Välj företagsform
Enskild näringsverksamhet

Handelsbolag

Kommanditbolag

Aktiebolag

Ekonomisk förening

Juridisk person

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Antal ägare

Endast 1 person

Minst 2 personer
eller företag

Minst 2 personer
eller företag

Minst 1 person
eller företag

Minst 3 personer
eller företag

Ägarnas ansvar

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

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

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

Bolaget kan ingå
avtal och ansvarar för
skulderna.

Föreningen kan ingå
avtal och ansvarar för
skulderna.

Kapitalkrav

Nej

Nej

Komplementär: nej
Kommanditdelägare:
minst 1 kr

Minst 50 000 kr

Ja, i form av en kontanteller arbetsinsats

Företrädare

Den enskilda näringsidkaren

Bolagsmännen

Komplementären

Styrelsen

Styrelsen

Registrering

Hos Skatteverket
och ev. Bolagsverket

Hos Bolagsverket
och Skatteverket

Hos Bolagsverket
och Skatteverket

Hos Bolagsverket
och Skatteverket

Hos Bolagsverket
och Skatteverket

Namnskydd

I länet

I länet

I länet

I hela landet

I hela landet

Skatteformer

F-eller FA-skatt
(FA-skatt vid inkomster
både från näringsverksamhet och anställning)

Bolaget: F-skatt,
Bolagsmän: SA-skatt
(särskild debiterad
A-skatt)

Bolaget: F-skatt,
Bolagsmän: SA-skatt
(särskild debiterad
A-skatt)

Bolaget: F-skatt,
Ägarna: A-skatt
(anställda)

Föreningen: F-skatt,
Medlemmarna: A-skatt
(anställda)

Beskattning

Näringsidkaren
beskattas för över
skottet (inkomstskatt
+ egenavgifter).

Bolagsmännen
beskattas för sin del
av bolagets överskott
(inkomstskatt + egenavgifter).

Bolagsmännen
beskattas för sin del
av bolagets överskott
(inkomstskatt + egenavgifter).

Bolaget beskattas för
vinsten (bolagsskatt).
Ägarna beskattas
för uttagen lön och
eventuell utdelning
(inkomstskatt + ev.
kapitalinkomstskatt).

Föreningen beskattas
för vinsten (bolagsskatt). Medlemmarna
beskattas för uttagen
lön och eventuell utdelning (inkomstskatt +
kapitalinkomstskatt).

Årsredovisning
och revisor

Endast årsbokslut

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

Har kommanditbolaget
andra företag
(juridiska personer)
av viss storlek som del
ägare ska kommandit
bolaget upprätta
årsredovisning och
ha revisor.

Årsredovisning
ska upprättas. Små
aktiebolag kan välja
att inte ha revisor. Läs
mer på Bolagsverkets
webbplats.

Årsredovisning ska
upprättas och revisor
ska finnas.

Fördelning av
vinst och förlust

Normalt endast till
näringsidkaren. Undan
tag make, maka och
sambo med gemensamma barn.

Enligt avtal om sådant
finns. Om inget avtal
finns gäller lika fördelning.

Enligt avtal om sådant
finns. Om inget avtal
finns och bolagsmännen inte kan enas om
fördelningen ska frågan
avgöras av domstol.

Vinst kan delas ut till
aktieägarna i form av
utdelning.

Vinst kan fördelas
mellan medlemmarna
i form av återbäring.

Sjukpenning
grundande
inkomst

Överskottet

Överskottet för
bolagsmännen
var och en för sig.

Överskottet för
bolagsmännen
var och en för sig.

Uttagen lön

Uttagen lön

Karenstid

7, 14, 30, 60 eller 90
dagar

7, 14, 30, 60 eller 90
dagar

7, 14, 30, 60 eller 90
dagar

1 dag

1 dag

Sjuklön eller
sjukpenning

Sjukpenning från
Försäkringskassan

Sjukpenning från
Försäkringskassan

Sjukpenning från
Försäkringskassan

Sjuklön från företaget

Sjuklön från företaget

Starta företag
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