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Brevsvar avseende Ironroad AB:s (numera VMSPlay AB) 
utdelning av aktier i Crowdsoft Technology AB 

Ni har via e-post, den 19 december 2014, ställt fråga om värdet på utdelning av aktier i  
Crowdsoft Technology AB, nedan bolaget eller Crowdsoft.   

Bakgrund 

Vid bolagsstämman för Ironroad AB (numera VMSPlay AB) beslutades att aktier i 
dotterbolaget Crowdsoft Technology AB, 556725-4866, skull delas ut till aktieägare i 
Ironroad AB. Enligt villkoren gavs en aktie i Crowdsoft för varje aktie i Ironroad AB.   

Bolagsstämman har efter ett inhämtat värderingsutlåtande bestämt bolagsvärdet till 10 Mkr 
motsvarande 50 öre per aktie, innebärande en total utdelning motsvarande 6 291 160 kr 
(Ironroad AB:s årsredovisning för 2013). 

I en reviderad bedömning anser Ironroad AB att med anledning av den genomförda 
nyemissionen den 21 maj 2014, dvs. en kort tid efter utdelningstillfället, där värderingen 
sänkts med beaktande av relevant information till 0,35 per aktie bör den fastställda 
utdelningskursen ändras. Enligt eftersynen ska utdelningskursen ändras från 0,5 kr per aktie 
till 0,35 kr per aktie.  
 

Skatteregler 

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. 
Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (Lex Asea, 42 kap. 16 § 
inkomstskattelagen, IL ). Skatteverket anser att utdelningen inte uppfyller reglerna för 
skattefrihet, varför utdelningen ska beskattas. 

Grund för beräkning 

Crowdsoft bedriver utveckling, drift och försäljning av mjukvara för multimedial mobil 
kommunikation. I föreliggande ärende är det inte frågan om att likvidera ett bolag, utan det 
är naturligt att utgå från ”going concern”. Värderingen är alltså starkt beroende av hur 
rörelsen utvecklas framöver, dvs. förväntningar om framtida vinster som genereras i 
affärsverksamheten.  

Av inkomna uppgifter framgår inte hur bolaget värderats vid utdelningstidpunkten och vid 
nyemissionen den 21 maj 2014.  
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Skatteverkets bedömning 

Uppskattning av aktievärdet grundas normalt på tillgänglig information vid 
värderingstidpunkten. Bolagets prognoser och förväntningar om framtiden beaktas såväl 
som övriga omvärldsfaktorer. Uppgifter saknas om vilka antaganden som ligger till grund för 
värderingarna och hur dessa är gjorda vid de olika tidpunkterna. 

Skatteverket finner att den bakomliggande värderingen som gjorts per den 29:e april beaktar 
samtliga relevanta kända uppgifter vid utdelningstidpunkten. 

Skatteverket anser, vid en samlad bedömning, att utdelningsvärdet uppgår till 50 öre per 
utdelad aktie i Crowdsoft. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både 
för begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och obegränsat 
skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

Hälsningar 

 

Daniel Persson 

 


