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Brevfråga avseende Dividend Sweden AB:s utdelning av aktier i 

Ripasso Energy AB och MultiDocker Cargo Handling AB 

 
Ni har via e-post, den 23 september 2016, frågat om det skattepliktiga värdet på de aktier som 

Dividend Sweden AB (nedan benämnt Dividend Sweden) föreslås dela ut i Ripasso Energy AB 

(nedan benämnt Ripasso) och MultiDocker Cargo Handling AB (nedan benämnt 

MultiDocker). Utifrån den information ni tillhandahållit anser Skatteverket att utdelningens 

skattepliktiga värde ska uppgå till 0,01 kr per utdelad aktie i Ripasso och till 0,019 kr per 

utdelad aktie i MultiDocker. 

 

Bakgrund 

Styrelsen för Dividend Sweden (556939-8752) föreslog den extra bolagsstämman, den 26 

september 2016, att fatta beslut om vinstutdelning av 1 142 330 aktier i Ripasso (556760-6602) 

samt 4 082 625 aktier i MultiDocker (556149-1860).  

Avstämningsdagen för Ripasso föreslås bli den 28 september 2016. Varje 50 aktier i Dividend 

Sweden berättigade till utdelning av en aktie i Ripasso. Avrundning ska ske nedåt. 

Avstämningsdagen för MultiDocker föreslås bli den 11 oktober 2016. Varje 14 aktier i 

Dividend Sweden berättigade till utdelning av en aktie i MultiDocker. Avrundning ska ske 

nedåt. 

Enligt er är aktierna i Ripasso per den 31 augusti 2016 upptagna i Dividend Swedens bokföring 

till totalt 11 420 kr, motsvarande 0,01 kr per aktie. Vidare uppgav ni i samband med er initiala 

kontakt med oss att aktierna i MultiDocker per den 31 augusti 2016 var upptagna i Dividend 

Swedens bokföring till totalt 24 496 kr, motsvarande 0,006 kr per aktie. Ni har efter vår 

förfrågan ändrat uppgifterna rörande MultiDocker till att de är bokförda till anskaffningsvärdet 

84 550 kr, motsvarande 0,019 kr per aktie.  

Ni önskar att vi ska fastställa utdelningsvärdet för respektive aktie.  
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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).  

 

Skatteverkets bedömning 

Skatteverket anser att utdelningarna inte uppfyller reglerna för skattefrihet och de ska därför 

beskattas. 

Dividend Sweden förvärvade enligt ett avtal som ni sänt in aktier i Ripasso till kurs 0,01 kr per 

aktie från Dagny OU den 24 augusti 2016. Aktierna är bokförda till anskaffningsvärdet 0,01 kr 

per aktie. Denna transaktion samt övrigt för Skatteverket vid tidpunkten känt material, har 

legat till grund för vår samlade bedömning att det teoretiska marknadsvärdet uppgår till 0,01 kr 

per aktie i Ripasso vid utdelningstidpunkten, vilket även utgör utdelningens skattepliktiga 

värde. 

Dividend Sweden förvärvade enligt ett avtal som ni sänt in 8 900 aktier i MuliDocker för 9,50 

kr per aktie från Skärgårdshavet AB den 22 juni 2016. Efter en split 1:500 har antalet aktier 

ökat till 4 450 000 och anskaffningsvärdet per aktie har därmed minskat till 0,019 kr. Aktierna 

är bokförda till anskaffningsvärdet 0,019 kr per aktie. Denna information samt övrigt för 

Skatteverket vid tidpunkten känt material, har legat till grund för vår samlade bedömning att 

det teoretiska marknadsvärdet uppgår till 0,019 kr per aktie i MultiDocker vid 

utdelningstidpunkten, vilket även utgör utdelningens skattepliktiga värde. 

Dessa värden gäller som skattepliktiga värden per erhållen aktie, både för en begränsat 

skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig 

person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

 

 

 


