
När du startar en verksamhet är enskild 
firma ett bra val. En enskild firma är 
enkel att starta upp och kostar endast 
60 euro att registrera hos patent och 
registerstyrelsen. Enskild firma kräver 
ingen kapitalplacering vilket från och 
med 1.7.2019 också gäller när man 
grundar aktiebolag. Aktiebolag kräver 
dock mera formaliteter så som protokoll 
och avtal etc. Aktiebolag är också 
något dyrare att starta till skillnad från 
enskilda firmor. Men efter en tid kan det 
vara dags att utvärdera om det finns 
behov av att ombilda din firma till ett 
aktiebolag.  
 

Beroende på vilken typ av verksamhet 
du driver kan det finnas för- och 
nackdelar med en ombildning. 
Det är också bra att komma ihåg 
att en ombildning kan göras utan 
skattepåföljder. 

Har du drivit enskild firma 
ett tag och överväger att 
ombilda din firma till ett 
aktiebolag? Här får du tips 
på när det kan vara dags 
att utvärdera ditt val av 
företagsform.
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Ska jag ombilda min 
enskilda firma till 
aktiebolag?



Generellt sett kan dock följande punkter peka på att en 
ombildning till aktiebolag kan vara till din fördel.

1. Stabila och höga vinster

Har du haft stabila, höga vinster under flera års tid och 
förutspår att det kommer fortsätta så? Då kan det vara läge 
att ombilda din verksamhet. Har firman beskattningsvinster 
som gör att inkomstskatten överstiger nivån i aktiebolag, 20 % 
för 2019, kan det vara skattemässigt fördelaktigt att beskatta 
vinsterna i ett aktiebolag i stället. Det ger en lägre skatt 
jämfört med skattetrycket i din enskilda firma. Pengarna som 
blir över kan du använda för att återinvestera i bolaget.

2. Utöka verksamheten

Vill du utöka din verksamhet och skaffa en kompanjon? Ibland 
kan det behövas en kapitalplacerin för att verksamheten ska 
kunna utvecklas ytterligare. I ett aktiebolag är det möjligt 
för en kompanjon att köpa in sig som delägare och skjuta till 
mer medel. Även vid anställning av personal är det ofta mer 
fördelaktigt med ett aktiebolag.

3. Stora investeringar

I en enskild firma är det alltid du som privatperson som står 
för riskerna. Ska du göra stora investeringar eller teckna större 
avtal kan det därför vara säkrare att göra det i ett aktiebolag. 
Då övergår risken till ditt bolag eftersom bolaget är en separat 
juridisk person och du själv som delägare riskerar normalt 
enbart ditt satsade kapital.

4. Sälja verksamheten vidare

Planerar du att sälja din verksamhet i framtiden är det enklare 
att utgå från ett aktiebolag än från en enskild firma. Om du 
exempelvis säljer tillgångarna i den enskilda firman kan det 
betyda att du betala högre skatt på vinsterna jämfört med om 
du säljer tillgångarna i ett aktiebolag där skattesatsen ligger på 
statiska 20% för år 2019. Ombildar du till aktiebolag kan du på 
sikt också underlätta eventuella generationsskiften.

Sammanfattningsvis bör du först tänka efter hur du vill 
utveckla din verksamhet och se över dina långsiktiga mål innan 
du beslutar hur din framtida företagsstruktur ska se ut.
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