Skattefrågor i Sverige
Denna sammanfattning är baserad på gällande svensk lagstiftning och känd praxis vid utgivandet och
är endast avsedd som generell information till aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som är
obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att
uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar
exempelvis inte de speciella regler som gäller för kvalificerade aktieinnehav i fåmansföretag eller aktier
som ägs av handelsbolag eller utgör lagertillgångar i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de
bestämmelser som gäller för schablonbeskattade tillgångar såsom till exempel tillgångar på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna
nedan kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, till exempel investmentföretag och
investeringsfonder samt stiftelser och ideella föreningar. Skattemässiga konsekvenser för enskilda
aktieägare beror på ägarens specifika omständigheter och skattelagstiftningen i en investerares
hemviststat kan påverka beskattningen av inkomsten från värdepapperen. Varje aktieägare bör
rådfråga en oberoende skatterådgivare om de skattemässiga konsekvenserna som kan uppkomma
baserat på de aktuella transaktionerna
SVENSKA AKTIEÄGARE
Fysiska personer
Fysiska personer beskattas i inkomstslaget kapital för hela den kapitalvinst som uppstår i samband med
försäljning eller inlösen av marknadsnoterade delägarrätter. Skatt tas normalt ut med 30 procent av
kapitalvinsten.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier respektive teckningsoptioner beräknas som
skillnaden mellan ersättningen (försäljningslikviden alternativt inlösenlikviden) efter avdrag för
eventuella utgifter för avyttringen, och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för
anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring. Omkostnadsbeloppet beräknas
enligt den s k genomsnittsmetoden. Det innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga
delägarrätter av samma slag och sort ska användas. Beloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade
förändringar i innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan schablonmetoden användas för
marknadsnoterade aktier och vissa andra delägarrätter. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får
beräknas till 20 procent av den, vid försäljningen eller inlösen, mottagna ersättningen efter avdrag för
avyttringsutgifter. Schablonmetoden får dock inte tillämpas för kapitalvinstberäkning vid avyttring av
teckningsoptioner.
tbd30 avser att hos Skatteverket ansöka om allmänna råd och meddelanden angående fördelning av
anskaffningsutgift beträffande inlösta aktier samt avyttringspris och anskaffningsutgift för återköpet av
teckningsoptioner.
Som huvudregel är 70 procent av en kapitalförlust avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital.
Kapitalförluster på andra marknadsnoterade aktier och delägarrätter än marknadsnoterade andelar i
investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter får dock dras av i sin helhet mot
skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och
utländska juridiska personer. För kapitalförluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och
utländska juridiska personer är rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar.

Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar ska
förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar.
Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska
aktiebolag och utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot
övriga kapitalinkomster med 70 procent respektive med fem sjättedelar av 70 procent.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst
och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion
medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent
av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.
Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas kapitalvinster på aktier och teckningsoptioner, som
ska tas upp till beskattning, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 20.6 procent. För
beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se avsnittet ”Fysiska personer”.
Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och teckningsoptioner kan endast dras av mot kapitalvinster på
aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan dock, om vissa villkor är uppfyllda, även
kvittas mot kapitalvinster inom samma koncern på aktier och andra delägarrätter, under förutsättning att
koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter som inte
har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på sådana tillgångar
under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
För aktiebolag och ekonomiska föreningar är kapitalvinster på näringsbetingade andelar normalt
skattefria och kapitalförluster på sådana andelar normalt icke avdragsgilla. Onoterade aktier som är
kapitaltillgångar betraktas som näringsbetingade. Noterade aktier som är kapitaltillgångar anses som
näringsbetingade om innehavet motsvarar 10 procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i
företaget, eller om andelarna är betingade av rörelsen. För noterade aktier gäller dessutom ett krav på viss
innehavstid. Teckningsoptioner omfattas inte av regler om näringsbetingade andelar.
UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE
Kupongskatt
För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige och som inte bedriver verksamhet från
fast driftställe i Sverige betraktas inlösen av aktier genom erbjudande riktat till alla aktieägare eller alla
aktieägare för en viss klass som utdelning, vilket normalt medför att svensk kupongskatt tas ut på
inlösenlikviden. Kupongskatten är 30 procent och utgår på hela den ersättning som erhålls vid inlösen.
Vid avyttring av teckningsoptioner utgår ingen svensk kupongskatt.
Kupongskatten är ofta reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av
dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av Euroclear eller, beträffande
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Kupongskattskyldigheten uppstår när ersättning för
inlösenaktierna blivit tillgänglig för lyftning.
I samband med inlösen har aktieägare rätt att av Skatteverket få restitution av den kupongskatt som
belöper på ett underlag motsvarande antingen anskaffningskostnaden för inlösenaktien eller, förutsatt att
aktien är noterad, 20 procent av den ersättning som erhållits vid inlösen. Ansökan om återbetalning ska
göras skriftligen till Skatteverket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter inlösentillfället.

För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk kupongskatt
om aktieägaren innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det inlösande bolaget och uppfyller vissa
ytterligare villkor. Vidare är sedan ingången av 2012 utländskt fondföretag normalt inte skattskyldig för
kupongskatt i Sverige.
Inkomstskatt
Fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av
aktier. Enligt en särskild regel kan dock en fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå under vissa
omständigheter bli beskattad i Sverige vid försäljning av aktier, om personen under det kalenderår då
försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i
Sverige eller stadigvarande vistats i landet. Tillämpligheten av denna regel kan dock i viss mån vara
begränsad genom de skatteavtal som Sverige har med andra länder.
Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga i Sverige för kapitalvinst på svenska aktier
annat än om vinsten är hänförlig till ett fast driftställe i Sverige.

