetet.

De frågor som ställs är vilka fördelar och nackdelar som företagsformen innebär.

Det händer även att företagare vänder sig till revisionsbyråer för rådgivning. Behöver man hjälp

med redovisning eller skattefrågor så finns det även redovisningsbyråer och skattekonsulter som kan

hjälpa till med frågor.

5.2.6 Lån från ett institut

I intervjun med Per Schwartzman lade vi fram ett påstående om ett bolag som ville låna pengar av

ett låneinstitut och därefter om bolagsformen hade någon betydelse för om institutet skulle bevilja

lånet eller inte.

För nystartade företag brukar inte bolagsformen ha någon avgörande betydelse för om du skall bli

beviljad ett lån eller ej, låneinstituten ser mer till att det finns en gångbar affärsidé och att personen

besitter en kompetens och säkerhet. När verksamheten är igång och man behöver låna kapital så ser

instituten helst att bolagsformen är ett aktiebolag som är en tryggare form om det skulle uppstå

komplikationer. Aktiebolaget rekommenderas även för dess ordning och reda, där revision är en

trygghet för instituten att allt sköts på rätt sätt. Ett aktiebolags årsredovisning är enklare att förstå

eftersom man lättare kan läsa mellan raderna.

5.2.7 Lån av det egna bolaget

För många handelsbolag kan möjligheten att låna av bolaget varit den avgörande faktorn till valet av

företagsform men revisorer varnar för detta. I och med att det är lätt hänt att man lånar pengar utan

att tänka på hur bolaget påverkas, det kan snabbt hända att handelsbolag med stora kapitalunderskott

tar ut mer än man tjänar in, detta bli en börda så småningom och det blir besvärligt att komma ur,

många gånger har det tyvärr hänt att bolag gått i konkurs, då blir man med sin personliga ekonomi

ansvarig för bolagets skulder och det är lika sannolikt att du själv går i personlig konkurs. Därför
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varnar revisorer att ”det värmer bara tillfälligt” (Per Schwartzman). Ett aktiebolag har inte dessa

problem då det finns ett förbud mot lån inom bolaget.

5.2.8 Revisionsplikt

Handelsbolag med mer än tio anställda har revisionsplikt, mindre bolag ifrågasätter nödvändigheten

med revisionsplikt – det är aktuellt just nu om de är tvungna till det. Det vill säga ur ett oberoende

synpunkt ifrågasätter att man har så kallat kombinationsuppdrag, både revidera och hjälper företag

att sätta upp en årsredovisning. Grundbokföring har man inget att göra med men årsredovisningen är

bara en teknisk sammanställning , det finns i justitiedepartementet de som menar att bokföring ingår

i årsredovisning, men det är orimligt dyrt för ett företag att ha två olika revisionsföretag som

granskar och sätter upp årsredovisning, det kan bli så att revisionsplikt släpps på mindre bolag

måste finnas kvalitetskontroll då åker handelsbolag med.

Sammanfattningsvis så finns det inga skillnader i värderingsprinciper och övriga frågor kring

redovisningen.  Det som kan tyckas vara en paradox är att de mindre bolagen (handelsbolag) som

har jobbigast redovisning är de som har krångligare skatteredovisning.

5.3 Företagsskatt

Handelsbolag taxerar endast en liten del av skatten, med det menas att de beskattas för till exempel

fastighetsskatt, särskild löneskatt och moms. Resterande som resultatet, delas upp på delägarna och

hur mycket varje delägare kommer att få, beror på det avtal som finns dem emellan. Aktiebolag

beskattas däremot fullt ut på alla skatter, det vill säga den statliga skatten. Handelsbolag är räknas

inte som något skattesubjekt.

Att man delar upp inkomsten i handelsbolag mellan delägarna gör att det blir en skillnad, då

beskattning på inkomsten sker i ägarnas egna deklarationer, men det finns en nackdel, det gäller att

delägarna i handelsbolaget är eniga och håller sams.

Rent skattemässigt så är handelsbolag ganska rörigt. Först lämnar de in deklaration eller

inkomstuppgifter för handelsbolag, dessa ser ut som en vanlig aktiebolagsdeklaration. Sedan skall

ägarna lämna bilaga på sin personliga deklaration om sin andel av vinsten om det är en fysisk
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person. Det är alltså inte den enklaste formen att driva, men det finns utbildningar för de som vill

starta eget, en så kallade nyföretagarträff där man får möta en skatteinformatör och man får annan

allmän information om saker man bör tänka på när man startar eget. Det är inget krav på att man

måste gå på dessa träffar, utan det är helt frivilligt. Enligt Camilla kan det ibland synas i

deklarationerna att företagaren inte gått på någon kurs eller konsulterat någon, deras deklarationer

har en tendens att bli ”rörig”. Det syns att det är skillnad på ett aktiebolags deklaration då man

måste ha revisor, kvalitén bli bättre. Det finns ju ett förslag på att handelsbolags skattetaxering skall

närma sig aktiebolag och det skulle betyda att det blir lättare att förstå för den som driver

handelsbolag och att all skatt såsom den statliga skatten, momsskatten, löneskatten,

arbetsgivaravgifter och då även taxera för sin inkomst i handelsbolaget. Det blir då en mer helhet

och taxeringen blir som aktiebolag. Camilla kan tänka sig en förändring, det kanske till och med är

att föredra. Det blir definitivt enklare för den som granskar.

5.4 Moms

De grundläggande förutsättningar för att kunna ta ut och göra avdrag för moms är att man har en

yrkesmässig verksamhet där det finns en omsättning och att en transaktion sker inom landet, det

skall också vara tal om en vara eller tjänst. Skillnaden mellan handelsbolag och aktiebolag är att ett

handelsbolag som har över 200 000 kronor i omsättning måste registrera sin moms en gång i månad

i skattedeklarationen medan ett aktiebolag inte behöver registrera månadsvis förrän omsättningen

överstiger 1 miljon kronor. Handelsbolag med omsättning under två hundra tusen kronor kan välja

mellan att redovisa helår eller månadsvis. Aktiebolag redovisar i sin momsdeklaration en gång per

år eller om de vill kan de redovisa månadsvis som handelsbolag. Det finns dock inga materiella

skillnader mellan handelsbolag och aktiebolag, skattesystemet är uppbyggt för att det inte ska vara

några skillnader mellan bolagsformerna.

Det behövs dock en viss förändring inom momsredovisningen, framförallt borde det vara en och

samma skatt för alla svenska varor. Som det ser ut idag så är det så finns det undantag på allt, även

undantagen i sig. det är svårt för de inblandade att hålla sig uppdaterade om alla förändringar. Idag

finns det fyra olika momssatser och en som är helt momsbefriad. Momssatserna är:

0 % - ingen skyldighet att ta ut moms men full avdragsrätt, till exempel flygplan, fartyg med mera.

Om det används till yrkesmässig verksamhet såsom transport.
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6 % - kultur, bio, teater och tidningar med mera

12 % - livsmedel, camping, liftkort med mera.

25 % - den generella skatten.

Det finns momsbefriad verksamhet som ej behöver ta ut moms men ej heller har rätt att dra av

moms. Exempel på det är sjukvård. Enligt Majkel på skattemyndigheten så finns det en utredning på

gång i regeringen som undersöker möjligheten att använda sig av en enhetlig moms på 21 procent,

men Majkel anser att detta är omöjligt att införa då det finns så många intressenter inblandade, till

exempel är teatern inte intresserad av en höjning från 6 procent till 21 procent.

Det används två metoder vid momsredovisning, de är bokslutsmetoden och faktureringsmetoden.

För nystartade företag används oftast faktureringsmetoden då dessa ofta har stora inköp från början,

de vill tidigt redovisa momspengarna så att de kan få tillbaka dem så fort som möjligt. När man väl

börjat redovisa varje månad och kommit in i systemet så måste man stanna i två år, alltså om ett

företag får redovisa en gång per år så måste man vänta i två år om man börjat månadsvis. För de

bolag som har företag som hjälper till med bokföring är faktureringsmetoden den vanligaste.

Bokslutsmetoden används oftast av de företag som har låg omsättning och inte har den löpande

redovisningen. Ur skattemyndighetens synvinkel är faktureringsmetoden den som man föredrar,

eftersom man bara behöver titta på själva fakturan.
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6 Analys

I litteraturavsnittet tog vi upp fyra punkter som vi tyckte var viktiga vid valet av bolagsform, här

kommer vi endast ta upp de tre sista. Vi valde att ta med bakgrunden till bolagsformerna, det vill

säga hur de respektive formerna är uppbyggda och på vilket sätt de skiljer sig i de grundläggande

aspekterna. I vår analys väljer vi att inte ta upp denna punkt då den inte går att analysera från ett

empiriskt perspektiv då bolagsformerna är reglerade. Däremot så kommer vi att visa på vilket sätt

uppbyggnaden kan ha en väsentlig del i valet av bolagsform, de avsnitt som vi kommer att ta upp är

ägarrisken, insyn och redovisningen.

6.1 Vad avgör valet av företagsform?

Vi kommer att i slutet av analysen ta upp de faktorer som vi tror har en avgörande betydelse vid

valet av företagsform. För att få en övergripande bild över vilka faktorer som verkligen avgör valet

så jämför vi den teori som finns kring bolagsformerna med vår empiriska undersökning.

6.1.1 Ägarrisken

Då de olika bolagsformerna ej har samma ansvar för de personliga åtaganden är det lätt att

konstatera att man som tilltänkt nyföretagare får fundera på hur mycket ansvar man är villig att ta.

Ett aktiebolags ägare har endast ett begränsat ansvar för bolagets skulder och transaktioner, vilket

innebär att ett bolag som drar på sig skulder endast kan begära in dessa från bolaget och ej ägarna,

men är ägarna avsiktligt orsaken till att skulden inte betalas när man kan eller att man låtit bli att

betala skatter och socialavgifter så blir man personligt betalningsansvarig vilket är viktigt att tänka

på. (Lundén, B. 2003. Aktiebolag).

Ett handelsbolag har däremot ett obegränsat ansvar över alla bolagets transaktioner, som menas att

man med sin personliga ekonomi kan bli ansvarig för en skuld oavsett vem som orsakat skulden.

Dock är handelsbolagens delägare inte helt utsatta utan man har ett solidariskt ansvar gentemot

varandra som gör att den delägare som får kravet från fordringsägaren har full rätt att kräva de andra

delägarna på deras del av skulden.
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Ansvarsfrågan har en ofta en stor del i beslutet om bolagsform, aktiebolag har en klar fördel i

ägarrisken om man jämför hur situationen skulle se ut om bolaget skulle få skulder som man inte

kan betala eftersom man endast förlorar sin insats i aktiekapitalet medan handelsbolagets delägare

får stå med sina privata tillgångar, kanske till och med för ett antal år framöver. (Lundén, B. 2003.

Handelsbolag).

I vår undersökningen som vi gjort har bolagen nämnt att kunder föredrar att man har ett aktiebolag

för det känns mer seriöst, men om man ser det i en situation där ägarrisken spelar stor roll, alltså när

leverantörer har fordringar på bolaget som är osäkra, då måste handelsbolag vara den formen man

som leverantör föredrar att ha skulden till då man med all säkerhet skulle få tillbaka sina pengar förr

eller senare, i ett aktiebolag däremot som tidigare kändes tryggare skulle man förmodligen inte få

tillbaka sina pengar eftersom man räknas som en oprioriterad fordran. Ur gäldenärens synvinkel är

alltså aktiebolag att föredra.

6.1.2 Insynen

Ett aktiebolags årsredovisning där balansräkning, resultaträkning och bokslutsspecifikationer ska

ingå är alltid offentligt för alla intressenter och ägarna, vilket gör att ett aktiebolag aldrig kan

undanhålla information för konkurrenter som rör den finansiella redovisningen. Att insyn kan ha

avgörande betydelser i vissa situationer har klart framgått när vi undersökt hur en låneinstitution

resonerar vid beviljande av lån till redan existerande bolag, man anser att det är av vikt att det finns

klar information som visar att bolaget har den säkerheten som krävs. (Lundén, B. 2003. Aktiebolag).

Ett handelsbolag har inte samma krav på årsredovisning, utan behöver bara upprätta årsredovisning

om bolaget har mer än 10 anställda och en omsättning på 24 miljoner kronor eller om bolaget har en

delägare som är en juridisk person. Däremot årsbokslut måste upprättas men denna handling är inte

offentlig, därmed har inte låneinstituten den insynen som behövs vid godkännande av lån, dock

skall man säga att ett handelsbolag kan frivilligt göra en årsredovisning om de vill och kan därmed

också av egen fri vilja lämna en sådan till instituten om det skulle behövas. (Lundén, B. 2003.

Handelsbolag).



Skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag

Anna Kull
Anders Jonsson

46

Ur en konkurrenssynpunkt så är insynen till problem för aktiebolag då konkurrenterna kan titta på

statistik för året, vad man gjort och hur man ligger till, ett handelsbolag kan man aldrig studera på

samma sätt, på grund av att om det skulle vara så att handelsbolaget har en årsredovisning så är

denna ändå inte offentlig. Även insynen har många infallsvinklar man måste ta hänsyn till vid valet

av bolagsform.

6.1.3 Redovisningen

Redovisningen i stort har ingen avgörande betydelse i valet av bolagsform, därför att de mesta i den

löpande bokföringen är den samma för de två bolagsformerna, till exempel värderingsprinciperna.

En del som skiljer sig mellan bolagsformerna är att i ett handelsbolag med bara fysiska personer

som delägare kan man endast använda sig av kalenderår som räkenskapsår, i ett aktiebolag kan man

välja mellan kalenderår eller brutna räkenskapsår. Detta kan ju anses som en fördel för aktiebolag

att man kan välja eftersom vissa branscher har så kallade säsongsinkomster samt att de endast har

anställda under denna del av säsongen, såsom skidorter där man inte har verksamheten igång under

ett kalenderår utan från höst till vår. Det som kan räknas som positivt för ett handelsbolag är att man

inte behöver fundera så mycket över när man tycker att verksamheten skall börja och det underlättar

också med redovisnigen för ett handelsbolag som inte är så stort, att man slipper lägga ner tid på

vilka regler och datum som finns för ett brutet räkenskapsår.

Det finns emellertid andra delar av redovisningen som skiljer bolagsformerna åt, det är framförallt

skatten, momsregistreringen och till vilken gräns man måste ha revision.

6.1.3.1 Skatt

De stora skillnaderna i redovisningen finns inom skattedelen. Eftersom handelsbolag inte är ett

skattesubjekt fullt ut så har de en lite annorlunda skatteredovisning, till exempel inkomstskatten är

placerad till delägarnas privata deklarationer jämfört med aktiebolagets som skattar detta inom

bolaget. Det är alltså delägarnas vinst som skattas och inte inkomsterna, aktiebolagets utdelningar

fungerar på samma sätt med skillnaden att denna summa redan har blivit beskattad. Aktiebolaget är

ett fullständigt skattesubjekt, vilket innebär att man måste skatta på allt, det vill säga den statliga
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skatten. Detta gör att aktiebolag får lägga ner mycket tid på sin skatteredovisning, dessutom så blir

de dubbelbeskattade på sin utdelning vilket kan anses vara en nackdel för företaget, men

handelsbolaget har en lika stor nackdel i att man först och främst privat måste skatta och deklarera

för de inkomster man får, dessutom så ska bolaget också lämna en inkomstdeklaration till

skattemyndigheten. (Lundén, B. 2003. Aktiebolag).

När ett bolag, oavsett om det är ett aktiebolag eller handelsbolag säljer fastigheter så gäller vissa

skatteregler som finns under benämningen kapitalvinstregler, man beräknar alltså inte enligt

bokföringsmässiga grunder. För ett aktiebolag som tänk sig sälja en fastigheten som gör vinst eller

förlust innebär detta att man vid en vinst måste skatta för hela beloppet, gör man en förlust så kan

man tvärtom dra av 100 procent istället, för ett handelsbolag däremot gäller andra regler. Skulle

samma situation uppstå för ett handelsbolag så har dessa vid vinst rätt att endast skatta för 90

procent av summan, är det däremot så att det blir en förlust så kan bolaget endast dra av för 63

procent. Detta gör att beroende på hur situationen gestaltar sig så har de båda bolagsformerna olika

utgångslägen. Handelsbolagets bestämmelser gör att en försäljning av fastigheter blir riskfylld,

eftersom man vid en förlust inte kan dra av fullt ut utan att man själv måste stå för en del. Däremot

så är det vid en vinst klart gynnsammare att vara ett handelsbolag, det är därför många inom

fastighetsbranschen anser att handelsbolag är en fördel att använda som bolagsform. Fast vill man

vara på den säkra sidan och veta att man kan göra fulla avdrag vid en eventuell förlust ut av en

fastighetsförsäljning så är aktiebolag lämpligast.

Inom de båda bolagsformerna så har man olika regler för delägare när det gäller formen anställda.

Även inom detta område finns det olikheter ur skattehänsyn. Aktiebolags ägare räknas automatiskt

som anställda om man utför arbete åt bolaget, i ett handelsbolag däremot så kan en delägare aldrig

kalla sig anställd. Detta gör att handelsbolag med enbart ägare verksamma i bolaget inte behöver

tänka på de skatter som i skattekontot berör anställda. Med andra ord särskild löneskatt på

lönekostnader, preliminär löneskatt för anställda och avkastningsskatt på anställdas

pensionskostnader. Däremot måste delägarna själva betala den löneskatt på de pensionsförsäkringar

som man drar av i bolaget. Även i skattedeklarationen skiljer sig bolagsformerna åt i de situationer

där ägarna är de enda som är verksamma i bolaget. Ett handelsbolag har inte kravet på sig att lämna

in en skattedeklaration varje månad i dessa fall, ett aktiebolag däremot, har förutom att de måste

skattedeklarera varje månad dessutom skattekostnaderna för de själva som anställda att ta hänsyn
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till. Från dessa aspekter kan man utläsa att beroende på läget så finns det fördelar och nackdelar med

båda formerna, men som grundsten är det alltid delägaren som står för denna typ av kostnader i ett

handelsbolag, vilket gör att delägare i handelsbolag tycker att de blir för krångligt med skatten. I

aktiebolag är allt reglerat och styrt och blir därmed inte lika krångligt oavsett om man har en del

anställda eller ej, dessutom så måste aktiebolag använda revisor vilket också förbättrar deras

förståelse i skattedeklarationen.

Det har lagts fram ett förslag om att handelsbolag skall närma sig aktiebolag i många punkter, men

framförallt är det ur skattesynpunkt man försöker ändra reglerna, så att handelsbolaget skulle bli ett

fullt skattesubjekt och då kommer även skatten att förändras och man kommer då att få betala fulla

28 procent i statlig inkomstskatt på överskott, sedan skulle delägarna även bli beskattade för de

uttag som de gör från bolaget. Denna förändring skulle betyda att det inte bara skulle bli enklare för

skattemyndigheten, skatten blir också mer reglerat i handelsbolaget vilket skulle underlätta för

delägarna.

6.1.3.2 Moms och avdrag

De grundläggande delarna i momsen och avdragen är samma oavsett bolagsform. Med det menas att

momssatserna är lika stora oavsett vilken form av bolag du driver, det enda som gör skillnad är

vilken typer av varor eller tjänster som man säljer. Enligt vår källa på skattemyndigheten så finns

det en utredning på gång som undersöker möjligheten att man använder sig av en enhetlig moms på

21 procent istället för de olika nivåerna på momssatser som finns idag. Detta skulle göra det enklare

och smidigare för alla som använder sig av momssatserna, däremot tror vi inte att detta skulle vara

gångbart då det är så många inblandade intressenter som knappast är villiga att byta ut sin

nuvarande låga momsnivå till en högre momsnivå som kommer att missgynna kunderna och dem

själva på grund av att priserna skulle stiga, detta tycker också vår källa.

Däremot finns det skillnader i när man måste registrera moms till skattemyndigheten och hur ofta. I

ett handelsbolag krävs det att momsregistrering alltid skall ske och i vanliga fall sker detta en gång i

månaden i skattedeklarationer, men har bolaget en momspliktig omsättning som är max 200 000

kronor så kan man redovisa momsen en gång per år, man bör dock veta att summan gäller

försäljning exklusive moms. Ett aktiebolag däremot behöver inte redovisa månadsvis förrän
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omsättningen överstiger 1 miljon kronor. Att differensen mellan summorna av omsättning varierar

mellan bolagsformerna beror på att de flesta handelsbolag är små familjeägda bolag som inte har så

stor omsättning och behöver ändå registrera sina momstransaktioner. Aktiebolag är istället en

bolagsform som ofta har en omsättning som är högre än vad handelsbolag har och då har

skattemyndigheten valt att sätta en högre nivå. Sedan tror vi att en redovisning av moms en gång i

månaden är att föredra då man får bättre perspektiv över bolagets transaktioner och verifikationer.

Momsen har två stycken metoder för hur man bokför sin moms, den ena är faktureringsmetoden

som innebär att bokföringen av momsen sker när fakturan skickas och erhålles, den används av

bolag som har en löpande redovisning och får hjälp av företag med denna, exempel på detta är större

handelsbolag och aktiebolag. Metoden är populär för att man kan registrera momsen tidigt och

dessutom så får man tillbaka moms som betalats för mycket snabbare. Den andra metoden är

bokslutsmetoden som innebär att man bokför momsen när pengarna för transaktionen är gjord,

denna används huvudsakligen av bolag med låg omsättning såsom mindre handelsbolag som inte

har en löpande redovisning.

6.1.3.3 Lån från det egna bolaget

Det finns olika regler för hur man får låna från det egna bolaget, för aktiebolag så finns det ett

totaltförbud mot lån till bland annat aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktörer,

revisorer, andra närstående personer och företag. Detta finns för att skydda bolagens intressenter,

risken fanns att lån skulle tas ut till den grad att kreditvärdigheten på företaget skulle sjunka.

Dessutom plockade ägarna ut löner i lån för att slippa skatter och socialavgifter. (Lundén, B. 2003.

Aktiebolag).

 I handelsbolag däremot är lån tillåtet att göra om delägarna består endast fysiska personer och

medgivande finns från de övriga delägare. Om handelsbolaget har juridiska personer som delägare

så finns det regleringar för lån av bolaget för att man inte ska kringgå låneförbudet i aktiebolag. Ett

lån i ett handelsbolag kräver ingen ränta om inte delägarna avtalar om detta och det är en anledning

till varför det är så populärt. (Lundén, B. 2003. Handelsbolag).
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Revisorer varnar dock handelsbolag från att inte låna så mycket att bolaget påverkas av det. Det kan

nämligen leda till att bolaget tar ut mer än vad man tjänar och på så sätt kan bolaget snabbt hamna i

en negativ cirkel och man ska komma ihåg att i handelsbolag är delägarna personligt ekonomiskt

ansvarig, vilket gör att du som privatperson lider lika stora förluster som bolaget. Med detta kan

man se att fördelen med att låna från bolaget lätt kan orsaka stora problem istället och på så sätt är

det tryggare som i aktiebolag att inte ha möjligheten att låna från bolaget. (Per Schwatzman.

Revisor, Ernst & Young. Intervju den  27 November 2003).

6.1.3.4 Revision

Revisionen är ett verktyg för att förbättra kontrollen av bolagens verksamhet, men kraven på

revisorn skiljer sig mellan bolagsformerna. Medan det i ett aktiebolag är krav på att minst en revisor

skall kontrollera redovisningen och förvaltningen genom revision, så har handelsbolag som inte har

tio anställda inga krav på  revision. Detta gör att de mindre handelsbolagen slipper de kostnader som

detta för med sig, vilket kan bli ganska dyrt beroende på hur mycket revisorn behöver göra. En

annan skillnad som finns är kravet på ”kompetensen” på revisorn, ett aktiebolag måste ha minst en

kvalificerad revisor det vill säga en godkänd eller auktoriserad, ett handelsbolag däremot har inte

dessa krav om det inte finns reglerat i bolagsavtalet.

Att det finns en valfriheten bland handelsbolag gör att man själv kan styra om man vill lägga ner

pengar på att få en ordentlig revision och kontroll över bolagets finanser, det är trots allt inte alla

som har råd med revisorer. Det kan ändock vara så att det är många fördelar med att betala för

revision då det allmänt ses som ett bevis på att bolaget är seriöst och man kan på så sätt bli mer

accepterad. När många anser att kostnaderna är avgörande för hur mycket en revisor kostar så skall

man också tänka på den kompetensen de besitter, i och med att det i ett handelsbolag inte är krav på

en kvalificerad revisor gör det att såväl kostnaden som kvalitén minskar, därför tycker vi att det

borde finnas en enhetligt krav på om revisor används skall den vara kvalificerad, dock menar vi bara

när det gäller revision och inte redovisning.



Skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag

Anna Kull
Anders Jonsson

51

7 Slutdiskussion

Det finns många aspekter man kan tänka på när man funderar på innan man startar ett bolag. Många

av dessa har vi redan tagit upp i vår analys. Det grundläggande antaganden man skall ta tillvara på

är att alla situationer är olika, man kan säga att det som är en fördel i en situation kan vara nackdel i

annan, dessutom kan två saker anses som en fördel i de båda bolagsformerna. Vi har under vår

undersökning upptäckt att det inte är så enkelt att spalta upp fördelar och nackdelar för att sedan ta

beslut utifrån det, men vår grunduppfattning är att aktiebolag överlag är den bolagsform som känns

säkrast och sett till vår analys den som för med sig mest fördelar. Anledningen till vårat resonemang

är att risken i ett aktiebolag är mindre eftersom det bara är kapitalinsatsen man förlorar om bolaget

skulle gå i konkurs. Dessutom så är man anställd i bolaget vilket gör att man blir tryggare genom att

få en kontinuerlig och stabil inkomst.

I handelsbolag däremot tar man större risk eftersom man riskerar att inte bara förlora den del man

har i bolaget utan också personliga tillgångar, risken finns även vid lågkonjunktur att lönen blir

betydligt mindre än normalt. Emellertid skall man säga att handelsbolagets stora risk också innebär

att bolagsformen är mer flexibel, det vill säga att man som ägare kan ”töja” lite på bolagets

verksamhet och beslut. Att lönen kan bli dålig vid lågkonjunktur innebär även att lönen vid

högkonjunktur kan bli riktigt bra om delägarna så önskar.

En annan intressant synpunkt som vi reflekterat över är de skillnader man ser i skatten, momsen, lån

av det egna bolaget och till viss del behovet av revisor. Att skatten är omständig för många hade vi

redan i baktanken, men att handelsbolag skulle ha sådat bekymmer med detta anser vi förvånande,

därför tycker vi att de förslag som ligger framme om att handelsbolag skulle skattemässigt närma sig

aktiebolag skulle göra att handelsbolagen inte bara skulle slippa allt skattetrubbel utan även få en

mer kontrollerad förvaltning som vi tycker är positivt, inte bara för andra intressenter utan även för

bolaget.

Momsen är dock en del som det inte skiljer speciellt mycket på utan det är bara, när ett bolag har

kravet att momsredovisa en gång per månad i respektive bolagsform, som vi anser är klokt eftersom

det ändå ofta skiljer på omsättning mellan bolagsformerna, däremot förslaget om en eventuell
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enhetlig moms i landet, tycker vi och andra vi talat med, inte bara är en omöjlighet utan skulle också

resultera i starka reaktioner från dem som berörs.

Många handelsbolag har som en intressant grund till sitt beslut att man kan låna av det egna bolaget

eftersom det i aktiebolag är förbjudet. Enligt vår mening är detta till både fördel och nackdel för de

respektive bolagen, då det är svårt att förutse vad som kommer att hända i framtiden. Är det så att

man är osäker på bolagets finansiella ställning så bör man inte utnyttja förmånen att kunna låna

eftersom man är personligt betalningsansvarig, men finns det kontroll över situationen så ser vi

inget fel med detta.

Att det finns krav på revisor är ur en intressentsynpunkt en viktig fråga, däremot för de mindre

aktiebolagen som måste lägga ner mycket kostnader i förhållande till vad man har för omsättning, är

detta ett krav man helst varit utan. Eftersom handelsbolag slipper kravet på revisor så har de

möjligheten att själva välja om man vill ha den utgiften vilket vi tycker är positivt, vi förordar dock

att man använder sig av någon typ av redovisningshjälp då detta ofta innebär många jobbiga timmar

när man kunnat koncentrera sig på annat.

Det är viktigt att innan de som tänkts sig starta ett aktiebolag eller handelsbolag, reder ut vilka

kriterier de vill ha på sitt bolag, med detta menar vi: Vilken risk de vill ta? Hur stor verksamhet vill

de ha och hur mycket är man villig att expandera? Hur mycket arbete och kostnader vill de lägga ner

på sin organisation och förvaltning? Svaren på dessa frågor varierar givetvis från person till person,

verksamhet till verksamhet och därför tycker vi att svaret på vilken bolagsform som är bäst  inte är

relevant utan det är den som passar ditt bolag bäst.

7.1 Förslag till vidare forskning

Uppföljning av förslagen till förändring för handelsbolagen och hur dessa påverkar bolagets sätt att

styras och fungera är en intressant fortsättning på vår forskning och hur bolagen reagerar på ett

sådant beslut. En annan aspekt som kan tas i akt är hur EU påverkar bolagsformerna med deras

ständigt nya fördrag.
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Bilaga 1 Enkätundersökning till aktiebolag

Vi är två studenter, Anders Jonsson och Anna Kull som skriver ett examensarbete i ekonomi. Vi har
valt att studera handelsbolag och aktiebolag eftersom det blir allt vanligare att det startas nya företag
och tycker det är intressant att studera valet av företagsform. Därför är vi väldigt tacksamma för de
svar vi kan få från Er.
Om det finns några funderingar och frågor, går det bra att kontakta oss:

Anders Jonsson …/……..
Anna Kull          …./………
Eller vår handledare: Eva Johansson …../…….

Vi har tidigare kontaktat Er om en undersökning som handlar om Ert val av företagsform.

Vi har skickat ut undersökningen till ett 20-tal företag som är handelsbolag och aktiebolag. Vi
bedömer att det tar ca 15- 20 minuter att svara.
Enkäten skickas i bifogat kuvert till Anna Kull.

Tack på förhand.

Handelsbolag  � Aktiebolag  �

1. Hur länge har verksamheten varit igång?

� < 5 år

� 5-10 år

� 10-20 år

� >20 år

2. Varför valde Ni denna företagsform och vad var den avgörande faktorn?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.  Innan valet av företagsform, rådfrågade Ni någon om vilket val som var lämpligast för Er?

Om ja, med vem skedde konsultationen med?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om nej, kunde det ha varit bra?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Är du nöjd med ditt val av företagsform?

�  Inte alls

�  Okej

�  Bra

�  Mycket bra

Kommentar:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ser Ni några fördelar och nackdelar med Er företagsform?

Fördelar:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nackdelar:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

6. Har Ni alltid varit ett aktiebolag?

Om nej, när bytte Ni och varför?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Är Ni intresserade av att ta del av rapporten när den är färdigställd?

Om ja, skriv Ert företagsnamn nedan:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bilaga 2 Enkätundersökning till handelsbolag

Vi är två studenter, Anders Jonsson och Anna Kull som skriver ett examensarbete i ekonomi. Vi har
valt att studera handelsbolag och aktiebolag eftersom det blir allt vanligare att det startas nya företag
och tycker det är intressant att studera valet av företagsform. Därför är vi väldigt tacksamma för de
svar vi kan få från Er.
Om det finns några funderingar och frågor, går det bra att kontakta oss:

Anders Jonsson …/……..
Anna Kull …/………
Eller vår handledare: Eva Johansson …./……

Vi har tidigare kontaktat Er om en undersökning som handlar om Ert val av företagsform.

Vi har skickat ut undersökningen till ett 20-tal företag som är handelsbolag och aktiebolag. Vi
bedömer att det tar ca 15- 20 minuter att svara.
Enkäten skickas i bifogat kuvert till Anna Kull.

Tack på förhand.

Handelsbolag  � Aktiebolag  �

1. Hur länge har verksamheten varit igång?

� < 5 år

� 5-10 år

� 10-20 år

� >20 år

2. Varför valde Ni denna företagsform och vad var den avgörande faktorn?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Innan valet av företagsform, rådfrågade Ni någon om vilket val som var lämpligast för Er?

Om ja, med vem skedde konsultationen med?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om nej, kunde det ha varit bra?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Är du nöjd med ditt val av företagsform?

�  Inte alls

�  Okej

�  Bra

�  Mycket bra

Kommentar:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ser Ni några fördelar och nackdelar med Er företagsform?

Fördelar:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nackdelar:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

6. Har Ni funderat att byta till aktiebolag?

Om ja, varför?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Om nej, varför inte?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Är Ni intresserade av att ta del av rapporten när den är färdigställd?

Om ja, skriv Ert företagsnamn nedan:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bilaga 3 Sammanställning av enkätsvaren

Fråga 1: Hur länge har verksamheten varit igång?

Fråga 2: Varför valde Ni denna företagsform och vad var den avgörande faktorn?

              AB Ekonomiska skäl.
Två delägare där var och en tecknar för sig.
Man skiljer på privat ekonomi och bolagets ekonomi.
Skattemässigt mer förmånligt om bolaget växer och frodas.
För att få en klar uppdelning av den privata ekonomien och bolaget.
Bolaget är själv ansvarigt för sina skulder.
Det var aldrig tal om något annat än AB vi är ett personalägt företag.
Seriositet egen juridisk person avgränsning av företaget och privat. Rekommendation
ifrån revisorn.

HB Vi var från början 3 kompanjoner som kände varandra mycket väl AB kändes ej
nödvändigt för vår verksamhet vi behövde inte tänka på aktiekapital och övriga
formalia som vid start av AB utan HB var administrativt enklare.
Eftersom detta alltid varit en bisyssla för mig som har aldrig velat göra större var detta
lämplig form för mig, enligt banken kan man låna på HB.
Enklare hantering ville inte binda kapital i aktiekapital till att börja med.
Vi var far och son som startade verksamheten alltså kända personer ingen risk slippa
binda pengar 100 000 kronor.
Fastighetsförvaltning lämplig i handelsbolag.
I början av verksamheten var det meningen att vi två delägare skulle driva densamma
ensamma varför vi tyckte det drog med för stora kostnader med AB tex. mycket stora
kostnader för revision bokföring överhuvudtaget.

Fråga 1
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> 20 år 3 4

Handelsbolag Aktiebolag
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För vår del är det ingen ekonomisk skillnad i risktagande på bolagsformerna kostnad
för kapital till AB kändes onödigt så det blev HB.
HB är en lättstartad företagsform i början krävs borgensåtaganden vid en start av AB
liksom ett aktiekapital på 100 000 kronor (med undantag på/av vissa leverantörer som
inte kräver det) detta kan innebär att risktagandet i princip är lika stort i ett AB som i
ett HB.

Fråga 3: Innan valet av företagsform, rådfrågade Ni någon om vilket val som var lämpligast för Er?

Motivering till JA

              AB Tidigare erfarenheter avgjorde valet visste redan. 
Nyföretagarcentrum.
5 bolag rådfrågade revisor .

              HB Jag gick en starta eget kurs på ett par dagar.
3 bolag rådfrågade revisor.

Kommentarer till Nej

              AB Nej, det har fungerat bra man lär sig efter hand.
Möjligen.

              HB Då vi arbetar i en bransch där vi ger råd till nystartande om bland annat olika
företagsformer var det inte aktuellt för oss.
Funderade aldrig över det.
Det finns fler åsikter än rådgivare.
Vi är i branschen.
Ja säkerligen det finns både fördelar och nackdelar med båda företagsformerna i vissa
fall kan man kombinera båda.

Fråga 3
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Fråga 4: Är du nöjd med ditt val av företagsform?

Kommentar:

              AB Tydligt avskilt från privat.

 HB Så här i efterhand ser det ut som AB hade varit att föredra under en dela bra år skulle
man då kunnat få en dräglig lön.
Inte alls- eftersom företaget utvecklats kraftigt idag har vi 10 anställda och företaget
går ekonomiskt väldigt bra felet är ju att vi delägare får dela på vinsten vilket medför
mycket stora skatter och avgifter för oss.
Bra att vara ett AB kan nog kännas som att ha mer pondus det är dock ingen som har
kommenterat detta med HB på de fyra år vi varit verksamma.
Bra vi tror på att starta som HB och efterhand som företaget och risktagandet växer.
Avgränsa det hela till ett AB detta kan innebära att man faktiskt kan ha två bolag ett
HB och ett AB parallellt ( ett driftsbolag och uthyrningsbolag).

Fråga 5:  Ser Ni några fördelar och nackdelar med Er företagsform?

Fördelar:

              AB Skiljer företag- privat ekonomi.
Inga nackdelar.
Ansvaret är begränsad.
Just detta att man är anställd i företaget.
Vi skulle inte bli accepterad av våra kunder om vi inte vore ett AB.
För ett bolag som vill utöka och ägarna i viss mån vara skyddade privat.
Klara gränser privat/ bolag och möjligheter till utdelning från bolaget.
Ekonomiska ansvaret är begränsat mycket lättare att göra bokslut/ årsredovisning.
Svarar för sina egna åtagande ingen ihopblandning med privatekonomin om företaget
går bra kan banken nöja sig med företagshypotek ej privat borgen.

Fördelar:

 HB Kan enkelt fördela inarbetade intäkter mellan delägarna liksom var och en tar sin andel
av kostnaderna möjlighet till räntefördelning som kan ge mera än utdelning i ett AB
om företaget går bra och man kan låta kapital stå kvar.
Enklare form ger mindre kostnader för revisor.
Enklare billigare hantering.
Enkel redovisning.
Fastighet kan försäljas utan lagfart genom att sälja HB.
Det kräver lite mindre arbete vid bokslut.
Lättare att få krediter det finns givetvis fördelar som är jämförbara med AB(
resultatavsättningen som expansionsmedel periodiseringsfonder att man kan rulla ev.
förluster) inget krav på revisor(fördel kostnadsmässigt om man vet vad man håller på
med).
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Nackdelar:

              AB Något dyra redovisningskostnader.
Samma regler för små företag på 1-2 anställda som för företag som har tusentals
anställda ex sociala avgifter, sjuklön mm.
Borde finnas enklare regler för små ägarledda företag.
Dubbelbeskattning vid utdelning.
Måste finnas pengar till aktiekapital.

Nackdelar:

              HB Har man även verksamheter i enskilda firmor tex. näringsfastighet med underskott kan
kvittning ej ske mot nettointäkten  i HB ( men det kan man inte heller i AB)
solidariska betalningsansvaret gör att delägarna bör känna varandra ordentligt och ha
ordnad ekonomi.
Högre skatt än på AB efter vad jag förstår enligt uppgift från andra som ändrat till AB.
Vid stort överskott kan det vara ide med AB.
Att hålla isär privat och firma möjligen.
HB kan låta enkelt jämfört med AB i kontakt med kunder.
Det (ökade) stora risktagandet i förhållande till AB ( även om ställföreträdaransvaret
har skärpts).

Fråga 6: Har Ni alltid varit ett aktiebolag?

               AB På grund av företagsformen.
Vi har även ett vilande HB bytte företagsform vid kontakt med revisor.

Fråga 6: Har Ni funderat att byta till aktiebolag?

Om Ja:

              HB Ekonomiska skäl.
Vid stort överskott.

Om Nej:

              HB För oss blir en ändrad bolagsform hellre enkelt bolag på grund av
kvittningsmöjligheterna.
Eftersom min firma alltid skulle vara av liten omfattning
Mycket mer redovisning revisorer mm.
Har inte råd att upplösa periodiseringsfonderna vilka är fyllda.
Vi är två delägare utan anställda om vi skulle behöva anställa folk skulle vi nog ändra
företagsform.
Vi gick samman med ett annat företag så ”bytte” vi till aktiebolagsform i
fusionshänseende var detta bästa alternativ dessutom skulle det privata åtagandet
(risktagandet) vara alldeles för högt i Handelsbolagsform vilket skulle mentalt var
”begränsande” i riskhänseende vad gäller skattningen/investeringar.
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Bilaga 4 Frågor till revisor

1. När vi pratar om handelsbolag, ser Ni något i redovisningen som skiljer sig jämte andra
företagsformer?

2. När vi pratar om aktiebolag, ser Ni något i redovisningen som skiljer sig jämte andra
företagsformer?

3. Vilka fördelar ser Ni med att välja handelsbolag jämte aktiebolag ur en revisor synvinkel?

4. Vilka nackdelar ser Ni med att välja handelsbolag jämte aktiebolag ur en revisors
synvinkel?

5. Vilka fördelar ser Ni med aktiebolag jämte handelsbolag ur en revisors synvinkel?

6.Vilka nackdelar ser Ni med aktiebolag jämte handelsbolag ur en revisors synvinkel?

7. Tror Ni att redovisningen har någon betydelse i valet av företagsform? Handelsbolag kontra
aktiebolag?

8. Är det vanligt att handelsbolag använder sig av en revisor när de inte är ett krav?

Ponera: ett företag skall låna pengar av ett låneinstitut? Tror Ni att det är skillnad mellan
företagsformerna när det gäller att bevilja ett lån?
Om nej? Varför?

Har insynen( möjligheten för utomstående att ”se” hur företaget sköts) i företaget någon väsentlig
betydelse?

Är det någon som har konsulterat dig innan de startat ett bolag?

Vilka frågor ställer de?

9. Om Ni skulle starta ett företag idag, vilken företagsform hade du föredragit?



Skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag

Anna Kull
Anders Jonsson

66

Bilaga 5 Frågor till skattemyndigheten

1.   Vad gäller vid moms/taxering? Grundläggande aspekter som företag måste ta hänsyn till?

2.   Finns det några skillnader i momsredovisningen/taxering mellan aktiebolag och handelsbolag?

Vilka?

Fördelar? För respektive företagsform?

Nackdelar?

3.   Vanligaste redovisningsmetod? Faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden,
har valet någon betydelse för redovisningen?

4.   Hur ofta måste momsen/taxeringen redovisas per år för respektive företagsform?

5.   Tycker Ni att förändringar behövs för momsredovisning/taxering?
Vad?

För Vem? Handelsbolag eller aktiebolag

6.   Något annat som Ni kan tillägga med momsen/taxering?


