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Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Dividend Sweden
Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av
aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.
DS Plattformen har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet avseende utdelningen av
aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden som beslutades på en extra bolagsstämma den 31
mars 2022.
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.
Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). DS Plattformen har gjort
bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Dividend Sweden
är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i DS
Plattformen delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Dividend Sweden. Detta görs på
så sätt att värdeminskningen av aktien i det utdelande bolaget DS Plattformen förs över till den
utdelade aktien i Dividend Sweden. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i DS Plattformen
blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.
Skatteverket har fastställt och meddelat att av den ursprungliga anskaffningsutgiften ska därför 21%
hänföras till aktier i DS Plattformen och 79% till aktier i Dividend Sweden.
Utdelning av teckningsoptioner är skattepliktig. Utdelningsvärdet utgörs av teckningsoptionernas
marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till teckningsoptionerna.
Skatteverket har fastställt och meddelat att det skattepliktiga värdet av utdelningen av teckningsoption
TO1A och TO1B ska vara 0,01 kr per utdelad option. Varje teckningsoption av serie TO1A och TO1B
i Dividend Sweden bör anses anskaffad för 0,01 kronor.
Skatteverket har fastställt och meddelat att det skattepliktiga värdet av utdelningen av teckningsoption
TO2A och TO2B ska vara 0,01 kr per utdelad option. Varje teckningsoption av serie TO2A och TO2B
i Dividend Sweden bör anses anskaffad för 0,01 kronor.
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).
För ytterligare information kontakta:
Bo Lindén, VD DS Plattformen AB, info@dividendsweden.se
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Ds Plattformen AB
DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför
finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa
såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

