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Brevfråga avseende värdet på TopRight Nordic AB:s utdelning av 

aktier i Xpecunia Nordic AB 

 
Ni frågade den 5 november 2019 om det skattepliktiga värdet på de aktier som TopRight 
Nordic AB (publ), organisationsnummer 556898-6482 (TopRight) delade ut i Xpecunia Nordic 
AB, organisationsnummer 559152-3013 (Xpecunia). Baserat på den information som vi tagit 
del av anser vi att reglerna för skattefrihet enligt ”lex Asea” inte är tillämpliga. Skatteverket 
delar er uppfattning att utdelningens skattepliktiga värde bör uppgå till 2,11 kronor per utdelad 
aktie i Xpecunia. 
 

Bakgrund 

En extra bolagstämma i TopRight den 15 oktober 2019 beslöt om en vinstutdelning av högst 

2 090 000 aktier i Xpecunia till sina aktieägare. Avstämningsdag för utdelningen var den 16 

december 2019. Varje heltal 10 innehavda aktier i TopRight gav rätt till 1 aktie i Xpecunia. 

Avrundning skedde nedåt till närmast helt antal Xpecunia-aktier. Det utgick ingen 

kompensation för överskjutande aktier. 

TopRights totala innehav i Xpecunia uppgick innan utdelningen till 2 850 000 aktier, 

motsvarande cirka 14 procent av det totala antalet utestående aktier i Xpecunia. Det innebär att 

cirka 73,3 procent av TopRights innehav i Xpecunia delades ut till aktieägarna. 

Ni beräknar att aktierna i Xpecunia har ett värde på 2,11 kronor per aktie. Baserat på det skulle 

värdet på de utdelade aktierna i Xpecunia uppgå till sammanlagt cirka 4 409 900 kronor, vilket 

motsvarar en utdelning per aktie i TopRight på cirka 0,21 kronor. 

Ni önskar att Skatteverket ska ge vår bedömning av det skattemässiga utdelningsvärdet för 

TopRights sakutdelning av aktier i Xpecunia.  

 

Skatteregler 

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

(42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229). En begränsat skattskyldig person beskattas enligt 

kupongskattelagen (1970:624). Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda 

(Lex Asea, 42 kap. 16 § inkomstskattelagen, IL).  
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Skatteverkets bedömning 

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

beskattas.  

Xpecunia genomförde i september 2019 en publik emission till kursen 80 kronor. Xpecunia har 

därefter registrerat en aktiesplit på 38:1. Det innebär att marknadsvärdet på aktien på 80 kronor 

per aktie ska divideras med 38, vilket ger ett värde på 2,11 kronor per aktie i Xpecunia. 

Skatteverket instämmer i er bedömning att marknadsvärdet per utdelad aktie i Xpecunia bör 

uppgå till 2,11 kronor, vilket motsvarar ett utdelningsvärde per aktie i TopRight på cirka 0,21 

kronor. 

Värdet 2,11 kronor 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). 


