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  19 Utdelning av andelar i 
dotterbolag, ”lex ASEA” 

   
42 kap. 16 och 16 a §§ IL 
prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 
prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 
prop. 1998/99:15 s. 241–247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5 s. 
17 
SOU 1998:1 s. 255–261 och 312 
prop. 2000/01:22 s. 66–70 och 108–109, bet. 2000/01:SkU24  

  
Sammanfattning 

  För att underlätta omstruktureringar inom aktiebolagssektorn 
infördes 1991 regler enligt vilka en koncerns verksamhet, under 
vissa förutsättningar, kan delas upp på mindre enheter utan ome-
delbara inkomstskatteeffekter. Uppdelningen görs genom att ett 
moderbolag till sina aktieägare delar ut samtliga andelar i ett eller 
flera dotterbolag. Efter en sådan ombildning ägs dotterbolaget 
direkt av ägarna till moderbolaget. Reglerna brukar kallas lex 
ASEA, eftersom de ursprungligen infördes för att underlätta en 
delning av ASEA.  

  
19.1 Innebörden av Lex Asea 

  Lex ASEA-reglerna innebär följande. Ett svenskt moderbolag, 
eller i vissa fall ett utländskt bolag, kan under vissa förutsätt-
ningar dela ut andelarna i ett svenskt eller utländskt dotterföretag 
till sina ägare utan någon omedelbar beskattning av utdelningen. 
I stället beskattas mottagaren av utdelningen när andelarna säljs. 
För mottagaren utgörs anskaffningsutgiften för de mottagna 
andelarna av en viss andel av värdet av dennes omkostnads-
belopp för aktierna i moderbolaget. 
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19.2 Villkor för att kunna ta emot utdelning 

utan omedelbar beskattning 
  En utdelning av andelar i ett dotterföretag ska inte tas upp till 

beskattning om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda. 

Detta gäller även utdelning till den som inte äger aktier i det 
utdelande bolaget. 

Som utdelning behandlas i inkomstskattehänseende även utbetal-
ningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag 
eller en utländsk juridisk person sätter ned aktiekapitalet genom 
minskning av aktiernas nominella belopp eller sätter ned reserv-
fond eller överkursfond (42 kap. 17 § IL). SRN har i ett för-
handsbesked 2000-04-17 (ej överklagat) funnit lex ASEA 
tillämplig vid sådan nedsättning av aktiekapitalet och utbetalning 
till aktieägarna i form av samtliga aktier i ett helägt dotterbolag. 

Det utdelande 
aktiebolaget 

 Nationalitetsvillkoret 

  Moderbolaget, dvs. det utdelande aktiebolaget, ska vara antingen 
ett svenskt noterat bolag eller, under vissa förutsättningar, ett 
utländskt bolag. 

Vid tillämpning av bestämmelserna om moderbolag i 42 kap. 
16 § IL ska ett utländskt bolag behandlas som ett svenskt aktie-
bolag under vissa förutsättningar. Detta gäller om det utländska 
bolaget hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EU-länderna samt Norge, Island och Liechten-
stein) eller i en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal som 
innehåller en artikel om ömsesidigt informationsutbyte (42 kap. 
16 a § IL, se även prop. 2000/01:22 s. 66 ff.).  

I ett förhandsbesked den 19 februari 2003 (RSV:s rättsfalls-
protokoll nr 9/2003) fann SRN att utdelning av andelar från ett 
schweiziskt bolag omfattades av lex ASEA-reglerna trots att 
Schweiz inte tillhör EES och trots att skatteavtalet mellan Sverige 
och Schweiz inte innehåller någon artikel om informationsutbyte. 
Bestämmelsen i 42 kap. 16a § IL ansågs strida mot EG-rättens 
bestämmelser om förbud mot restriktioner för kapitalrörelser 
mellan medlemsstater och tredje land. Förhandsbeskedet har 
överklagats av RSV. 

Vad som avses med utländskt bolag framgår av +2 kap. 5 a § IL. 
Kravet på utländska bolag innebär, om bolaget inte hör hemma i 
ett avtalsland, bl.a. att beskattningen är likartad med beskatt-
ningen av svenska aktiebolag Eftersom lex ASEA enbart gäller 
för aktiebolag omfattar utvidgningen endast utländska bolag som 
motsvarar svenska aktiebolag. 
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Det uppställs inte något krav på att det utdelade dotterbolaget 
måste vara ett svenskt aktiebolag. Andelarna i ett utländskt bolag 
kan därför delas ut.  

  Proportionalitetsvillkoret 

  Utdelningen ska lämnas i förhållande till innehavda aktier i 
moderbolaget. Den får med andra ord inte riktas till en viss aktie-
ägare eller en viss grupp aktieägare. Bakgrunden till nämnda krav 
är att man vill förhindra riktade utdelningar, som innebär en 
värdeöverföring på ägarnivån (prop. 1998/99:15 s. 244). 

  Noteringsvillkoret 

  Aktier i moderbolaget ska vara marknadsnoterade enligt 48 kap. 
5 § IL. Moderbolaget behöver således inte, till skillnad mot vad 
som gällde enligt de tidigare reglerna, vara upptaget på fondbör-
sens A-lista utan även t.ex. O-listenotering är tillräcklig. Även 
annan kontinuerlig notering kan betraktas som marknadsnotering. 
Dåvarande RSV har redovisat sin syn på innebörden av begreppet 
marknadsnotering i en skrivelse den 18 november 1998 (dnr 
10145-98/900). 

 Innehavarvillkoret Det utdelade 
dotterbolaget  Det företag vars andelar delas ut ska vara ett dotterbolag till det 

utdelande aktiebolaget enligt 1 kap. 5 § ABL. Något krav på att 
dotterbolag ska vara helägt (vilket fanns enligt reglernas tidigare 
utformning) finns inte. Om det utdelande bolaget är utländskt 
ska, enligt Skatteverkets uppfattning, en hypotetisk prövning 
göras av om det detta skulle ha varit moderbolag enligt 1 kap. 5 § 
ABL, om det varit ett svenskt företag. 

  Samtlighetsvillkoret 

  Samtliga moderbolagets andelar i dotterbolaget måste delas ut. 
Efter utdelningen får andelar i dotterföretaget inte heller innehas 
av något annat företag i koncernen. Detta kan antas leda till att 
moderföretaget, i det fall det inte äger samtliga andelar i dotter-
bolaget som finns i koncernen, låter samla ihop dessa hos sig 
genom koncerninterna överlåtelser.  

RR fastställde genom dom den 3 april 2001 (målnr 6820-1999) 
ett överklagat förhandsbesked i vilket SRN funnit att lex ASEA-
reglerna var tillämpliga trots att koncernbolag varit ägare i bola-
get men överlåtit rätt till utdelning till utomstående före avstäm-
ningsdagen. Överlåtelsen reavinstbeskattades. (Domen har åter-
getts i dåvarande RSV:s rättsfallsprotokoll nr 10+/ 2001.) 
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Verksamhetsvillkoret 

  Dotterbolagets näringsverksamhet ska till huvudsaklig del bestå 
av rörelse eller, direkt eller indirekt, innehav av andelar i sådana 
företag som till huvudsaklig del bedriver rörelse och i vilka dot-
terbolaget, direkt eller indirekt, innehar andelar med ett röstetal 
som motsvarar mer än hälften av röstetalet för samtliga andelar i 
företaget (42 kap. 16 § 6 IL). Med rörelse avses annan närings-
verksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller lik-
nande tillgångar. Innehav av kontanta medel, värdepapper eller 
värdepapper liknande tillgångar hänförs dock till rörelsen om de 
innehas som ett led i denna (2 kap. 24 § IL). Vid bedömningen av 
huvudsaklighetsvillkoret bör hänsyn främst tas till storleken på 
intäkterna (prop. 1998/99:15 s. 299).  

  Lager hos mottagaren 

  Om de utdelade andelarna blir lagertillgångar hos mottagaren av 
utdelningen, ska denne beskattas för utdelningen. Anledningen 
till detta är att värdet på aktierna i det utdelande företaget minsk-
ar i motsvarande mån, varigenom mottagaren kan skriva ned 
värdet på dessa. Genom att mottagaren tar upp värdet på utdel-
ningen som intäkt uppkommer ingen skatteeffekt (prop. 
1990/91:167 s. 26 ff.). 

  Kvalificerade aktier 

  Om de innehavda aktierna i det utdelande företaget, dvs. moder-
bolaget, utgör kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL hos en 
mottagare av utdelade andelar, blir de utdelade andelarna också 
kvalificerade (57 kap. 4 § 2 st. IL). 

  Anskaffningsutgift 

  Som anskaffningsutgift för andelar som erhållits genom lex 
ASEA-utdelning ska anses så stor del av omkostnadsbeloppet för 
aktierna i moderbolaget – beräknat vid tidpunkten för utdelningen 
– som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som 
utdelningen medför för dessa aktier (48 kap. 8 § 1 st. IL). Skatte-
verket brukar ge ut information om hur anskaffningskostnaden 
bör proportioneras när det gäller utdelningar från större bolag. 
Detta görs i formen av meddelanden. 

När det senare ska beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i 
moderbolaget, ska den genomsnittliga anskaffningsutgiften för 
aktierna i detta bolag minskas i motsvarande mån (48 kap. 8 § 
2 st. IL). 

Om den som förvärvar andelar genom utdelning utan att äga akt-
ier i moderbolaget lämnar ersättning för rätten till utdelning, ans-
es ersättningen som anskaffningsutgift. Om någon ersättning inte 
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lämnas är anskaffningsutgiften noll (48 kap. 8 § 3 st. IL). 

  Skattekonsekvenser för det utdelande bolaget  

  Det utdelande bolaget uttagsbeskattas inte om marknadsvärdet på 
andelarna överstiger omkostnadsbeloppet (22 kap. 10 § 1 st. IL). 
Om marknadsvärdet däremot understiger omkostnadsbeloppet 
medges avdrag för skillnaden mellan omkostnadsbeloppet och 
marknadsvärdet. Sedan bestämmelserna om kapitalvinster och 
förluster på näringsbetingade aktier avskaffats kan reglerna om 
uttagsbeskattning vid lex ASEA-utdelning synes överflödiga. De 
har emellertid sin funktion för fall då innehavstiden för de 
utdelade aktierna understigit ett år (prop. 2002/03:96 s. 147). 

Ovanstående regel om att uttagsbeskattning ska underlåtas gäller 
inte sådana andelar i fastighetsförvaltande företag som är lager-
tillgångar (22 kap. 10 § 2 st. IL). 
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