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Brevfråga avseende Dividend Sweden ABs sakutdelning av aktier 

i Transfer Jobb AB 

Ni har via e-post, den 5 november 2018, frågat om det skattepliktiga värdet på de aktier som 

Dividend Sweden AB (publ) (556939-8752) nedan benämnt Dividend, har delat ut i Transfer 

Jobb AB (556921-8687) nedan benämnt Transfer Jobb. Skatteverket delar er uppfattning om 

att reglerna för skattefrihet enligt ”lex Asea” inte är tillämpliga för utdelningen. Vi delar vidare 

er uppfattning om att värdet på en utdelad aktie i Transfer Jobb uppgår till 0,00 kr, vilket 

motsvarar ett utdelningsvärde på 0,00 kr per aktie i Dividend vid utdelningstillfället. 

Bakgrund 

Den ordinarie bolagstämman i Dividend den 24 april 2018 beslöt om en vinstutdelning av ca 

1 800 000 aktier i Transfer Jobb till sina aktieägare. Avstämningsdag för utdelningen var den 6 

november 2018. För varje 6 aktier i Dividend Sweden erhölls 1 aktie i Transfer Jobb. 

Avrundning skedde nedåt utan kompensation för eventuella överskjutande aktier.   

Den 20 oktober 2017 köpte Capensor Capital AB, stor ägare i Dividend, 40 aktier i Transfer 

Jobb AB av Des Mond AB för totalt 4 000 kr. Efter en split 1:50 000 uppgår innehavet till 

2 000 000 aktier, vilket motsvarar ett anskaffningsvärde på 0,002 kr per aktie i Transfer Jobb. 

Ni anser att ovan nämnda aktieköp bör ligga till grund för bedömningen av det skattemässiga 

utdelningsvärdet.  

Ni önskar att vi fastställer det skattemässiga utdelningsvärdet för Dividends sakutdelning av 

aktier i Transfer Jobb.  

 

Skatteregler 

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i ett annat bolag beskattas som utdelning 

(42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229). En begränsat skattskyldig person beskattas enligt 

kupongskattelagen (1970:624). Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda 

(Lex Asea, 42 kap. 16 § inkomstskattelagen, IL).  
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Skatteverkets bedömning  

Skatteverket anser inte att utdelningen uppfyller reglerna för skattefrihet enligt lex Asea och 

utdelningen ska därför beskattas.  

Baserat på den information Skatteverket haft tillgång till är vår samlade bedömning att vi delar 

er uppfattning om att värdet på en aktie i Transfer Jobb kan anses motsvara det bokförda 

värdet på 0,002 kr per aktie, vilket avrundat blir 0,00 kr. Det ger ett utdelningsvärde per 

innehavd aktie i Dividend på 0,002/6, dvs. ca 0,0003 kr, vilket vi också avrundar till 0,00 kr. 

Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig 

person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt 

inkomstskattelagen (1999:1229). 

 

 


