Lite statistik

Varför finns då AB?

Årligen lämnas det in 1 miljon företagsdeklarationer.

Av det skäl varför företags-

Det beräknas att 700.000 av dessa företag är

formen infördes. Har du en

någorlunda aktiva. 500.000 egenföretag (EF, HB

strålande idé om att överta

eller KB). 200.000 AB. 95 % är mikroföretag med

alla konkurrenter i norra

färre än tio anställda. Där får ägaren sköta allt.

Stockholm för 50 mkr har du

Där finns ingen ekonomichef. Ingen försäljningschef.

säkerligen inte de pengarna.

Ingen reklamchef.

Eller få låna upp dem.
Då går du ut till tusentals intressenter och övertygar
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dem om din idé. De satsar pengar; du får ihop dina

Beskattningsreglerna för egenföretag går tillbaka

50 mkr och kan börja verksamheten.

till böndernas sätt att skatta från medeltiden.

Kan du övertala dina aktieägare att avstå från

En bonde skattar på skörden. Inte på uttagen ur

utdelning får du 50 mkr utan ränta eller amortering.

visthusboden. Ingen skörd = ingen skatt. Detta sätt
att beskatta egenföretag gäller fortfarande.
Vid mitten av 1800-talet startades järnvägs- och

Kontakta oss gärna för att få råd om just din situation.
Med vänlig hälsning
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AB?
eller

Några praktiska råd

trävaruföretag som krävde mer startkapital än vad
några adelsfamiljer ensamma kunde ställa upp med.
Efter mönster från kontinenten infördes då AB.
Tusentals människor går samman och skjuter till det
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erforderliga kapitalet. För att skydda de tusentals
investerarna skapades aktiebolagslagen. Varenda
paragraf går ut på att skydda aktieägarna mot
Under vår tjugofemåriga verksamhet har

styrelsen.

Mälardalens Revision & Redovisning KB
haft tusentals mikroföretagare som kunder.
Från alla branscher. Med alla fyra företagsformerna.
Vi har sett hur det fungerar i praktiken.
E-post: info@mrev.se • www.mrev.se

Tio gånger fler AB än egenföretag går omkull*
Vilken av riksdagens lagar styr hur det
skall vara i bokföring/deklaration?

”Med ett AB får jag fler kunder”

Revisionsberättelse och årsredovisning

Många av våra kunder har bytt från AB till egenföretag.

Rapporter som ingen läser till aktieägare som inte finns

Inkomstskattelagen. Där talas om ”rörelse”. Där talas inte

”Äntligen mindre krångel och mer pengar över till mig

De sänds till Bolagsverket i Sundsvall för arkivering.

om skillnad mellan börsföretag eller andra. Skillnaderna

själv” är vad de säger. Ingen har förlorat några kunder.

Är styrelse och aktieägare samma personer är det rena

beror på hur lagen tolkas av olika intressegrupper.

Kunderna köper varor och tjänster. Inte företagsformer.

Grönköping. Rapport till sig själv om det man redan visste.

Vad har riksdagen gjort för att främja
mikroföretagandet?

Skillnaden i beskattning mellan
egenföretag och AB är dramatisk

utan att något mervärde skapas enligt en statlig utredning.
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I egenföretag skattar man på skörden (bolagets överskott).

belopp.

Den dåvarande borgerliga regeringen gav oss egenföretagare
1993 10 miljarder/år genom periodiseringsfond, expansionsfond
och räntefördelning. De med AB fick inte ett öre.

Till en kostnad av 5,8 miljarder (för de 200.000 med AB)
Oftast mot ospecificerade fakturor från revisorn på fantasi-

Ingen skörd ingen skatt. En bonde har ingen lön.

För fyra år sedan genomförde (s) och dåvarande centern två
viktiga reformer:
Full sjukpenning de första fem åren för nystartade företag.
Förlust i rörelsen under de tre första startåren kan dras direkt mot
inkomst tjänst. För många nystartade företag två mycket viktiga
reformer. De med AB missar detta.

lön. Även om AB efter ägarnas löneuttag går med

AB har sämre kreditvärdighet hos
Upplysningscentralen (UC ägd av bankerna)

brakförlust. Skillnaderna mellan företagsformerna kan

De går efter konkursstatistiken. Tio gånger fler AB än

uppgå till 100 – 200 tkr/år.

egenföretag går omkull p.g.a. ovanstående.

Likviditeten är sämre i nystartade AB

Där förmodas en revisor – betald av ägaren – hjälpa till att
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Pengarna tar slut snabbare. Tar ägaren ut 10 tkr rent en

hålla koll på företaget så att banken inte behöver bry sig.

månad för hyra och mat måste han inom fjorton dagar

Trots UC´s varningar.
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Synnerligen förenklad bokföring och deklaration infördes av
(s) och dåvarande centern 2006. Merparten av revisorerna vägrar
att acceptera förenklingarna.
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Avdragsrätten för pensionsförsäkringspremier har begränsats
till 12.000 kr för anställda (de med AB). För egenföretagare (EF,
HB och KB) kvarstår det gynnsamma takbeloppet 12.000 kr +
35% av vinsten.

I ett AB skattar man som löntagare. Uttag beskattas som

Banker tycks ändå gilla AB. Varför?

betala 6 tkr i arbetsgivaravgift och källskatt på sitt
löneuttag. 16 tkr ryker per månad.

EF, HB eller KB?

Egenföretagare betalar en preliminärskatt som kan sättas

Det avgörande är att sprida överskottet (=skörden) på så

låg. Först efter två år skall slutskatten betalas.

många familjemedlemmar som möjligt så att helst ingen
går över brytpunkten för statlig skatt. Fördelningen sker

Bokföringen blir tre gånger dyrare i ett AB

året efter när inkomsterna tjänst är kända för familje-

På grund av att uttag där beskattas som lön måste kassa,

medlemmarna.

Så låter propagandan. Så här ser sanningen ut:

PG och bankkontona dagligen stämmas av. Det är just

I EF kan överskottet delas mellan makar och sambos med

”Styrelsemedlemmarna är personligen ansvariga för allt.”

därför egenföretag inte beskattas för uttagen. En bonde

gemensamma minderåriga barn. I HB/KB kan överskottet

Som alltför många mikroföretagare och deras familjer fått

har heller ingen kassörska i ladugården som kan stämma

delas mellan familjemedlemmarna. Barn över 16 år

erfara. Jag har träffat dem hos kronofogden. När villor

av kontona.

räknas in. Betalningsansvaret blir nu viktigt. I ett HB är alla

”Med ett AB är man personligen skyddad”

och bostadsrätter ryker.

delägare lika ansvariga. I ett KB endast huvudmannen.

*Sverige är sista landet inom EU som har kvar revisorstvånget hos småföretag. AB gör ingen skillnad på stor eller liten.

