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Brevfråga avseende utdelningsvärde för aktierna i Webbster 
Media Group AB (publ) 

Ni har via e-post den 8 december 2015, skickat in underlag för substansvärdering av 

Webbster Media Group AB 556900-8336, nedan bolaget, med värderingsdatum den 16 

november 2015. Skatteverket anser att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå till 10 kr 

per utdelad aktie.  

 

Bakgrund 

Smart Energy Sweden Group AB, 556756-4611, nedan Smart Energy, har beslutat att dela ut 

sitt innehav av aktierna i bolaget till sina aktieägare.  

 

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). Skatteverket anser att utdelningen inte uppfyller förutsättningarna 

för skattefrihet och att den därför ska beskattas.  

 

Grund för beräkning 

Bolaget bedriver utveckling av systemlösningar på IT-plattformar, grafisk design, reklam och 

visuell kommunikation, teknisk support samt konsult- och utbilningsverksamhet inom IT. 

Av det material som ni skickat in framgår det inte när Smart Energy ska dela ut aktierna i 

bolaget. Enligt den substansvärdering som ni gjort och skickat in uppgick det bokförda egna 

kapitalet till 13 077 077 kr eller 3,21 kr per aktie per den 11 november 2015.   

Enligt ett pressmeddelande från styrelsen för Smart Energy den 9 oktober 2015 talar den 

senaste kapitaliseringen (private placement) den 30 september 2015, för ett marknadsvärde 

på 40 mnkr eller 10 kr per aktie. 
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Skatteverkets bedömning 

Det finns olika metoder för teoretisk marknadsvärdering. Dessa gäller parallellt och den ena 

metoden utesluter inte att en annan metod bör användas i andra situationer. Den metod som 

bäst avspeglar värdet i en given situation bör användas. I det aktuella fallet är den senaste 

transaktionen, d.v.s. kapitaliseringen i bolaget den 30 september 2015, en tydlig indikation på 

bolagets marknadsvärde. Aktievärdet i bolaget bör därför mycket sannolikt uppgå till 10 kr. 

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

till 10 kr per utdelad aktie i Webbster Media Group AB. 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). 
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