
Uppköp av aktier i Scania AB 

Den 21 februari 2014 offentliggjorde Volkswagen ett erbjudande till aktieägarna i Scania AB att 
sälja alla sina aktier till Volkswagen för 200 kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag. 
Volkswagen AGs offentliggörande den 13 maj att budet på Scania är ovillkorat och att 
Volkswagen AG kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier. De sålda aktierna ska du 
redovisa i inkomstdeklarationen våren 2015 (för inkomståret 2014). 

 

Exempel 

Bengt Nilsson har under 2014 accepterat Volkswagens erbjudande och ska därmed i 
deklarationen 2015 redovisa denna försäljning. 

 

 

1. Den 5 maj 2006 köpte Bengt 100 aktier i Scania B för 340 kr per styck, inkl. courtage 
betalade han totalt 34 200 kr. 
 

2. Årsstämman i Scania beslutade den 3 maj 2007 om en aktiesplit 5:1 kombinerad med 
inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning varvid de 
som på avstämningsdagen den 22 maj 2007 var aktieägare i Scania för varje innehavd A- 
eller B-aktie i Scania erhöll fyra ordinarie aktier av serie A respektive B och en 
inlösenaktie av serie A respektive B. 
 
I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2007:14 läser Bengt att anskaffningsutgiften för en 
ursprunglig aktie av serie B i Scania ska fördelas med 94,8 procent till kvarvarande 
aktier och 5,2 procent till inlösenaktien. 
 

3. Årsstämman i Scania beslutade den 5 maj 2008 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med 
inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning varvid de 
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som på avstämningsdagen den 20 maj 2008 var aktieägare i Scania för varje innehavd A- 
eller B-aktie i Scania erhöll en ordinarie aktie av serie A respektive B och en inlösenaktie 
av serie A respektive B. 
 
I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2008:11 läser Bengt att anskaffningsutgiften för en 
ursprunglig aktie av serie B i Scania ska fördelas med 94,1 procent till kvarvarande 
aktier och 5,9 procent till inlösenaktien. 
 

4. Bengt accepterade erbjudandet och erhöll 200 kr kontant per aktie. Total ersättning för 
Bengts 400 aktier blev 80 000 kr och omkostnadsbeloppet beräknas till 30 509 kr. Bengt 
gör därmed en vinst på 49 941 kr. Denna vinst ska redovisas på blankett K4. 
 
 

 

 

TIPS: Om Bengt inte haft kvar någon information om vad han köpte aktierna för eller om han 
köpt dem till ett lågt pris kan han istället använda ett schablonbelopp på 20 % av 
försäljningsintäkten som omkostnadsbelopp. I Bengts exempel är schablonbeloppet 16 000 kr   
(80 000 kr x 20 %). I sådant fall skulle Bengt redovisa en vinst på 64 000 kr (80 000 kr – 16 000 
kr). 
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