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Brevfråga om fastställande av skattepliktigt värde på utdelning av B-aktier i Kiwok
Nordic AB
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Bakgrund

Onoterat AB (publ), org.nr. 556578-5622), har till Skatteverket inkommit med en begäran om
fastställande av det skattepliktiga värdet av utdelningen av aktier i Kiwok Nordic AB, org.nr.
556665-3068, som beslutades på en extra bolagsstämma den 20 januari 2021.
Onoterat AB är noterat på NGM Nordic SME sedan den 18 oktober 2019 och bedriver
rådgivnings-, finansierings- och investeringsverksamhet.
Kiwok Nordic AB är onoterat, men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av bolagets
aktie. Kiwok Nordic AB:s verksamhet går ut på att marknadsföra och sälja patientutrustning
samt analysfunktioner till vårdgivare i de nordiska länderna.
Onoterat AB fattade vid en extra bolagsstämma den 20 januari 2021 beslut om utdelning av
aktier i Kiwok Nordic AB. Den aktuella utdelningen innebär att aktieägarna till Onoterat AB
har rätt att erhålla en (1) B-aktie i Kiwok Nordic AB för varje 43:e aktier som de innehar på
avstämningsdagen. Totalt antal Kiwok B-aktier som ska delas ut uppgår till 240 158 st.
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Lagar m.m.

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning
(42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)). En begränsat skattskyldig person beskattas enligt
kupongskattelagen (1970:624).
Inkomster i annat än pengar ska värderas till marknadsvärdet (61 kap. 2 § inkomstskattelagen).
Utdelningsvärdet enligt inkomstskattelagen utgörs av aktiernas marknadsvärde när aktieägaren
får tillgång till aktierna. De erhållna aktierna anses anskaffade för ett pris som motsvarar
aktiernas värde vid samma tidpunkt.
Värdet enligt kupongskattelagen bör vid denna utdelning motsvara beräknat värde enligt
inkomstskattelagen.
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Skatteverkets bedömning

Ni har inkommit med en beskrivning av händelseförloppet kring den aktuella utdelningen.
Avstämningsdagen för utdelningen av aktier i Kiwok Nordic AB var den 27 januari 2021,
innebärande att sista dag för handel i Onoterat AB:s aktie inklusive rätten till utdelningen var
den 25 januari och den 26 januari handlades aktien exklusive utdelning. Aktieägarna i Onoterat
AB kommer vidare att erhålla aktierna i Kiwok Nordic AB den 29 januari.
Inför listningen av Kiwok Nordic AB genomfördes en nyemission med en teckningsperiod
fr.o.m. den 19 november t.o.m. den 6 november 2020. Nyemissionen omfattade högst
2 400 000 st B-aktier och ett emissionsbelopp på högst 6 000 000 SEK vilket ger ett pris per
aktie på 2,50 SEK.
Skatteverket anser att det är rimligt att anta att värdet per aktie i Kiwok Nordic AB uppgår till
2,50 SEK, d.v.s. teckningskursen. Värdet som angavs i samband med emissionen ligger nära i
tid, emissionen var av större storlek och den riktade sig till nya investerare utanför ägarkretsen.
Skatteverkets bedömning baseras vidare på uppgifterna i Kiwok Nordic AB:s pressmeddelande
publicerat den 9 december 2020.
Värdet på utdelningen bör således uppgå till 2,50 SEK per utdelad aktie i Kiwok Nordic AB.
Varje aktie i Kiwok Nordic AB bör anses anskaffad för 2,50 SEK.
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 (1999:122).

