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Brevfråga avseende New Equity Venture International ABs 

sakutdelning av aktier i Game Chest group AB 

Ni har via e-post, som kom in till Skatteverket den 31 augusti 2018, frågat om det skattepliktiga 

värdet på de aktier som New Equity Venture International AB (556818-0300) nedan benämnt 

NEVI, har delat ut i Game Chest group AB (publ) (559095-1942) nedan benämnt Game Chest. 

Vid en samlad bedömning anser Skatteverket att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå till 

1,11 kr per aktie i NEVI och att reglerna för skattefrihet enligt ”lex Asea” inte är tillämpliga. 

 

Bakgrund 

En extra bolagstämma i NEVI den 28 juni 2018 beslöt att dela ut upp till 670 054 aktier i 

Game Chest till sina aktieägare. NEVI äger totalt 4 646 531 aktier, motsvarande 67,5 % av 

kapitalet och rösterna, i Game Chest. Syftet med utdelningen var att sprida ägandet som ett led 

i att notera bolaget på lämplig marknadsplats. Avstämningsdagen föreslogs bli den 2 juli 2018. 

Varje heltal 9 aktier i NEVI berättigade till utdelning av 2 aktier i Game Chest. Överskjutande 

aktier skulle säljas och likviden delas ut.  

Styrelsen för NEVI bedömer att utdelningen inte faller under lex Asea och därför ska 

beskattas. Det totala utdelade värdet på de utdelade aktierna i Game Chest motsvarar 67 005,40 

kr i NEVI:s balansräkning, vilket ger ett bokfört värde på 0,10 kr per aktie i Game Chest. 

Ni önskar att vi fastställer utdelningsvärdet för NEVIs saktutdelning av aktier i Game Chest. 

 

Skatteregler 

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

(42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229). Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar 

är uppfyllda (Lex Asea, 42 kap. 16 § inkomstskattelagen, IL).  

 

Skatteverkets bedömning 

Skatteverket anser inte att utdelningen uppfyller reglerna för skattefrihet och den ska därför 

beskattas.  
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En mängd faktorer påverkar en akties värde. Ni uppger i ett pressmeddelande den 8 maj 2018 

att senaste kända transaktionen av Game Chests aktie utfördes till 2,90 kr per aktie. Ni uppger 

vidare i ett pressmeddelande den 23 maj 2018 att tilläggsköpeskillingen för Game Chests 

tidigare förvärv av Ubercrate Ltd har fastställts till 150 000 USD kontant plus aktier i Game 

Chest motsvarande 100 000 USD i enlighet med en avtalad aktiekurs på 5 kr.  

Efter en samlad bedömning drar vi slutsatsen att den avtalade aktiekursen på 5,00 kr per aktie i 

Game Chest i samband med förvärvet av Ubercrate Ltd utgör ett rimligt antagande för 

marknadsvärdet på Game Chest aktien. Skatteverket anser därför att utdelningsvärdet bör 

uppgå till 5,00 kr per utdelad aktie i Game Chest. Motsvarande värde per aktie i NEVI är 1,11 

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). 

Hälsningar 

 

 

 


