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Hur slår detta på nutidens
 småföretagare?

1. AB med 500 tkr i rörelseöverskott (före ägarens 
löne uttag). Ägaren behöver få ut 15 tkr/mån för att 
klara hyra och mat. Följande tre skatter måste betalas:
Skatt på ägarens löneuttag:                           156 tkr
Bolagsskatt 26,3 % på resten av överskottet      43 tkr
40 % skatt på balanserade vinsten                 48 tkr
Summa skatt med AB                            247 tkr

2. Egenföretag med 500 tkr rörelseöverskott.
Skatt inklusive egenavgifter för ägaren 150 tkr
Skillnad jämfört med AB nära 100 tkr.
Enkelbeskattat. Ägaren får ut 500 – 150 = 
350 tkr att leva av = 29 tkr/mån.

3. Men värre blir det. AB med 200 tkr i förlust efter
ägarens löneuttag på 400 tkr.
Skatt på ägarens löneuttag                           240 tkr
Bolagsskatt 26,3 % på resten av överskottet        0 
40 % skatt på balanserade vinsten                  0
Summa skatt med AB                            240 tkr

4. Egenföretag med förutsättningarna ovan.
Skatt inklusive egenavgifter för ägaren 100 tkr
Skillnad jämfört med AB                      140 tkr

Tror du inte på det här bör du fråga en bonde vilken
lön han har. Du kommer att bli förvånad över svaret.

.

Historisk bakgrund om
egenföretag (EF, HB og KB).

1903 infördes det moderna 

skattesystemet i Sverige. Alla

skulle lämna en självdeklaration

och skattesatsen var hela 5 %. 

Tidigare hade adeln och präst-

ståndet i stort sett inte betalat

någon skatt alls. Hantverkare och

småföretagare var fram till 1846 tvingade att bo i städer och

vara anslutna till ett skrå. Endast skräddare och skomakare

hade tillstånd att vara verksamma på landsbygden.

Skatterna betalades i stort sett endast av bönderna. Oftast 

i form av tullavgifter när de forslade sina varor till städerna.  

1903 bestämdes att bönderna skulle behålla sin urgamla 

rätt sedan medeltiden: Skatten skulle baseras på skörden – 

överskottet. Ingen skörd ingen skatt. Uttag ur visthusboden

skulle inte beskattas. Som kuriosum kan nämnas, att man 

räknade med att den anställde löntagaren själv skulle betala

in sin skatt i efterhand. Man kom raskt  underfund med viljan

att betala skatt var lika låg då som nu. Källskatten infördes,

arbetsgivaren var skyldig att hålla inne och betala skatten. 
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Hur kommer det sig 
att småföretagare 

med AB kan få betala 
upp till 150 tkr 

mer skatt per år än 
egenföretagare?



Investerarnas skydd

Krav på revisor som skall granska styrelsens förvaltning

på aktieägarnas vägnar. Revisorn får inte ge råd till

 styrelsen. Man kan ju inte först ge råd och sedan

granska hur bra de var.

Krav på årsredovisning - styrelsens rapport till de

 tusentals aktieägarna. En årsredovisning måste lämnas

upp till Bolagsverket i Sundsvall där den blir offentlig

handling. Inom sju månader. Annars hotar böter på 

5 tkr - 10 tkr - 20 tkr eller tvångslikvidation. skatte -

myndigheten har inget med detta att göra. De har

långt tidigare fått bolagets deklaration INK 2 med 

alla detaljer från styrelsen.

Krav på att styrelsen sammankallar de tusentals 

aktie ägarna till extra bolagsstämma när hälften av

 aktie kapitalet har förlorats. Och presenterar en 

kontrollbalansräkning. Annars blir styrelse -

med lemmarna  personligen ansvariga för bolagets

 skulder. Där ryker villor och bostadsrätter från intet 

ont anande ägare av små – AB.

Hur har finansfamiljerna agerat?

Familjen Wallenberg har en stiftelse i botten. Säkerligen

har de råd med merkostnaden med AB. Men de vill

inte avslöja familjens plånbok med en årsredovisning.

Familjen Bonnier har ett HB i botten på sin pyramid. 

De vill inte heller avslöja mer detaljer.

Familjen Johnson hade HB i 100 år. Till dess de

 behövde miljoner för att rädda Åhléns. då gick de ut

med erbjudande om AB till aktietecknare.

Hur agerar övriga storfinansen?

Liedl KG (kommanditbolag) är tre gånger större än

ICA. Grundarfamiljen kontrollerar fortfarande bolaget.

Alltså har de samma skäl att begränsa insynen som

Wallenberg och Bonnier.

Ingvar Kamprad har med hjälp av skatteexperter fått

ner sin skatt till 4 %. Troligen vet han inte ens själv hur

det gått till. Råden är inte billiga. Vi talar om sjusiffriga

belopp. Här bollas pengarna hit och dit mellan

 kontinenterna. Allt för att förvilla skattemyndigheterna.

Volvo AB betalar ingen skatt alls. De flyttar vinsterna

inom koncernen och låter dem landa i det land som 

för tillfället har lägsta skatterna.

Riskkapitalisterna startar finansbolag på Bahamas.

Sedan lånar de ut pengar till skyhöga räntor till sina

rörelsedrivande bolag i Sverige. T.ex. vårdhem. 

Vinsten i Sverige förvandlas till kapitalvinster i

 Bahamas. Med skatter lika behagliga som vädret.

Kvar på plan blir vi småföretagare. Som förväntas

älska att betala skatt.

Småföretag med AB beskattas trefalt:

• Ägarens uttag beskattas som lön. Med c:a 

30 % skatt och 31.42 arbetsgivareavgift.

• Det som blir kvar av vinsten i bolaget 

beskattas med 26,3 % bolagsskatt.

• För att få ut resten privat (kallas balanserad

vinst) blir det ytterligare c:a 40 % skatt för

 ägaren enligt blankett K 10.

Fram till 1850-talet räckte med några adelsfamiljers pengar till för det kapital som då

 behövdes för att starta företag. På 1850 - talet med järnvägsbyggen och skogsindustrier - krävdes

långt mer kapital. Efter mönster från kontinenten (AG, Ltd) infördes AB - formen i Sverige. 

Tusentals människor går samman för att skjuta till det kapital som behövs. För att skydda dessa

 investerare tillkom aktiebolagslagen redan på 1850 - talet. 169 sidor järnhårda regler. Alla för 

att skydda investerarna gentemot bolagets styrelse.


