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Brevsvar avseende Moretime Professional Services AB:s 
utdelning av aktier i MDS Digital Solutions AB 

Ni har via brev, den 24 mars 2015, ställt fråga om värdet på utdelning av aktier i MDS 

Digital Solutions AB. 

Bakgrund 

Styrelsen i det noterade bolaget, Moretime Professional Services AB:s (Moretime) planerar 
att vid årsstämman den 23 april 2015 föreslå utdelning av aktier i dotterbolaget MDS Digital 
Solutions AB (org.nr. 556923-3256, nedan bolaget) till befintliga aktieägare. Den som är 
aktieägare på avstämningsdagen är berättigad att erhålla en (1) aktie i bolaget per varje hel 
post om nitton (19) Moretime-aktier.  Efter utdelningen kommer Moretimes ägande i 
bolaget att reduceras till 21,6 % av aktiekapitalet. 

Eftersom utdelningen anses vara beskattningsbar vänder sig Moretime till Skatteverket för 
en bedömning om utdelningsvärdet. Enligt Moretimes egna värdering bör aktien värderas till 
bokfört värde, dvs. P/B (Price-to-book value) lika med 1, motsvarande ett aktiepris om 5,87 
kr.  

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 delar Moretimes uppfattning att utdelningen inte 
uppfyller reglerna för skattefrihet, varför utdelningen ska beskattas. 

Grund för beräkning 

Dotterbolaget MDS Digital Solution AB är ett rörelsedrivande bolag som erbjuder digitala 
lösningar inom konsult-och outsourcingsverksamhet. Av inkomna uppgifter framgår inte 
bolagets affärsplan, men en relativ stark framtidsbild målas av Mortimes pressmeddelande 
den 17 februari 2015.  

Skatteverkets bedömning 

I föreliggande ärende är det inte frågan om att likvidera ett bolag, utan det är naturligt att 
utgå från ”going concern”. Värderingen är alltså starkt beroende av hur rörelsen utvecklas 
framöver, dvs. förväntningar om framtida vinster som genereras i affärsverksamheten. 
Bokfört värde säger normalt inte så mycket om bolagets marknadsvärde.  
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I avsaknad av affärsplan och annan relevant information bör bolaget värderas till en multipel 
(P/B =2). Bedömningen grundas på jämförelse med Moretime och Fortnox.  

Moretime värderas med P/B lika med 2 och Fortnox som bedriver utveckling och 
försäljning av internetbaserade bokföringstjänster värderas med en multipel på 35 (P/B = 
35). 

Vid en samlad bedömning anser Skatteverket att utdelningsvärdet ska uppgå till 11,74 kr 
(5,87 x 2) per utdelad aktie i MDS Digital Solution AB. Detta värde gäller som skattepliktigt 
värde per erhållen aktie, både för begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen 
(1970:624) och obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 
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