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Särskilt om företagsbeskattning

6.1 Inledning
Syftet med detta kapitel är att ge en samlad bild av om-
rådet företagsbeskattning, eller inkomst av näringsverk-
samhet som är den skattemässiga termen. Dessutom ges 
en övergripande beskrivning av den svenska företags-
strukturen.

Den statliga inkomstskatten för juridiska personer, 
populärt kallad bolagsskatten, hänförs till skatt på 
kapital och beskrivs översiktligt även i kapitel 4. Övriga 
skatter på inkomster av näringsverksamhet är hänför-
liga till skatt på arbete. Uppgifter om dessa skatter finns 
även i kapitel 3.

Under årens lopp har företagsbeskattningen genom-
gått ett antal förändringar vad gäller företagens möjlig-
heter att själva reglera sitt skattemässiga resultat genom 
att göra olika typer av reserveringar. I och med skatte-
reformen 1990/91 renodlades företagsbeskattningen så 
till vida att ett flertal reserveringsmöjligheter ändrades 
eller togs bort samtidigt som skattesatsen för bolag sänk-
tes (se vidare avsnitt 6.4). För enskilda näringsidkare och 
fysiska personer som är delägare i handelsbolag varierar 
skattesatsen beroende på den enskilde individens kom-
munalskatt och övriga inkomster, detta har behandlats 
närmare i kapitel 3. Expansionsmedel beskrivs närmare 
i avsnitt 6.5.3.

6.2 Grundläggande principer
6.2.1 Det bokföringsmässiga resultatet 
 utgångspunkten
En grundläggande princip inom företagsbeskattningen 
är att det skattemässiga resultatet utgår ifrån företagens 
bokföringsmässiga resultat. Det är detta resultat som 
utgör utgångspunkten för beskattningen, resultaten på-
verkas endast av vissa skattemässiga justeringar. Ytter-
ligare en koppling mellan beskattning och redovisning 
är det krav som finns att vissa skattemässiga reser-
veringar endast godtas om avsättningen har gjorts i 
räkenskaperna.

Den ursprungliga reserveringsmöjligheten som fanns 
efter skattereformen, skatteutjämningsreserven, även 
kallad surv, togs bort från och med 1995 års taxering 
och ersattes med periodiseringsfonder (se vidare avsnit-
ten 6.4.2 och 6.5.5). 

En annan princip som upprätthålles inom företags-
beskattningen är att den i möjligaste mån ska var neutral 
i förhållande till den företagsform som verksamheten 
bedrivs i.

6.2.2 Kvittning och rullning
Förlustutjämning sker i ett rullande system som innebär 
att underskott i en förvärvskälla inom inkomstslaget 
näringsverksamhet får dras av vid beräkningen av 
inkomsten av samma förvärvskälla närmast följande 
beskattningsår. All inkomst av näringsverksamhet som 
bedrivs av en skattskyldig hänförs med några få undantag 
till en enda förvärvskälla. Kvittningssystemet innebär att 
underskottsavdrag rullas vidare från ett beskattningsår 
till nästa till dess full kvittning uppnåtts. Det underskott 
som fastställs vid en taxering kan på så sätt bestå av 
ackumulerade underskott från flera beskattningsår, 
samtidigt som ett redovisat överskott kan ha reducerats 
av tidigare års underskott. Nedan ges ett exempel på 
hur ett underskott rullas vidare till dess ett överskott 
uppstår.

  År 1 År 2 År 3 År 4  År 5
Verksamhetens 
resultat aktuellt år -100 -50 50 200 300
Inrullat underskott – -100 -150 -100 –
Redovisat 
(ackumulerat) 
underskott -100 -150 -100 – –
Redovisat överskott – – – 100 300

År 1 uppstår ett underskott på 100 i förvärvskällan. 
Detta underskott rullas vidare till år 2. Även år 2 med-
för ett underskott på 50. Det ackumulerade underskottet 
om 150 rullas vidare till år 3. År 3 uppstår ett över-
skott på 50 som får kvittas mot tidigare års underskott. 
Det återstående underskottet om 100 rullas vidare till 
år 4. År 4 ger verksamheten ett överskott på 200. Detta 
överskott får kvittas mot det inrullande underskottet, 
vilket innebär att det skattemässiga resultatet uppgår 
till 100 samtidigt som tidigare års förluster utjämnats. 
År 5 redovisas ett överskott på 300 som inte påverkas av 
tidigare års resultat.

Det finns vissa undantag från regeln om att under-
skott endast får kvittas mot överskott inom samma 
förvärvskälla. Ett av dessa undantag är nystartad verk-
samhet, där underskott de fem första åren får kvittas 
mot tjänsteinkomster. Ett annat undantag är under-
skott av konstnärlig och litterär verksamhet som också 
får kvittas mot tjänsteinkomster. Ingen tidsbegränsning 
gäller dock för kvittning av underskott i sådan verk-
samhet. Underskott som finns kvar när en förvärvskälla 
upphör behandlas som en realisationsförlust, vilken får 
kvittas mot andra kapitalinkomster.

6
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6.3 Företagsstrukturen i 
 Sverige
6.3.1 Mycket stora företag relativt sett 
 vanligare i Sverige
För att närmare beskriva svensk företagsstruktur och 
dess sammansättning görs en indelning av företag efter 
antalet anställda. I 6.1 Tabell finns samtliga aktiva 
fysiska och juridiska personer med, uppdelade efter antal 
anställda.

Den svenska företagsstrukturen avviker från det 
internationella mönstret så till vida att andelen medel-
stora företag är mindre i Sverige. Istället finns en, re-
lativt sett, ovanligt stor mängd mycket stora företag.

Enligt de undersökningar som årligen genomförs av 
NUTEK har andelen utlandsägda företag1 ökat under 
1990-talet. De utlandsägda företagens andel av alla 
anställda i näringslivet uppgick 1999 till 17 procent. 
Detta är en ökning med två procent jämfört med 
1998 och mer än en fördubbling jämfört med 1980.2 
Av näringslivets totala nettoomsättning 1997 stod de 
utlandsägda företagen för 17,6 procent. Motsvarande 
andel var 1990 11,2 procent.3   

6.3.2 Olika företagsformer 
Näringsverksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som 
juridiska personer. Inkomst av näringsverksamhet har 
olika omfattning och beräknas på olika sätt beroende 
på om den skattskyldige är fysisk person, dödsbo eller 
juridisk person. All verksamhet som bedrivs av juridiska 
personer hänförs till inkomst av näringsverksamhet och 
den juridiska personen är skattesubjekt och beskattas 
själv för inkomsten. Beträffande handelsbolag, kom-
manditbolag och Europeiska ekonomiska intressegrup-
peringar (EEIG), som civilrättsligt är juridiska personer, 
är det dock delägarna i bolaget som beskattas för 
näringsverksamhetens resultat. EEIG är en företags-
form inom Europeiska unionen (EU). En EEIG kan när-
mast liknas vid ett handelsbolag över nationsgränserna. 
Näringsverksamhet bedriven av fysisk person, även 
kallad enskild näringsverksamhet eller enskild firma, 
innebär att verksamheten bedrivs av fysisk person i eget 
namn. Den fysiska personen är skattesubjekt för den 
enskilda näringsverksamheten och redovisar dess inkom-
ster tillsammans med sina övriga inkomster.

De vanligast förekommande företagsformerna i 
Sverige är enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och 
ekonomisk förening.

Sett till antalet företag är de enskilda firmorna och 
aktiebolagen de klart dominerande företagsformerna. 
Såsom framgår av 6.2 Diagram har antalet aktiva före-
tag4 varit relativt konstant de senaste åren. Den stora 
ökningen av antalet företag som bedrivs som enskild 
näringsverksamhet beror till övervägande del på att 
nya regler för registrering för mervärdesskatt infördes 
1997.5 Det exakta antalet företag finns i tabellbilagan 
(6.18 Tabell).

1) I NUTEK:s undersökningar räknas ett företag som utlandsägt om minst hälften av aktiernas röstvärde innehas av utländska ägare. Ingår företaget 
i en svensk koncern räknas företaget som utlandsägt om koncernmodern är utlandsägd..       
2) NUTEK/SCB, Utlandsägda företag 1998, Nv 13 SM 9901; Utlandsägda företag 1999, NUTEK S 2000:002.  
3) NUTEK/SCB, Utlandsägda företag, ekonomiska uppgifter 1997, NUTEK S 2000:001. 
4) Som aktivt företag räknas i detta sammanhang företag som är registrerat till mervärdesskatt och/eller som arbetsgivare.
5) Före 1997 momsregistrerades endast skattskyldiga som redovisade moms i särskild momsdeklaration. Fr.o.m. 1997 registeras samtliga skatt-
skyldiga som redovisar moms.   
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Vad gäller ekonomisk aktivitet är aktiebolagen helt 
dominerande och svarar för cirka 90 procent av den 
totala omsättningen inom området näringsverksamhet. 
Enskild näringsverksamhet, handelsbolag och ekono-
miska föreningar svarar för tillsammans fem procent av 
omsättningen.
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6.4 Juridiska personers skatt 
6.4.1 Förändringar vid skattereformen
I samband med skattereformen 1990-1991 genomfördes 
en omfattande förändring av bolagsbeskattningen. Före 
skattereformen var skattesatsen 52 procent. Samtidigt 
var möjligheterna till s.k. skattemässiga reserveringar 
generösa, bl.a. i form av lagernedskrivning och avsätt-
ning till resultatutjämningsfond. Utöver bolagsskatten 
betalade större bolag även en särskild vinstdelningsskatt, 
vilken uppgick till 20 procent av ett underlag beräknat 
på särskilt sätt. Bolagsskattesatsen sänktes 1991 till 30 
procent, samtidigt som rätten till lagernedskrivning och 
andra resultatreglerande åtgärder slopades. Vid samma 
tidpunkt togs även vinstdelningskatten bort. Skattesat-
sen sänktes 1995 till den nuvarande nivån, 28 procent.

Den nuvarande svenska nominella bolagsskattesat-
sen är låg vid en internationell jämförelse. Motsvarande 
siffra för EU-länderna (vägt genomsnitt) är 37 procent 
och för USA 35 procent. Den effektiva svenska skatte-
satsen ligger dock på ungefär samma nivå som genom-
snittet i EU-länderna. Den svenska effektiva skattesatsen 
är 27,5 procent och genomsnittet i EU 26,9 procent.6    

6.4.2 Möjligheter att påverka resultatet
Efter skattereformen 1990/91 finns egentligen bara två 
reserveringsmöjligheter av betydelse kvar, periodise-
ringsfonder och överavskrivningar.

Avsättning till periodiseringsfonder kan göras med 
upp till 20 procent av bolagets vinst, reserveringen kan 
sparas i upp till sex år innan den behöver återföras. 
Beträffande avskrivningar medges skattemässigt en snab-
bare avskrivningstakt än vad som i de flesta fall är 
företagsekonomiskt motiverat, varigenom en reservering 
uppkommer.
Koncernbidrag utgör ytterligare en möjlighet för före-
tag ingående i koncerner att påverka sitt resultat. Kon-
cernbidrag är dock inte en reservering. Koncernen utgör 
inte skattesubjekt i Sverige utan varje enskilt bolag utgör 
ett självständigt skattesubjekt. För att valet av organisa-
tionsform – ett företag eller flera företag i en koncern – 
inte skall styras av skattereglerna finns särskilda regler 
som medger att inkomster förs över från ett företag till 
ett annat genom koncernbidrag. Syftet med reglerna om 
koncernbidrag är att skattebelastningen för en koncern 
varken bör vara större eller mindre än om verksamheten 
hade bedrivits i ett enda bolag.

Sett till totalbelopp var det sammanlagda nettoresul-
tatet före skattemässiga justeringar 293 miljarder kronor 
taxeringsåret 19997. Från denna post sker, huvudsak-
ligen skattemässigt betingade, justeringar för att räkna 
fram den taxerade inkomsten. Totalbeloppen för de 
största justeringsposterna taxeringsåret 1999 framgår av 
6.4 tabell.

Utvidgade reserveringsmöjligheter från och med 
inkomståret 2001
Möjligheterna att sätta av till periodiseringsfond för-
stärks från och med 2002 års taxering (inkomståret 
2001). För aktiebolag och andra juridiska personer höjs 
avdragstaket från 20 till 25 procent av inkomsten. Tiden 
inom vilken återföring av periodiseringsfond ska ske 
förlängs från fem till sex år för alla företagsformer från 
och med 2000 års taxering. 

6.4.3 Dubbelbeskattning
Med ekonomisk dubbelbeskattning menar man att ett 
bolag (eller en ekonomisk förening) först skall betala 
skatt för sin vinst. Därefter skall aktie- eller andelsägarna 
betala skatt på den vinstutdelning som företaget lämnar. 
Eftersom företag i princip inte får göra avdrag för vinst-
utdelningen uppkommer dubbelbeskattning. Vid 1995 
års taxering var dubbelbeskattningen av svenska aktie-
bolag och ekonomiska föreningar i princip avskaffad. 
Dubbelbeskattningen infördes åter fr.o.m. den 1 januari 
1995. Olika invändningar har under årens lopp riktats 
mot systemet med dubbelbeskattning, och i vissa delar 
har dessa lett till att regler införts för att lindra effekten 
av dubbelbeskattningen. Till följd härav medgavs aktie-
bolag fram t.o.m. utgången av år 1993 avdrag för ut-
delad vinst genom s.k. Annellavdrag vid utdelning på 
nyemitterade aktier eller på aktiekapital som tillskjutits 
vid bolagets bildande. Praktiskt sett innebär dubbel-
beskattningen att en bolagsvinst beskattas med 50 pro-
cent skatt. Först beskattas hela vinsten med 28 procent 
bolagsskatt hos bolaget, resterande 72 procent kan 

6) Långtidsutredningen 1999/2000, SOU 2000:7
7) Finansdepartementet, databasen FRIDA. Resultatet avser nettoresultat för samtliga aktiebolag, bankaktiebolag, sparbanker, försäkringsaktiebolag, 
värdepappersfonder och utländska juridiska personer.
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delas ut och beskattas då med 30 procent kapitalskatt 
hos mottagaren (om denne är en fysisk person). Den 
totala skatten på t.ex. 100 kr blir därmed 49,60 kr 
(28 + 0,3*72).

6.4.4 Skatten för juridiska personer 
 81 miljarder kr 1998 
Den totala skatt som debiteras aktiebolag och andra 
juridiska personer i samband med inkomsttaxeringen 
uppgick vid 1999 års taxering till cirka 81 miljarder 
kronor. Detta motsvarar en ökning med 0,7 miljarder 
kronor jämfört med året innan. Av den totalt debiterade 
skatten svarar statlig inkomstskatt (bolagsskatt) för 45,8 
miljarder kronor, vilket motsvarar knappt 57 procent. 
Bolagsskatten har mellan 1997 och 1998 minskat med 
0,8 miljarder kronor, eller 1,6 procent. Det har mellan 
åren inte genomförts några regeländringar som påver-
kar uttaget av bolagsskatt. Det finns heller inget som 
talar för att minskningen beror på någon generell för-
ändring av företagens resultat. De allra största företagen 
svarar för en relativt sett stor andel av de totala skattein-
komsterna, vilket får till följd att enskilda händelser kan 
inverka märkbart på dessa. Som exempel på de stora 
företagens relativa betydelse kan nämnas att de tio före-
tag som betalar mest skatt ensamma står för över 20 
procent av de totala skatteinkomsterna.   

Avkastningsskatten, som betalas av försäkringsbolag 
och pensionssparinstitut (se kapitel 4), minskade med 
0,4 miljarder kronor mellan 1997 och 1998. Under-
laget för avkastningsskatt är en schablonberäknad av-
kastning, som bestäms av nivån på statslåneräntan.      

Den särskilda löneskatten, som företagen betalar på 
avsättningar till de anställda pensioner, ökade med 2,5 
miljarder kronor mellan de två senaste åren. Ökningen 
förklaras till största delen av höjda skattesatser.  

Fastighetsskatten för juridiska personer har mellan 
1997 och 1998 minskat med 0,7 miljarder kronor. 
Minskningen beror i huvudsak på sänkta skattesatser 
(se kapitel 4).
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Aktiebolagen står för 70 procent av den totala skatten
Av den totala skatten svarar aktiebolagen för den största 
delen, 70 procent. Tillsammans med banker och försäk-
ringsbolag står aktiebolagen för 88 procent av skatte-
inkomsterna. 

Avkastningsskatten betalas till största delen av för-
säkringsföretagen, medan den särskilda löneskatten till 
stor del betalas av aktiebolagen samt av myndigheter 
och andra offentliga organisationer, d.v.s. stora arbets-
givare. De totala inkomsterna av fastighetsskatt härrör i 
huvudsak från aktiebolag och bostadsrättsföreningar. 

Som tidigare nämnts står ett fåtal stora bolag för 
en mycket stor andel av den totala bolagsskatten. I 6.7 
Diagram har samtliga aktiebolag, inklusive banker och 
försäkringsföretag, indelats i intervaller efter hur mycket 
de betalade i bolagsskatt för inkomståret 1998. Av dia-
grammet framgår att en mycket liten andel av alla bolag, 
0,03 procent, betalade 100 mkr eller mer i bolagsskatt, 
samtidigt som den sammanlagda bolagsskatten för dessa 
utgjorde cirka 35 procent av den totala. Andelen bolag 
som betalade 100 tkr eller mindre i bolagsskatt utgjorde 
80 procent av totala antalet bolag. Den sammanlagda 
bolagsskatten för dessa utgjorde cirka 6 procent av den 
totala.

De exakta sifferuppgifterna finns i tabellbilagan 
(6.19 Tabell). 
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Få företag står för större delen av överskottet
Av 6.8 Tabell framgår fördelningen av redovisade över- 
respektive underskott för samtliga aktiebolag inklusive 
banker och försäkringsföretag som lämnat en inkomst-
deklaration för inkomståret 1998. Av alla bolag redovi-
sar cirka 58 procent överskott, medan cirka 31 procent 
redovisar underskott. Resterande 11 procent redovisar 
ett nollresultat. De senare är till största delen bolag som 
bildats men ännu inte påbörjat någon verksamhet eller 
bolag som upphört med en tidigare bedriven verksam-
het. 

Det tidigare beskrivna förhållandet att ett fåtal 
mycket stora företag betalar en stor del av den totala 
bolagsskatten framgår även här. Cirka 75 procent av 
det totala taxerade överskottet är hänförligt till ett fåtal 
mycket stora företag, vilka tillsamman utgör cirka två 
procent av antalet bolag som redovisar överskott. För-
delningen av de samlade underskotten har en liknande 
struktur. Som förklarats i avsnitt 6.2.2. är dock en 
skillnad mellan redovisade underskott och överskott att 
de förra i många fall är ackumulerade underskott. Ett 
underskott som uppstår vid taxeringen får, om det inte 
kan kvittas mot en vinst, rullas vidare till kommande års 
taxeringar för att kvittas mot eventuella framtida över-
skott. 

Aktiebolagens samlade överskott uppgick inkomst-
året 1998 till 160 miljarder kronor. Av 6.9 Tabell fram-
går den branschvisa fördelningen av det sammanlagda 
överskottet. Bland huvudgrupperna återfinns det största 
överskottet bland företag som ägnar sig åt fastighets-
förvaltning och olika former av företagstjänster. Dessa 
43 835 företag redovisar ett sammanlagt överskott om 
närmare 45 miljarder kronor, eller 28 procent av det 
totala överskottet. Tillverkningsföretagen, som uppgår 
till 18 004 i antal, har ett sammanlagt överskott om 
32 miljarder kronor. Även finans- och försäkringsföre-
tag har ett relativt sett stort samlat överskott, 25 miljar-
der kronor. Detta motsvarar ett genomsnitt på drygt nio 
miljoner kronor för de 2 720 företagen.       

Aktiebolagens ackumulerade underskott uppgick 
inkomståret 1998 till 236 miljarder kronor. Företagen 
inom huvudgruppen fastighetsförvaltning och andra 
företagstjänster uppvisar det största samlade under-
skottet, 80 miljarder kronor. Det näst största samlade 
underskottet har företag som ägnar sig åt transporter 
eller lagringsverksamhet. Det sammanlagda underskot-
tet uppgår för dessa till 65 miljarder kronor. I denna 
grupp ingår även allmänna kollektivtrafikföretag, vilka 
tillsammans står för närmare tre fjärdedelar av det sam-
lade underskottet. Förklaringen till det relativt sett stora 
underskottet för dessa företag är att de i regel är delvis 
skattefinansierade.
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6.5 Fysiska personer som
 näringsidkare
6.5.1 Enskild näringsverksamhet och 
 handelsbolag
Fysiska personer kan bedriva näringsverksamhet direkt, 
som enskild näringsverksamhet, eller indirekt via han-
delsbolag. Antalet fysiska personer som bedriver närings-
verksamhet kan beräknas på olika sätt. I 6.3 Tabell 
ingår endast enskilda näringsidkare som redovisar moms 
i särskild skattedeklaration, d.v.s. näringsidkare med en 
omsättning överstigande en miljon kronor. Beaktar man 
istället hur många fysiska personer som redovisat någon 
typ av enskild näringsverksamhet, oavsett omfattning 
blir antalet cirka 555 000. Vidare så finns det cirka 
118 000 fysiska personer som redovisar inkomst av 
näringsverksamhet i sin egenskap av delägare i handels-
bolag, vissa av dessa ingår även i gruppen som redovisar 
inkomst av enskild näringsverksamhet.

6.5.2 Redovisat resultat
Inkomst av näringsverksamhet delas för fysiska perso-
ner in i aktiv respektive passiv verksamhet. Till aktiv 
näringsverksamhet hänförs inkomst där den fysiska per-
sonen själv är verksam i viss omfattning. På inkomst av 
aktiv näringsverksamhet betalas egenavgifter med 31,25 
procent (1998) och på inkomst av passiv näringsverk-
samhet betalas särskild löneskatt med 24,26 procent 
(1998). Näringsidkare som fyllt 65 år betalar särskild 
löneskatt istället för egenavgifter oavsett typ av verk-
samhet. 

Som framgår av 6.10 Tabell redovisar 43 procent av 
de enskilda näringsidkarna underskott av sin verksam-
het, en ökning med en procent eller ca 3 000 närings-
idkare jämfört med 1997. Beträffande fysiska personer 
som är delägare i handelsbolag så är bilden ungefär den-
samma, 38 procent redovisar underskott. Även här har 
det skett en ökning med en procent  jämfört med föregå-
ende år. 

Av 6.11 tabell framgår att fördelningen av de totala 
inkomsterna (beräknade som absolutbelopp) på över- 
och underskott har ungefär samma fördelning som anta-
let näringsidkare. En störe andel av överskotten är däre-
mot redovisade som aktiv näringsverksamhet.
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I 6.12 Tabell visas fördelningen av över- och under-
skott för aktiva respektive passiva näringsidkare efter 
olika intervall. Av tabellen framgår att 47 procent av 
de aktiva näringsidkarna redovisar ett överskott mindre 
än 50 000 kronor. Deras sammanlagda överskott mot-
svarar 10 procent av det totala överskottet för aktiva 
näringsidkare. Motsvarande andelar för passiva närings-
idkare är 88 respektive 33 procent. Av de aktiva närings-
idkarna redovisar 9 procent ett överskott som överstiger 
200 000 kronor. Det sammanlagda överskottet för dem 
motsvarar 17 procent av det totala överskottet för aktiva 
näringsidkare. Motsvarande andelar för passiva närings-
idkare är 2 respektive 32 procent. Även underskotten 
har en liknande fördelning. Både vad gäller aktiva och 
passiva näringsidkare har en majoritet ett underskott 
mindre än 50 000 kronor, medan den totala andelen av 
underskotten för dessa endast utgör en mindre del.
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I 6.13 Tabell visas fördelningen av över- och underskott 
för aktiva respektive passiva delägare i handelsbolag 
efter olika intervall. Fördelningen skiljer sig inte i nämn-
värd grad från motsvarande fördelning för enskilda 
näringsidkare. En mycket stor andel av både aktiva och 
passiva delägare, 49 respektive 87 procent, redovisar ett 
överskott mindre än 50 000 kronor. De som redovisar 
ett överskott om minst 200 000 kronor utgör bland de 
aktiva delägarna 9 procent, och bland de passiva 2 pro-
cent. Även bland handelsbolagsdelägarna har en majori-
tet ett underskott mindre än 50 000 kronor. 

I 6.14 Tabell har det totala överskottet för enskilda 
näringsidkare som aktivt bedriver näringsverksamhet 
fördelats efter bransch. Den största gruppen är närings-
idkare som bedriver antingen jordbruks-, skogsbruks 
eller fiskeriverksamhet. Dessa är 45 766 till antalet och 
har ett sammanlagt överskott om 3,2 miljarder kronor, 
vilket motsvarar ett genomsnitt på cirka 71 000 kr. En 
annan stor grupp är näringsidkare med en verksamhet 
som erbjuder olika slags tjänster gentemot andra före-
tag, ”andra företagstjänster”. Det sammanlagda över-
skottet för dessa 22 672 näringsidkare uppgår till 2,3 
miljarder kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 
cirka 102 000 kronor. En stor grupp, 61 128 st., har 
inte tilldelats någon branschkod. Det kan finnas många 
orsaker till att sådan saknas. Normalt åsätts branschko-

den i samband med F-skatte- eller momsregistrering. En 
grupp näringsidkare som inte alltid har F-skatt eller är 
registrerade till moms, men ändå kan redovisa skatte-
pliktig intäkt eller moms, är sådana med ojämna inkom-
ster. Exempelvis kan mindre skogsägare ett enskilt år, 
när avverkning skett, redovisa ett stort överskott, medan 
föregående år inte medfört några intäkter alls. Dessa är 
inte alltid F-skatte- eller momsregistrerade utan redovi-
sar intäkter och moms när betalningarna flyter in.   

I likhet med fördelningen av överskottet återfinns det 
största samlade underskottet i gruppen näringsidkare 
med verksamhet inom jordbruk, skogsbruk eller fiske-
näringen. Dessa är 31 086 till antalet. En annan stor 
grupp med underskott är näringsidkare inom handeln, 
10 516 st.
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6.5.3 Expansion med lågbeskattade medel
Näringsverksamhet som bedrivs av en fysisk person 
och handelsbolagsdelägares del av bolagets vinst beskat-
tas på samma sätt som andra förvärvsinkomster. Detta 
innebär att företagsinkomsterna för fysiska personer, till 
skillnad mot för aktiebolag och andra juridiska perso-
ner, beskattas progressivt, med en högsta marginalskatt 
om cirka 65 procent. Det betyder i sin tur att den del 
av företagsinkomsten som inte konsumeras, utan istället 
får kvarstå i verksamheten, beskattas högre hos fysiska 
än hos juridiska personer. Från och med 1994 infördes 

de s.k. expansionsmedlen för att komma till rätta med 
denna neutralitetsbrist. 

Expansionsmedlen ska motsvara den del av företags-
inkomsten som får stanna i företaget och verka där. 
På denna del motsvarar skattenivån företagssektorn i 
övrigt, d.v.s. en skattesats om 28 procent. Detta går 
till på så sätt att avsättningen till expansionsmedel är 
avdragsgill mot inkomsten av näringsverksamhet. Istäl-
let beskattas expansionsmedlen med en särskild skatt, 
statlig expansionsmedelsskatt, som uppgår till 28 pro-
cent.       
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En återföring av expansionsmedel innebär att hela eller 
en del av tidigare avsatt belopp återförs till beskattning 
som inkomst av näringsverksamhet, samtidigt återfås 
motsvarande expansionsmedelsskatt. Expansionsmed-
len kan även återföras under en förlustsituation. Då 
utgår ingen statlig eller kommunal inkomstskatt på det 
återförda beloppet. Samtidigt ger återföringen ett likvi-
ditetstillskott i förlustsituationen, eftersom expansions-
medelsskatten ändå återbetalas.  

Under de fem år som möjligheterna till avsättning 
till expansionsmedel har funnits har 13,6 miljarder satts 
av till expansionsmedel, av dessa har 4,0 miljarder åter-
förts, vilket betyder att den ackumulerade nettoavsätt-
ningen uppgår till 9,6 miljarder kronor (6.15 Tabell). 

6.5.4 Räntefördelning – positiv eller negativ
Genom 1990/91 års skattereform uppkom en skillnad i 
skattebelastningen mellan inkomst av kapital, där skat-
tesatsen är 30 procent, och inkomst av näringsverk-
samhet där skatten, som tidigare nämnts, är progressiv 
och kan vara väsentligt högre. Dessutom utgår egen-
avgifter eller särskild löneskatt på näringsinkomster. 
För enskilda näringsidkare beskattas avkastningen på i 
näringsverksamheten satsat kapital som arbetsinkomst.
För att i någon mån jämställa enskilda näringsidkare 
med ägare till enmansaktiebolag infördes, i sin nuva-
rande form, från och med 1995 års taxering regler om 
positiv respektive negativ räntefördelning. Positiv ränte-
fördelning ger näringsidkaren en möjlighet att få en del 
av inkomsten av näringsverksamhet motsvarande av-
kastning på i näringsverksamheten satsat kapital be-
skattad i inkomstslaget kapital. Positiv räntefördelning 
är frivillig.

Negativ räntefördelning är avsedd att förhindra 
att näringsidkaren drar av sina privata utgiftsräntor i 
näringsverksamheten och på så sätt får en större skat-
teeffekt av dem.

Negativ räntefördelning är obligatorisk.
Utvecklingen av räntefördelningen sedan den infördes 
framgår av 6.16 Tabell.

6.5.5 Reserveringsmöjligheter
Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet har 
i princip samma möjligheter till skattemässiga reserve-
ringar som juridiska personer, dvs. avsättning till peri-
odiseringsfond och överavskrivningar (avsnitt 6.4.2). 
Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet eller 
är delägare i handelsbolag får dock sätta av 25 procent 
av vinsten till periodiseringsfond, jämfört med juridiska 
personer som får sätta av 20 procent. Från och med 
2002 års taxering (inkomståret 2001) höjs detta avdrags-
tak till 30 procent. Tiden inom vilken återföring av peri-
odiseringsfond ska ske förlängs från fem till sex år för 
alla företagsformer från och med 2000 års taxering. 
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6.6 Nyföretagandet i Sverige
6.6.1 Flest nya företag inom tjänstesektorn
Antalet genuint nya företag, d.v.s. verksamhet som är 
helt nystartad eller verksamhet som återupptagits efter 
att ha varit vilande i minst två år har ökat under 1999 
jämfört med 1998. Under 1999 startades 35 000 nya 
företag i Sverige, vilket är en ökning med knappt 1000 
eller tre procent jämfört med 19988.  

Av de nya företagen startades 6 050 företag inom 
industrisektorn och 28 950 inom tjänstesektorn, vilket 
innebär en uppgång med tio respektive två procent. Vari-
ationen är dock stor mellan olika branscher inom tjäns-
tesektorn. Exempelvis ökade antalet nystartade företag 
med inriktning mot finansiell verksamhet och företags-
tjänster med nio procent, medan antalet nystartade före-
tag inom handel, hotell och restauranger minskade med 
tolv procent.

De nya företagen beräknas enligt Statistiska central-
byrån sysselsätta 65 710 personer, varav 32 860 arbetar 
heltid.

Enligt Statistiska centralbyråns preliminära beräk-
ningar för 1999 är de nystartade företagen i regel 
små. Två tredjedelar av dem har en omsättning under 
300 000 kr året efter startåret. Ungefär vart tionde före-
tag har mer än en miljon i omsättning. Var tredje nyfö-
retagare har anställning vid sidan av verksamheten.

Fördelningen på olika företagsformer är i stort sett 
oförändrad jämfört med 1998. I genomsnitt startades 
18 procent av företagen som aktiebolag, 12 procent 
som handels- eller kommanditbolag och 70 procent som 
enskild näringsverksamhet.

6.6.2 Ökningen av nyföretagandet ser ut 
 att fortsätta 
Ökningen i nyföretagandet ser ut att fortsätta även 
under år 2000. Nyföretagarbarometern från Jobs and 
Society mäter det aktuella läget för nyföretagandet med 
utgångspunkt från antalet nyregistreringar hos Patent 
och Registreringsverket. I denna mätning av nyföreta-
gandet ingår inte bara genuint nystartade företag utan 
samtliga nyregistreringar, d.v.s. även ägarbyten, ändring 
av juridisk form eller andra ombildningar. Under första 
halvåret 2000 ökade antalet nyregistrerade företag med 
20,5 procent jämfört med motsvarande period 1999.

8) Statistiska centralbyrån, Statistiska meddelanden, Nyföretagandet I Sverige 1998 och 1999, serie Nv 12 SM 0001.



137

Tabellbilaga:
6.18 Tabell. Antal aktiva företag för de vanligaste företagsformerna i Sverige, 1993-1998.

6.19 Tabell. Statlig inkomstskatt för aktiebolag i olika intervall, antal bolag, andelar samt 
 totala summor 1998.


