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Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Januari 2018

Kontakta Österbottens svenska lantbrukssällskap: 
010-839 2200

Om svaret på någon av dessa frågor är JA

Möjlighet till 
framgång

Är 
lantbrukets 

vinst ca 
50 000€?

Har ni tänkt 
utvidga 

lantbruket?

Är jordbrukets 
tillgångar större 
än jordbrukets 
skulder? (netto-
förmögenhet på 

plus)

Har ni 
övriga privata 

inkomster?Har ni 
samarbete 
med andra 

gårdar?

Vill ni lära 
er mer om 

bolagisering? 

Lantbrukssällskapet står till tjänst även gällande  
bolagisering av ert lantbruk!
Känner ni till de nya bestämmelserna gällande t.ex.  
överlåtelseskatten på mark och fastigheter? 
Det gör vi - ta kontakt!



Enskild näringsidkare
• Personligt ansvar
• Personlig beskattning
• Enkel bokföring
• Ingen kapitalinsats
• Skogsavdrag
• LFÖPL
• Privatuttag

Aktiebolag
• Lön och dividend
• Mer rapportering och möten
• Platt skatt 20%
• Inget skogsavdrag
• Aktiekapital 2500€
• Oftast FÖPL
• Lönsam med hög vinst

Personbolag Öb & Kb
• ÖB: Inga kapitalinsatser
• ÖB: Personlig beskattning och ansvar
• KB: Tyst bolagsman med kapitalinstats

Övriga bolagsformer
• Andelslag: Inga ägare, endast medlemmar
• Andelslag: T.ex. upphandlingsandelslag
• Jordbrukssammanslutning: Alla ägare arbetar i lantbruket

• Verksamhetens mål
• Skuldsättning
• Kort- och långsiktig lönsamhet
• Kontroll av ekonomi
• Generationsväxling
• LFÖPL eller FÖPL
• Vad händer med stöden?
• Skogsbruket?
• Privathushållets kommande investeringar

4
Olika typer 
av företag

olika sätt att 
bolagisera 
lantbruket

• Alla gårdar ser olika ut och vad som är lönsamt i ett fall 
gäller nödvändigtvis inte i ett annat. 

• Helt ny verksamhet, gemensamma torkar eller bolagisering 
av existerande verksamhet.

• Bolagisering kräver långsiktigt planerande

1 Hela verksamheten bolagiseras

2 Delar av verksamheten bolagiseras

3 Ny verksamhet i nytt bolag

4 Två befintliga företag bildar helt eller delvis 
ett bolag

Bolagisering, vad är 
viktigt att tänka på?


