
Aktiebolag Kommissionärsbolag Europabolag Handelsbolag

Bildande, registrering och 

upplösning

Registreras hos Bolagsverket Se AB Europabolag är en gränsöverskridande ny form av 

aktiebolag.

Registreras hos Bolagsverket

Organisationsnummer börjar på 556 Regler för bildande, organisation samt skattefrågor 

hanteras inom respektive medlemsstat.

Organisationsnummer börjar på 916 och 919

Upplöses genom konkurs, likvidation eller fusion Samma regler som för svenskt publikt aktiebolag ska 

gälla.

Upplöses genom konkurs eller likvidation

SE, som står för Societas Europaea, ska ingå i bolagets 

registrerade firma.

Upplösning sker under samma regler som för publika 

aktiebolag.

Register över europabolagen Ska föras av Bolagsverket.

Ägarförhållanden och juridik Styrelse och vd är firmatecknare. Andra personer kan 

via fullmakter företräda bolaget

Se AB Varje aktieägare svarar för sin tecknade andel. Två eller flera delägare

Firmatecknare införs i bolagsregistret Bolagets säte kan flyttas till annan medlemsstat utan 

att bolaget behöver ombildas eller avvecklas.

Juridisk person, t.ex. AB, kan vara delägare

Varje delägare kan i regel teckna firma

Riskkapital och ansvar Aktieägarnas personliga ansvar begränsat till insatt 

kapital

Se AB Aktiekapital Ska vara minst 120 000 euro. Delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för 

HB:s skulder och förpliktelser

Aktiekapitalet ska uppgå till minst 50 000 kr för privata 

AB och 500 000 kr för publika AB

Kommissionsavtalet fastställer huruvida huvudbolaget 

garanterar kommissionärsbolagets skulder och 

förpliktelser

Två alternativa typer av organisation kan väljas: Begränsat riskkapital om AB delägare

Om eget kapital understiger halva aktiekapitalet ska 

styrelsen upprätta kontrollbalansräkning, annars kan 

styrelsemedlemmarna bli personligt betalningsansvariga 

för bolagets förpliktelser.

Bolagsstämma plus förvaltning i Sverige, eller

Ledningsorgan samt Tillsynsorgan. Ledningsorganet 

svarar då för ledning och förvaltning. Tillsynsorganet 

tillsätter/friställer ledamöter i ledningsorganet och 

kontrollerar dess förvaltning. Bolagsstämman styr 

ytterst Tillsynsorganet.

Ekonomi och bokföring Ett AB är skyldigt att upprätta bokslut och avge 

årsredovisning

Se AB Se AB Ett HB är skyldigt att producera årsbokslut. Bokslutet är 

dock inte offentligt

Om bokslut inte insänts till Bolagsverket inom 15 

månader från räkenskapsårets slut blir styrelse och VD 

solidariskt betalningsansvariga för AB:s åtaganden.



Kommanditbolag Enskild firma Enkelt bolag Ekonomisk förening

Bildande, registrering och 

upplösning

Registreras hos Bolagsverket Behöver ej registreras on inte verksamheten är mycket 

omfattande.

Behöver ej registreras. Registreras hos Bolagsverket

Organisationsnummer börjar på 916 eller 919 Registrering kan ske hos Bolagsverket Registrering ska ske om bolaget är bokföringspliktigt Organisationsnummer börjar på 7

Organisationsnummer är detsamma som ägarens 

personnummer

 

Ägarförhållanden och juridik Två eller flera delägare En delägare Två eller flera delägare

Juridisk person, t.ex. AB kan vara delägare

Komplementär är firmatecknare

Kommanditdelägarna har ej teckningsrätt

Riskkapital och ansvar Komplementären är personligen ansvarig enl. reglerna 

för HB

Ägaren är personligen ansvarig för bolagets skulder och 

förpliktelser

Endast de som ingått avtal är personligen ansvariga Det finns inget minimikapital som medlemmarna måste 

skjuta till

Kommanditdelägarna riskerar endast insatt kapital Medlemmarna ansvarar bara med insatsen

Begränsat riskkapital om AB komplementär

Ekonomi och bokföring Ett KB är skyldigt att producera årsbokslut. Bokslutet är 

dock inte offentligt

Enskild firma är skyldig att producera årsbokslut. 

Bokslutet är dock inte offentligt

Föreningen ska sammanställa årsredovisning, som ska 

finnas tillgänglig för alla intresserade

Ideell förening Stiftelse Samfällighet Stat, kommun, landsting

Bildande, registrering och 

upplösning

Registreras ej Registreras hos länsstyrelsen om förmögenheten 

överstiger 20 000 kr

Registreras hos länsstyrelsen

Ingen lag existerar för ideella föreningar Organisationsnummer börjar på 8 Organisationsnummer börjar på 716

Enligt rättspraxis kan en ideell förening bli juridisk 

person när stadgar antagits och styrelse valts

Organisationsnummer börjar på 8

Ägarförhållanden och juridik Stiftelsen saknar ägare. Företräds av styrelsen

Firmatecknare framgår av stiftelsens stadgar

Riskkapital och ansvar Förbindelser med en ideell förening binder ej de enskilda 

medlemmarna

Stiftelsen ansvarar med sin förmögenhet Huvudregel: Inkomster och utgifter fördelas på 

delägarna i förhållande till andel i samfälligheten

Stat, kommun, landsting kan i praktiken inte gå i 

konkurs

Styrelsen har inget personligt ansvar

Om skulderna är större än tillgångarna ska styrelsen 

upprätta kontrollbalansräkning annars övergår 

betalansvaret på styrelsen.

Ekonomi och bokföring Ingen redovisningsplikt Bokföringsskyldiga och årsredovisningsskyldiga 

stiftelser är främst:

Näringsdrivande stiftelser, moderstiftelser, pensions- 

och personalstiftelser, stiftelser med tillgångar över 10 

basbelopp

Övriga stiftelser är enbart räkenskapsskyldiga.


