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Brevfråga avseende utdelningsvärde för aktier utdelade av 
Effnetplattformen AB 
 

Ni har via e-post den 28 oktober 2016, frågat om det skattepliktiga värdet på de aktier som 

Effnetplattformen AB (publ) (nedan benämnt Bolaget) kommer att dela ut i 

Effnetplattformen Ventures 1 AB, Effnetplattformen Ventures 2 AB och Effnetplattformen 

Ventures 3 AB. Skatteverket delar Bolagets uppfattning om aktievärdet vid 

utdelningstidpunkten. 

 

Bakgrund 

En extra bolagsstämma i Effnetplattformen AB (publ) (556981-7660) den 14 november 

2016 beslutade om en sakutdelning av aktier i de tre nystartade lagerbolagen 

Effnetplattformen Ventures 1 AB (559078-0531), Effnetplattformen Ventures 2 AB 

(559078-0465) och Effnetplattformen Ventures 3 AB (559078-0473). Varje aktie i Bolaget 

berättigar till en aktie i vart och ett av de tre lagerbolagen.  

Enligt Bolagets uppfattning ska marknadsvärdet motsvara kvotvärdet eftersom de lagerbolag 

som ska delas ut inte är rörelsedrivande. Varje innehavd aktie i Bolaget kommer att ge en 

aktie i vart och ett av de tre lagerbolagen i utdelning. De utdelade aktiernas kvotvärde är 

enligt Bolaget 0,015 kr per aktie. Varje aktie i Bolaget ger således en utdelning om 3 bolag x 

1 aktie x kvotvärde 0,015 kr, vilket motsvarar totalt 0,045 kr. 

I och med att Bolaget inte är marknadsnoterat och de utdelade lagerbolagen inte är 
rörelsedrivande anser Bolaget att utdelningarna ska beskattas. 
 

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).  
 

Skatteverkets bedömning 

Skatteverket delar Bolagets uppfattning att utdelningen inte uppfyller förutsättningarna för 

skattefrihet och att den därför ska beskattas. Skatteverket delar vidare Bolagets uppfattning 

om att det är rimligt att anta att kvotvärdet, d.v.s. det bokförda egna kapitalet dividerat med 
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antalet aktier, utgör lagerbolagens teoretiska marknadsvärde och därmed aktievärdet vid 

utdelningstidpunkten. 

Vid en samlad bedömning anser Skatteverket att aktie- och utdelningsvärdet är följande: 

Aktievärde / Utdelningsvärde: 

Effnetplattformen Ventures 1 AB 0,015 kr per utdelad aktie 

Effnetplattformen Ventures 2 AB 0,015 kr per utdelad aktie 

Effnetplattformen Ventures 3 AB 0,015 kr per utdelad aktie 

Utdelningsvärdet ovan baseras på att varje aktie i Bolaget ger rätt till en aktie i vart och ett av 
lagerbolagen. 

Ovan nämnda värden gäller som skattepliktigt värde, både för en begränsat skattskyldig 
person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt 
inkomstskattelagen (1999:1229). 


