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Brevfråga avseende Future Gaming Group ABs utdelning av aktier 

i AMGO iGaming AB 

 
Ni frågade via e-post, den 12 juni 2018, om det skattepliktiga värdet på de aktier som Future 

Gaming Group AB (publ), 556706-8720, (nedan benämnt Future Gaming) delade ut i AMGO 

iGaming AB (publ) (nedan benämnt AMGO), 559044-1951. Såsom Skatteverket tidigare 

meddelat anser vi inte att reglerna för skattefrihet enligt ”lex Asea” är tillämpliga. Vi delar er 

uppfattning om att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå till 0,04 kr per innehavd aktie i 

Future Gaming vid utdelningstillfället.  

 

Bakgrund  

Future Gamings bolagsstämma beslutade den 7 maj 2018 om vinstutdelning av bolagets 

samtliga 50 000 000 aktier i AMGO till sina aktieägare. Värdet på utdelningen var sammanlagt 

25 455 000 kr, vilket motsvarar det bokförda värdet på aktierna i AMGO den 31 december 

2017. Ett innehav av 357 aktier i Future Gaming medförde rätt till en utdelning av 30 aktier i 

AMGO. För aktieinnehav i Future Gaming som inte var jämt delbart med 357 erhöll 

aktieägarna en kontant ersättning. Ni anser att utdelningens värde motsvarar det bokförda 

värdet på ca 0,042783 kr per utestående aktie i Future Gaming. Avstämningsdag för utdelning 

av aktierna var den 9 maj 2018.  

Ni har den 12 juni 2018 i brev till Skatteverket efterfrågat ett utlåtande om det skattemässiga 

värdet för de utdelade aktierna. Skatteverket svarade er den 21 september 2018 att vi bedömde 

att utdelningen inte uppfyller kraven för skattefrihet enligt de så kallade ”Lex Asea”-reglerna 

och utdelningen ska således beskattas. Skatteverket återkommer nu med bedömningen av det 

skattemässiga värdet på utdelningen av aktier i AMGO.  

 

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  

Såsom tidigare meddelats så anser inte Skatteverket att utdelningen uppfyller reglerna för 

skattefrihet och den ska därför beskattas.  

Future Gamings bolagstämma den 7 maj 2018, beslöt att dela ut aktier i AMGO. Det bokförda 

värdet för aktierna i AMGO hos Future Gaming motsvarar enligt villkoren för utdelningen ca 

0,04 kr per aktie i Future Gaming per den 31 december 2017.  

AMGO genomförde i mars 2018 en nyemission till teckningskurs 0,50 kr per aktie vilket 

väsentligen motsvarar bokfört värde för aktierna hos Future Gaming.   

En mängd faktorer påverkar en akties värde. I det här fallet ger det bokförda värdet av AMGO 

hos Future Gaming tillsammans med information från nyemissionen i mars en god indikation 

av marknadsvärdet. Vår samlade bedömning är att det föreslagna värdet på 0,04 kr per aktie i 

Future Gaming utgör ett rimligt marknadsvärde och kan godtas som skattemässigt värde. 

Detta värde gäller som skattepliktigt värde per innehavd aktie i Future Gaming vid 

utdelningstillfället, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen 

(1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).  

Hälsningar 

 

  


