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Sänkt krav på aktiekapital
i privata aktiebolag
uppdraget att undersöka möjligheten
att sänka kravet på minsta aktiekapi
tal. Riksdagen har sedan fattat beslut
i frågan och den 1 april 2010 sänktes
gränsen för lägsta tillåtna aktiekapital
i privata aktiebolag från 100 000 kr till
50 000 kr.
Sänkningen är en del i regeringens
strategi för ekonomisk tillväxt och

En sänkning av aktiekapitalet
kan göras med eller utan
indragning av aktier.
ökad sysselsättning. Man räknar kallt
med att denna förändring möjliggör att
fler personer ska ha viljan och modet
att starta aktiebolag. Aktiebolag är på
många sätt en bra företagsform som
passar växande företag.
Att kravet på aktiekapital nu har
sänkts innebär även att bolag som
har registrerats med 100 000 kr el
ler mer i aktiekapital kan minska sitt
aktiekapital till lägst 50 000 kr. Många
aktörer på marknaden går nu ut med

information om denna möjlighet och
det lockande budskapet att det går att
plocka ut 50 000 kronor skattefritt.
Här gäller det dock att se upp! Det är
långt ifrån möjligt i samtliga fall och
det kan bli tråkiga skattekonsekvenser.
För den som för länge sedan bildade
sitt bolag med 50 000 kr eller 5 000
kr och sedan inte själv satt in mera
aktiekapital utan enbart ökat aktieka
pitalet genom fondemissioner kan ett
uttag överhuvudtaget inte göras utan
skatteeffekter. Man bör givetvis också
ta sig en extra funderare om kapitalet
ska kvarstå i bolaget för att det helt
enkelt behövs där.
En sänkning av aktiekapitalet kan

göras med eller utan indragning av
aktier. För en fåmansaktiebolags
ägare med kvalificerade aktier ska
en utbetalning som sker i samband
med en nedsättning av aktiekapitalet
alltid behandlas som en utdelning. Om
nedsättningen sker utan indragning
av aktier ska hela beloppet beskattas
som en utdelning Om nedsättning i
stället sker genom indragning av aktier

Santa Fe vinnare
i tjänstebilsvalet
Nya Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi-R med 4-hjulsdrift och den nya 197 hk starka
turbodieseln drar bara 0,68 liter milen. Varför nöja dig med en vanlig kombi när
det är en Santa Fe du behöver?
Leasa den bekvämt hos oss med serviceavtal och försäkring inkluderat!

ska vinsten tas upp som utdelning.
Hur vinsten beräknas ska då bestäm
mas enligt vanliga kapitalvinstregler.
Normalt sett ska en nedsättning av
aktiekapitalet bara beskattas om det
sker en utbetalning till aktieägaren.
Frågan är då hur man beräknar
vinsten på en nedsättning genom in
dragning av aktier. Svaret blir givetvis
beroende på hur stort anskaffnings
värde man får tillgodoräkna sig på de
inlösta aktierna. En viktig fråga i sam
manhanget är hur anskaffningsvärde
och gränsbelopp på kvalificerade ak
tier ska fördelas mellan de aktier som
löses in och de aktier som aktieägaren
har kvar.
Anskaffningsvärde och gränsbelopp
fördelas normalt med samma belopp
på ägarens alla aktier av samma slag
och sort i ett bolag. Om inlösen av
aktier sker till annat värde än mark
nadsvärde anses dock de aktier som
ska lösas in vara av annat slag och
sort än de kvarvarande aktierna. I ett
sådant fall ska ägarens anskaffnings
värde fördelas mellan de aktier som
ska lösas in och de aktier som ska

behållas. Fördelningen ska göras med
utgångspunkt i inlösenbeloppet per
aktie i förhållande till marknadsvärdet
per aktie före beslutet om inlösen.
Det finns inga regler eller rätts

praxis om hur gränsbelopp och sparad
utdelning på kvalificerade aktier ska
fördelas mellan de aktier som dras in
och de som finns kvar. Mycket talar
dock för att även gränsbelopp och spa
rad utdelning ska fördelas mellan de
aktier som ska lösas in och de aktier
som ska behållas på samma sätt som
anskaffningsvärdet.
Ovanstående innebär att inlösen av
aktier till annat värde än marknadsvär
de kan ge upphov till icke förutsedda
kapitalvinster m.m. Eftersom kapital
vinst vid inlösen av kvalificerade aktier
beskattas som utdelning kan effekter
na vid inlösen av aktier i fåmansföre
tag bli betydande. Sammantaget är det
långt ifrån självklart att en nedsätt
ning av aktiekapitalet kan plockas ut
skattefritt ur bolaget och det innebär
även en mängd andra aktiebolags- och
skatterättsliga överväganden.

Ett smartare val

En utredning fick under 2008

Hur mycket har
egentligen hänt
på 30 år?
Lagen mot barnaga fyller
30 år, men barn blir fortfarande slagna i sina hem.
Vi behöver ditt stöd.
Sätt in din gåva på BRIS.se.

Santa Fe 2.2 CRDi-R från 299 900 kr.
Förmånsvärde 1 983 kr/mån. (netto)

Leasingkostnad 2 886 kr/mån.
Inkl. serviceavtal och försäkring
från 3 474 kr/mån.

3 års Nybilsgaranti med obegränsad körsträcka • 12 års Rostskyddsgaranti
3 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 3 års Vägassistans
Bränsleförbrukning vid blandad körning 6,8–7,4 l/100 km. CO 2 -utsläpp 176–197 g/km. Miljöklass 2005PM.
Bilen på bild är extrautrustad. Förmånsvärde 1 983 kr netto vid 50 % marginalskatt. Leasingavgifterna är exkl. moms
och exempel på ﬁnansiering via Hyundai Finans i 36 mån. Första förhöjd hyra 20 %, restvärde 45 %.

Banvägen 16, Luleå • Tel. 0920-606 75
www.hyundai.se

Öppet: Vard. 10-17.30,
Lörd. 11-14
www.dahlqvist-bil.com
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Lokal satning
ger globalt resultat
Lundbäcks inredningar i Luleå har visat att omsorgsfullt utförda jobb på hemmaplan skapar
ringar på vattnet. I dag inreder man världsföretaget LG Electronics utbildningscenter på Arlandastad. Och satsningen på konceptet Det berättande klassrummet har uppmärksammats
av Göteborgs universitet.
– I Göteborg har man döpt rummet till Stadsöskolan, säger säljaren och delägaren Mikael
Haraldsson.
I dag är det inte bara kontorsland-

skap som satsar på bättre miljö.
Inom skolans värld börjar det också
att hända en del.
I Gammelstad har Luleåföretaget
Lundbäcks inredningar
gjort fyra
klassrum efter ett koncept som kallas
Det berättande klassrummet.
Stadsöskolan är en så kallad kommunal intraprenadskola och det ger
skolan större möjligheter att söka egna
lösningar. Anita Fagervall är rektor på
skolan och hon tycker att det är hög
tid att börja utveckla skolmiljön som
hon anser har sett likadan ut i många,
många år. De nya klassrummen har
utrustats med activeboard, nya bord
och stolar, nytt golv och en rad andra
ändringar.
Hon känner att satsningen träffat
helt rätt.
– För en utomstående kan det nog
likna mer ett kontor. Men det som
händer när man möblerar upp och gör
det fint är att det påverkar det pedagogiska arbetet. Eleverna blir också mer
rädda om sina klassrum när de får det
fint, säger hon.
Grundtanken har varit att skapa
rum där ergonomin är central. Därför
har man moderna stolar som går att
individanpassa. Sedan har klassrummen byggts så att eleverna ska kunna
röra på sig. En föreläsningsdel kompletteras med ståbord där man också
har möjlighet att sitta. Sedan finns en
soffa som genom sin placering skapar
en annan mötesplats där eleverna kan
sätta sig och läsa eller arbeta ihop.

Klass 5a vid Stadsöskolan i Gammelstad blev först av skolans mellanstadieklasser med att få ett nytt och fräschare klassrum.

Moderna material
Utöver det har man lagt in en heltäckande textilmatta.
– Det allmänna synsättet är att textil
gör rummet dammigt men det här är
moderna och bra material. På en linoleummatta virvlar damm omkring när
det blåser eller när någon öppnar en
dörr men här ligger det kvar till dess
att man dammsuger upp det, förklarar
Mikael Haraldsson.
Det primära med textilmattan är
ändå att dämpa ljudnivån som bitvis
kan vara rätt hög. Camilla Sundqvist
är vikarie och hon har arbetat på merparten av Luleås skolor.
– Jag tycker om att vistas i de nya
klassrummen. Den tydligaste skillnaden är ändå ljudnivån som jag upplever som mycket lägre, säger hon och
ser sig omkring innan hon fortsätter:
– Som lärare blir man rätt trött i
skallen när det blir för mycket ljud.
Det gäller förresten alla som vistas i
ett rum där ljudet bara studsar runt.
Varje klassrum har kostat cirka
100 000 kronor att inreda och Anita
Fagervalls plan är att under några år
investera så att till sist samtliga skolans 22 klassrum håller samma standard. Och Lundbäcks inredningar
har redan fått förfrågningar från flera
kommuner runt om i Sverige. En av

Mikael Haraldsson från Lundbäcks inredningar har ritat Stadsöskolans nya klassrum
efter ett koncept som fått namnet Berättande klassrum. Både rekor Anita Fagervall och
eleverna stortrivs i den nya miljön.

de förfrågningar som gladde mest var
ändå den från Göteborgs universitet.
– Det som gav mig energi att starta
den här satsningen var en föreläsning
av en kille från Learnlab. Han hade
visioner men det var mer på ett tankemässigt plan, berättar Mikael Haraldsson.

Döps efter Stadsöskolan
När samme man sedan fick se bilder
från Stadsöskolan kontaktade han det
Luleåbaserade
inredningsföretaget.
Det har lett till att man tänker bygga
ett rum på Göteborgs universitet efter
samma princip som de som finns på
Stadsöskolan.
Ett rum som också kommer att bära
skolans namn.
– Det är klart att man blir stolt när
de döper ett rum där efter oss, säger

Anita Fagervall.
Lundbäcks inredningar har sedan
flera år Luleå tekniska universitet som
kund men ingen har rum av Stadsöskolans klass.
– De har bra grejer. Men det här är
mer en helhet, säger Harldsson.
Samtidigt arbetar Lundbäcks inredningar med att färdigställa en så kal�lad akademi åt LG Electronics ute på
Arlandastad. LG Electronics är världens femtionde största företag och
omsätter enligt Mikael Haraldsson
350 miljarder dollar och tanken är att
den Luleåritade svenska utbildningsplatsen ska stå som mall för alla andra
liknande akademier ute i Europa.
– Vi har ritat mallen hur akademierna ska se ut på övriga ställen i Europa.
Den på Arlandastad är 600 kvadratmeter stor men de andra är två till tre

gånger större. Det känns häftigt och
ärofullt. LG har ett hundratal liknande akademier i hela världen så vi får
väl se var det slutar. Det är i alla fall
väldigt kul att man ringer till ett litet
företag här uppe och ger oss ett sånt
uppdrag, säger Mikael Haraldsson.
Gladast är han ändå över arbetet vid
Stadsöskolan.
– Jag har alltid velat arbeta i skolans
värd. Det är otroligt tacksamt för där
är man verkligen inte bortskämd. Varken elever eller lärare tar något för
givet och den respons som jag känt
från städ, lärare, elever och andra
är enormt. Det har gett mig otroligt
mycket, säger han.
Det finns flera tecken på att eleverna
sätter värde på sina nya skolsalar. Ina
Esberg går i klass 9C och hon är på väg
ut på rast men hejdar sig i flykten.
– Vad jag tycker om de nya klassrummen? Mysiga. Fina möbler, fin matta

”Jag har alltid velat arbeta i
skolans värd. Det är otroligt
tacksamt för där är man
verkligen inte bortskämd”
och en massa annat. Det blir på nått
sätt roligare att jobba nu, säger hon.
Anita Fagervall ler när hon för höra
vad Ina Esberg sagt.
– Det är inget klotter och ingen vandalisering. De är stolta och glada över
det här. De tar hand om sina klassrum.
Sånt gör mig glad.
Joakim Nordlund

