Sänkning av aktiekapital
Sänk aktiekapitalet maximalt ned till
50 000 kr för återbetalning till ägarna
eller täckande av förlust.
Tjänsten
Från och med den första april 2010 är
aktiekapitalkravet sänkt från 100 000 till 50 000
kr, vilket möjliggör en sänkning av nuvarande
aktiekapital till den nya lägstanivån 50 000 kr.
Kravet för att få sänka aktiekapitalet är att det
inte står i strid med bolagets borgenärsskydd
(kallelse sker av Bolagsverket på okända
borgenärer i två månader) eller i övrigt
äventyrar bolagets ställning.
”Bra ansvarstagande, bra tillgänglighet, korrekt
handlagt och håller tidsramar.”
Vanligast är att en sänkning görs för återbetalning till aktieägarna eller för förlusttäckning.
Processerna och dokumenten skiljer sig lite åt
och Servando biträder med korrekta dokument,
frist-bevakning och registrering. I regel behöver
också bolagsordningen anpassas mot bakgrund av sänkningen, vilket ingår i Servandos
uppdrag.
När sänkning sker med återbetalning kan en
avyttring anses ha skett som kan föranleda
beskattning alternativt att eventuell upparbetad
sparad utdelning i fåmansbolag kan reduceras.
Vid rätt förutsättningar kan återbetalningen bli
skattefri, men beslutet bör övervägas noga och
flera aspekter vägas in.
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Servando bistår med generell rådgivning i
frågan.
För sänkning av aktiekapitalet krävs intygande
och godkännande av bolagets revisor, vilket
inte ingår i Servandos biträde och arvode.
Ärendet beräknas ta ca tre månader med
registrering, verkställande och eventuell
utbetalning.
Tilläggstjänster
Grundtjänsten kan kompletteras för situationer
med ett flertal aktieägare och kallelse på kända
borgenärer m m.
Fördelar
- Under vissa förutsättningar möjlighet till
skattefritt uttag ur bolag.
- Behöver ej egen kompetens av processens
alla steg och frister då Servando tar ett
helhetsansvar som projektledare.
- Väl utarbetade rutiner och erfarenhet innebär en snabb och korrekt handläggning.
- I förväg definierat uppdrag till fast pris.
Priset
Tjänst

Arvode, Kr

Sänkning aktiekapital, grundtjänst

3 900

Registreringsavgifter Bolagsverket

2 400

Tilläggstjänster
På löpande räkning eller enligt offert
Kontakt
För mer information kontaktas:
Kerstin Norin
08-545 66 132 eller 070-100 83 01
kerstin.norin@servando.se

