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Brevfråga avseende Archelon ABs utdelning av aktier i Goldore 

Sweden AB  

 
Ni frågade via e-post, den 7 september 2018, om det skattepliktiga värdet på de aktier som 

Archelon AB (publ), 556870-4653, (nedan benämnt Archelon) delade ut i Goldore Sweden AB 

(publ), 556917-1996, (nedan benämnt Goldore). Skatteverket delar er uppfattning att reglerna 

för skattefrihet enligt ”lex Asea” inte är tillämpliga och att utdelningens skattepliktiga värde 

motsvarar bokfört värde, vilket avrundat blir 0,07 kr per utdelad B-aktie i Goldore. 

 
Bakgrund 

Archelons extra bolagsstämma beslutade den 28 augusti 2018 att dela ut 823 728 B-aktier i 

Goldore, vilket utgör ca 25 procent av Archelons samtliga B-aktier i Goldore. Avstämningsdag 

för utdelningen var den 6 september 2018. Varje 127 innehavda aktier i Archelon (oavsett 

aktieslag) berättigade till 1 B-aktie i Goldore. Avrundning ska ske nedåt.  

Ni bedömer att utdelningen inte faller under lex Asea och därför ska beskattas. De 823 728 

B-aktierna i Goldore var per den 31 december 2017 upptagna i Archelons bokföring till totalt 

65 524 kr, motsvarande ca 0,0795 kr per aktie. Enligt er uppgår aktiens marknadsvärde till 

0,0795 kr per aktie, vilket motsvarar det bokförda värdet.  

Ni vill veta om vi delar er uppfattning om värdet på de B-aktier som Archelon har delat ut i 

Goldore. 

 

Skatteregler 

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

(42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229). Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar 

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

Skatteverket delar er uppfattning att utdelningen inte uppfyller reglerna för skattefrihet och att 

den därför ska beskattas. 

Goldore är ett prospekteringsbolag vars tillgångar utgörs av undersökningstillstånd gällande 

ädelmetall, malm och mineralförekomster i Sverige.  

Vi delar er uppfattning om värdet på de utdelade aktierna. Genom en samlad bedömning drar 

vi slutsatsen att värdet på de utdelade B-aktierna i Goldore vid utdelningstillfället motsvarar det 

bokförda värdet på 0,07 kr per aktie. 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 

 

 


