Vostok New Ventures Ltd SDB - split med obligatorisk inlösen
I slutet av juni 2015 genomförde Vostok New Ventures, en split (S 2:1) där en av de splittade
depåbevisen blev ett inlösendepåbevis. Varje inlösendepåbevis i Vostok New Ventures som
har lösts in mot likvid i form av depåbevis i Vostok Emerging Finance Ltd bör anses avyttrat
för 2,70 kronor. Namnändring från Vostok Nafta Investment Ltd till Vostok New Ventures
Ltd gjordes den 15 juni.
Exempel:
Victor Gadji har under år 2015 löst in 1 000 inlösendepåbevis i Vostok New Ventures och fått
1 000 depåbevis i Vostok Emerging Finance till ett värde av 2 700 kr.
1. I mars 2013 köpte Victor 1 000 depåbevis i Vostok Nafta Investment för totalt 22 000 kr.
2. I slutet av maj 2013 genomförde Vostok Nafta Investment ett inlösenprogram. För varje
depåbevis i bolaget fick man ett ordinarie depåbevis och två inlösendepåbevis (S 3:1). Victor
läser i Skatteverkets allmänna råd SKV A 2013:16 att 12,8 % av omkostnadsbeloppet ska
höra till inlösendepåbevisen av serie I och 0,5 % till inlösendepåbevisen av serie II. Victor
förde därför över 2 816 kr (22 000 x 12,8 %) av det totala omkostnadsbeloppet till
inlösendepåbevisen av serie I och 110 kr (22 000 x 0,5 %) av serie II.
3. I slutet av juni 2015 genomförde Vostok New Ventures ett inlösenprogram. För varje
depåbevis i bolaget fick man ett ordinarie depåbevis och ett inlösendepåbevis (S 2:1). Victor
läser i Skatteverkets allmänna råd SKV A 2015:18 att 5,1 % av omkostnadsbeloppet ska höra
till inlösendepåbevisen. Victor förde därför över 973 kr (19 074 x 5,1 %) av det totala
omkostnadsbeloppet till inlösendepåbevisen.
4. I juli 2015 löstes Victors inlösendepåbevis in. Betalning för varje inlösendepåbevis skedde i
form av utskiftningsaktier i Vostok Emerging Finance. Victor fick därmed 1000 st depåbevis i
Vostok Emerging Finance. Försäljningspriset beräknas till 2 700 kr (2,70 kr x 1 000).
Försäljningspriset framgår av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2015:18. Varje depåbevis i
Vostok Emerging Finance som Victor fått genom inlösen anses anskaffad för 2,70 kr/st.
I årets deklaration ska Victor redovisa inlösen av depåbevisen som en försäljning på
blankett K4 avsnitt A. Som försäljningsintäkt tar han upp 2 700 kr och som
omkostnadsbelopp 973 kr. Den vinst som Victor ska redovisa är 1 727 kr
(2 700 kr – 973 kr).
TIPS! Om Victor inte haft kvar någon information om vad han köpte de ursprungliga
depåbevisen för eller om han köpt dem till ett lågt pris kan han istället använda ett
schablonbelopp på 20 % av försäljningsintäkten som omkostnadsbelopp. I Victors
exempel är schablonbeloppet 540 kr (2 700 kr x 20 %). I sådant fall skulle Victor redovisa en
vinst på 2 160 kr (2 700 kr – 540 kr).

