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Tablå – en kort översikt över olika företagsformer
I Sverige finns det många personer som väljer att starta någon form av
näringsverksamhet som ska ge inkomster till deras försörjning.
Näringsverksamheten kan ske under ett flertal olika företagsformer.

Ett första steg är att välja den företagsform som passar bäst just vid
uppstarten.

För att få en liten snabb överblick över de vanligaste företagsformerna och vad
som skiljer dem åt har nedanstående tablå kommit till. Tablån är inte
uttömmande utan ska ses som en liten lathund och orientering inför valet av
en företagsform. Förhoppnings kan tablån utgöra ett första steg för att kunna
gå vidare och inhämta mera information om en företagsform. Hitta rätt
information som kan utgöra det underlag som behövs så att valet av
företagsform blir det som bäst passar för den näringsverksamhet som är
aktuell.
För att underlätta läsandet av tablån förklaras några vanliga begrepp som
kanske inte alltid är så allmänt kända. Se nedan.

•

Gäldenär
Är en fysisk eller juridisk person som är skyldig (förpliktad) att betala ett
fordringsbelopp till någon – borgenären. (Ska inte förväxlas med begreppet
borgensman vilket det görs ibland i olika massmedia).
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•

Borgenär
Kallas den som har ett fordringsanspråk mot en gäldenär som denne är
förpliktad att infria. Borgenären kan också kallas för fordringsägare.

•

Solidariskt betalningsansvar
Flera gäldenären kan vara solidariskt ansvariga för en och samma skuld och
då kan borgenären kräva att få full betalning (hela skulden betalad) från var
varje gäldenär. Om en gäldenär betalar hela skulden kan denne ha en
regressrätt mot de övriga gäldenärerna.

•

Utmätning
Om en gäldenär inte kan eller inte vill betala sin skuld till en borgenär kan
denne ansöka/begära hos Kronofogdemyndigheten att gäldenärens
tillgångar ska utmätas. Den vanligaste tillgången är en löneinkomst men
även sakegendom förekommer.

•

Beneficium
Viss egendom som tillhör en gäldenär kan inte utmätas. Sådan egendom
kallas för beneficium. Det kan var egendom som är nödvändig för
gäldenärens och dennes familjs försörjning. Huvudprincipen är att detta
gäller enbart för fysiska personer.

•

Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller
kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. Se Bolagsverket.

•

Likvidation
Avvecklingen av en juridisk person och dess verksamhet kan ske genom
likvidation. Tillgångarna omvandlas till pengar och skulderna betalas.
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