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Brevfråga avseende värdet på inlösen av aktier i Polygrade 

Holding AB 

Ni frågade den 2 april 2020 om det skattepliktiga värdet på den inlösenersättningen som 

Polygrade Holding AB, organisationsnummer 556850-5407 (Polygrade) betalade ut för de 

aktier som Polygrade löste in. Skatteverket delar er uppfattning att det skattepliktiga värdet på 

inlösenersättningen uppgår till 5 380 kronor per inlöst aktie i Polygrade. 

 

Bakgrund 

Polygrade är ett privat aktiebolag och dess aktier är inte registrerade i ett avstämningsregister 

hos en central värdepappersförvaltare. Polygrade är därmed ett s.k. kupongbolag.  

Polygrades ordinarie bolagsstämma den 26 mars 2020 beslöt om en minskning av aktiekapitalet 

genom inlösen. Inlösenersättningen per aktie bestämdes till 5 380 kronor. Inlösen skedde 

samma dag som bolagsstämman hölls. Avyttringsdagen ses som den 26 mars 2020. 

Ersättningen ska till viss del betalas kontant och till viss del genom övertagande av fordringar i 

USD. Den kontanta delen av ersättningen kommer att variera mellan olika aktieägare från 100 

% till ca 56 % då endast vissa aktieägare kommer att kunna överta fordringar i USD. 

Inlösenersättningen har på begäran delvis konverterats till AUD då överföring i SEK inte varit 

möjlig.  

Ni vill få Skatteverkets bedömning av om värdet på de överlåtna fordringarna motsvarar deras 

nominella belopp i USD omräknat till SEK den 26 mars 2020. Ni önskar också att Skatteverket 

ska bedöma om samma växelkurs gäller för kontant inlösenersättning som utbetalas i USD. 

Slutligen önskar ni att Skatteverket ska bedöma om kontant inlösenersättning som utbetalas i 

AUD kan omräknas till SEK enligt Riksbankens växelkurs den 26 mars 2020. 

 

Skatteregler 

Inlösen av aktier ses som en avyttring (44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)). Inkomster 

i annat än pengar ska tas upp till marknadsvärdet (61 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)). 

En begränsat skattskyldig person beskattas enligt kupongskattelagen (1970:624).  
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Om en ersättning betalas ut i andra valutor än svenska kronor, ska Riksbankens växelkurs 

dagen för utbetalningen användas. I detta fall skedde utbetalningen den 26 mars 2020 och 

Riksbankens växelkurs var då 1 USD:10,0737 SEK respektive 1 AUD:5,9973 SEK. 

Skatteverket instämmer i er bedömning att marknadsvärdet på de, i samband med Polygrades 

inlösen av aktier, överlåtna fordringarna motsvarar deras nominella belopp i USD omräknat till 

SEK per den 26 mars 2020. Värdet på erhållen inlösenersättning uppgår till 5 380 kronor per 

inlöst aktie i Polygrade oavsett om ersättningen erhållits i form av kontanter eller skuldebrev.  

Erhållen inlösenersättning, 5 380 kronor, gäller som skattepliktigt värde per inlöst aktie i 

Polygrade, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och 

för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

Hälsningar 

 

 


