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Brevfråga avseende utdelningsvärde för aktierna i Nordic Iron 
Ore AB (nedan benämnt NIO) 
 
Ni har via e-post, den 20 april 2015, frågat om det skattepliktiga värdet på utdelade aktier i 

NIO. Skatteverket anser att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå till 4,31 kr per 

utdelad aktie.  

 

Bakgrund 

 

Den 7 maj 2015 beslutade Copperstone Resources ABs årsstämma att disponera de 

vinstmedel som står till förfogande, 14 453 812 kr, genom en sakutdelning av 1 010 000 av 

Copperstones aktier i NIO. Det bokförda värdet på dessa aktier är 7 901 420 kr, d.v.s.     

7,82 kr per aktie.  

 

Utdelningen verkställdes den 27 maj 2015. Varje 100 aktier i Copperstone Resources AB, 

gav en aktie i NIO.  

 

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 

 

NIOs rörelse består av prospektering och gruvverksamhet främst genom förvaltning och 

förädling av innehavda brytningskoncessioner och undersökningstillstånd avseende 

järnmalmsfyndigheter i västra Bergslagen. Efter domen från Mark-och miljödomstolen den 

24 juni 2014, har fokus varit att slutföra den pågående studien och förberedelserna för 

investeringsfasen.  
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Företagsspecifika risker utgörs dels av världsmarknadspriset på järnmalmsprodukter och dels 

av tekniska risker i samband med nödvändiga myndighetstillstånd. En årlig omsättning om 

0 kr och ett historiskt negativt resultat, -7 576 000 kr (2011), -19 205 000 kr (2012) 

respektive -13 442 000 kr (2013), försvårar bedömningen av NIOs framtida tillväxt och 

resultatutveckling. En investering/kapitalplacering i en tidig fas i ett projekts livscykel, 

bedöms normalt som mycket riskabel. I detta fall är den starkt beroende bl.a. av 

bedömningen av prospekteringens potentiella framtida fyndigheter och resultatutveckling. 

Skatteverket har därför beaktat följande fyra prissättningsmetoder: 

1. NIO har tillförts cirka 58 Mkr genom två nyemissioner. Inlandsinnovation, svenska 

statens riskkapitalbolag, var bland annat en signifikant investerare. Den senaste 

nyemissionen gjordes med utgångspunkt i en värdering på 25 kr per NIO-aktie. 

2. Bokfört värde per aktie, d.v.s. 7,82 kr. 

3. Bokfört eget kapital per aktie den 31 december 2014 (98 898 000 kr/14 510 712 st.), 

d.v.s. 6,81 kr. 

4. Det redovisade värde Copperstone har på sina kvarvarande NIO-aktier per 

2015-06-30, d.v.s. 4,31 kr. 

 

Skatteverkets bedömning 

Vid en samlad bedömning anser Skatteverket att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå 
till 4,31 kr per utdelad aktie i NIO. 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 
 
 
 
Eva Ritums 

 
 


