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Pappren i skick! – Föreläsningsserie om
företagarens viktigaste juridiska dokument

1. Företagarens personliga juridiska dokument -
- Äktenskapsförord, intressebevakningsfullmakt, testamente

2. Juridiska dokument mellan företagare (hösten 2021)
- Delägaravtal, bolagsordning (aktiebolag) bolagsavtal (personbolag) 

3. Företagets egna avtal (våren 2022)
- Arbetsavtal, kundavtal, samarbetsavtal



Innehåll:

1. Företaget och giftorätt 
(äktenskapsförord)

2. Sjukdom och arbetsoförmåga
(intressebevakningsfullmakt)

3. Dödsfall (testamente)

4. Vad är nästa steg?



Företaget och äktenskap

Utgångspunkter:
➢ Makarnas egendom är som

utgångspunkt underkastad
giftorätt

➢ Vid skilsmässa delas makarnas 
hela egendom enligt huvud-
regeln i två lika stora delar

➢ Den mera förmögna maken 
betalar utjämning till den andra 
maken

50 %

40 %

10 %

Avvittring
Make 1 Make 2 Utjämning



Företag och äktenskap

Äktenskapsförord
➢ Äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna

➢ Kan ingås före eller under äktenskapet

➢ Det finns tre typer av äktenskapsförord:
1) Helt uteslutande äktenskapsförord
2) Partiellt äktenskapsförord
3) Ensidigt äktenskapsförord

Fördelarna med äktenskapsförord:
➢ Företagstillgångarna skyddas vid en eventuell

äktenskapsskillnad
➢ Makarnas tillgångar och skulder hålls separata
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Sjukdom eller arbetsoförmåga

Vem sköter företagets verksamhet när inte du själv har förmågan till det?

Hur kan man förbereda sig? → Intressebevakningsfullmakt

Med intressebevakningsfullmakten kan du själv bestämma vem som
sköter dina ärenden och hur dina ärenden ska skötas

Om ingen fullmakt finns så ordnas intressebevakningen enligt lagen om
förmyndarverksamhet



Sjukdom eller
arbetsoförmåga

Fördelarna med
intressebevakningsfullmakt: 
➢ Fullmaktsgivaren bestämmer själv vem som

är fullmäktig
➢ Ingen årlig redovisningsskyldighet
➢ Mindre kostnader och byråkrati
➢ Möjligt att ge skild fullmakt för 

företagsärenden
➢ Tryggar företagsverksamhetens fortsättning
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Dödsfall
Vad händer med bolaget ifall
företagaren dör?

Egendomen delas enligt laga
arvsordning till arvingarna om
det inte finns ett testamente

Med testamente kan du avvika
från lagens bestämmelser om
arvsordning

Bröstarvingarnas rätt till laglott

IFALL INGEN 
BRÖSTARVINGE 

ELLER MAKE IFALL 
BRÖSTARVINGAR



Dödsfall

Fördelarna med testamente:

➢ Trygga företagets framtid / 
generationsväxling

➢ Undvika arvstvister
➢ Minimera arvsskatt
➢ Utesluta arvingarnas makars

giftorätt

Vem vill du att ska ta över ditt företag?

6/12
Företaget

3/12
Sommarstuga

3/12
Bostad

Testatorns andel av boet → arv
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Vad är nästa steg?
Kartläggning av din situation eller ANB-

företagarbesiktning® 



ANB-Företagarbesiktning®

Företagarens personliga risker = risk för företaget

Kartlägg din och företagets situation gratis genom vår ANB-
Företagarbesiktning®-tjänst

I samband med besiktningen går vår jurist igenom din
situation som företagare och hjälper dig att undvika de 
vanligaste juridiska fallgroparna

Mera info: https://www.nasmanbask.fi/sv/företagarbesiktning/

Vad är nästa steg?

https://www.nasmanbask.fi/sv/företagarbesiktning/


FRÅGOR?



TACK!
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