
 

 
 

                                                           
1 Solidarisk ansvar betyr at alle deltagerne har fullt ansvar for selskapets gjeld.  En kreditor kan gå på én deltager for hele selskapsgjelden. 
2 Det er ikke noe krav at andelen er lik for alle deltakere: Et selskap med fire deltakere kan for eksempel ha 1/5, 1/5, 1/5 og 2/5 hver. 
3 Aksjekapitalen kan benyttes til dekning av utgifter knyttet til etablering og registrering. 
4 Det er to satser: lav sats for elektronisk registrering via Altinn, og høy sats for papirregistrering. 
5 Vilkår for fravalg: Omsetning < 5 mill + eiendeler < 20 mill + < 10 årsverk 
6 I tillegg kommer Arbeidsgiveravgift som selskapet må betale.  Satsen er avhengig av landsdel, men vanlig sats er 14,1 % 
7 Som note 7 

Selskapsform: 
Enkeltpersonforetak (1 

person) 
Ansvarlige selskaper (min. 2 pers.) 

Aksjeselskap (min. 1 
pers.) 

Samvirkeforetak (min. 2 
pers.) 

Problemstilling:  ENK ANS DA AS SA 

Ansvar Fullt ut personlig Personlig og solidarisk1 
Personlig ansvar begrenset til 

eierandel2 
Begrenset til aksjekapital Begrenset til medlemsandel 

Innskudd Ingen innskuddskrav Ingen innskuddskrav NOK 30.000,-3  Ingen innskuddskrav 

Registrerings-
kostnad4 

Gratis i Enhetsregisteret, 
frivillig i Foretaksregisteret 
(mot gebyr 2.250,-/ 2.832,-) 

Pliktig i Foretaksregisteret, men til lav sats (2.250,-/ 2.832,-) 
Pliktig i Foretaksregisteret (kr. 
5.570,-/ 6.797,-) 

Pliktig i Foretaksregisteret (kr. 
5.570,-/ 6.797,-) 

Registrerings-
dokumentasjon 

Forenklet registermelding 
Registermelding + 

Selskapsavtale 

Registermelding + 
Selskapsavtale.  Avtalen MÅ 
presisere ansvarsdelingen. 

Registermelding + 
Stiftelsesdokument (m/ 
vedtekter) Bekreftelse på 
innbetalt aksjekapital.  Må 
registreres innen 3 mnd etter 
stiftelse. 

Registermelding + 
Stiftelsesdokument (m/ 
vedtekter) Bekreftelse på evt. 
innbetalt innskudd.  Må 
registreres innen 3 mnd etter 
stiftelse. 

Styre/ ledelse/ 
administrasjon 

Ikke pliktig Kan velge å ha styre/ daglig leder 
Må ha styre og daglig leder, 
styremøter m/ protokoller, 
årlig generalforsamling mv. 

Må ha styre og daglig leder, 
styremøter m/ protokoller, årlig 
generalforsamling mv. 

Sosiale rettigheter 
Sykepenger fra dag 17, evt. 
tilleggsforsikring fra NAV 

Sykepenger fra dag 17, evt. tilleggsforsikring fra NAV 
Aksjonær: Ingen; Ansatt: Fulle 
rettigheter 

Medlem: Ingen; Ansatt: Fulle 
rettigheter. 

Regnskapsplikt 
Hvis > 20 mill. i eiendeler 
eller > 20 årsverk 

Ved omsetning >/= 5 mill. OG > 5 ansatte/ deltagere Alltid Ved omsetning > 2 mill. 

Revisorkrav Nei Hvis regnskapspliktig Ja, men kan fravelges5 Ved omsetning over 5 mill. 

Ligning 

Med eieren personlig.  
Næringsoppgave m/ 
overskudd/ underskudd 
legges til personinntekt. 

Med eieren personlig.  Selskapsoppgave med (andel av) 
overskudd/ underskudd legges til personinntekt. 

Eget skattesubjekt Eget skattesubjekt 

Økonomisk 
utbytte 

Eieren har full tilgang til 
selskapets midler og tar ut 
overskuddet etter behov 

Ikke lønn fra eget ANS/ DA. Overskuddet deles mellom 
deltagerne 

Ansatte mottar lønn, 
aksjonærer mottar utbytte 
(andel av godkjent overskudd) 

Ansatte mottar lønn, 
medlemmer mottar 
etterbetaling (andel av godkjent 
overskudd) 

Skattesats 
25 % + 11,4 % trygdeavgift for 
næringsinntekten 

25 % + 11,4 % trygdeavgift for deltagerens andel av 
selskapsinntekten 

AS 25 %, ansatt 25 % + 8,2 % 
trygdeavgift6, aksjonær 25 % - 
skjermingsfradrag 

SA 25 %, ansatt 25 % + 8,2 % 
trygdeavgift7, medlem 25 %. 

Fleksibilitet 
Overskudd må føres som 
næringsinntekt på det 
aktuelle året. 

Overskudd må føres som næringsinntekt på det aktuelle året, 
noen unntak. 

Overskudd kan holdes i 
selskapet. Beskattes først når 
det tas ut (lønn/ utbytte).   

Overskudd kan holdes i 
selskapet. Beskattes først når 
det tas ut (lønn/ etterbetaling).   


