
INLÖSEN 2014
Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma 
den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och 

obligatoriskt inlösenförfarande



BAKGRUND
Styrelsen för IAR Systems Group AB (”IAR Systems” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman 
den 24 april 2014 beslutar att till aktieägarna överföra sammanlagt 61 722 805 kronor, mots-
varande 5,00 kronor per aktie genom ett inlösenförfarande. Inlösenförfarandet används som 
alternativ till ordinarie vinstutdelning för räkenskapsåret 2013. 
IAR Systems har ett starkt kassaflöde och styrelsens bedömning är att Bolaget, även efter 
det föreslagna inlösenförfarandet, kommer ha en god likviditet och finansiell ställning för att 
finansiera och utveckla verksamheten. 

Under förutsättning att årsstämman den 24 april 2014 beslutar i enlighet, med styrelsens 
förslag kommer varje aktie i IAR Systems, oavsett aktieslag, att delas upp i två aktier, varav 
en kommer att benämnas inlösenaktie. Handel med inlösenaktier av serie B kommer att ske 
på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 13-27 maj 2014. Inlösenaktier av serie A kom-
mer inte att noteras. Därefter kommer inlösenaktierna automatiskt att lösas mot ett kontant 
belopp om 5,00 kronor. Aktieägarna behöver inte vidta någon särskild åtgärd för att erhålla 
inlösenbeloppet, som beräknas utbetalas den 5 juni 2014. 

Stockholm i mars 2014

IAR Systems Group AB (publ)
Styrelsen

INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I IAR SYSTEMS GROUP AB (PUBL)

Detta beslutsunderlag är sammanställt i syfte att ge aktieägarna i IAR Systems Group AB 
information inför beslut på årsstämma den 24 april 2014. Detta dokument utgör inte ett 
prospekt.
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SÅ GÅR DET TILL

En (1) IAR-aktie

En (1) IAR-aktie

En (1)
inlösenaktie

Kontant 5,00 
kronor per 

inlösenaktie

Försäljning av 
inlösenaktie via 

marknaden

Alternativ 1 Alternativ 2

På avstämningsdagen för aktiespliten den 8 maj 2014 delas en (1) befintlig aktie i IAR Systems 
i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. 

Efter erhållande av inlösenaktier kan aktieägaren välja mellan två olika alternativ:

Alternativ 1
Erhålla ett kontant belopp om 5,00 kronor per inlösenaktie. Detta sker med automatik om inte 
alternativ 2 nedan väljs.

Alternativ 2
Sälja inlösenaktierna på marknaden (B-aktien) eller genom Remiums försorg (A-aktien) under 
perioden 13-27 maj 2014. För utländska aktieägare kan det vara fördelaktigt ur skattehän-
seende att sälja inlösenaktierna under handelsperioden istället för att låta dem bli inlösta.

De aktieägare som på avstämningsdagen för indragning av inlösenaktier den 2 juni 2014 äger 
inlösenaktier i IAR Systems erhåller 5,00 kronor per inlösenaktie. Inlösenbeloppet beräknas 
utbetalas via Euroclear Sweden AB omkring den 5 juni 2014.

5 maj 2014: Sista dag för handel med IAR Systems-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier 
6 maj 2014: Första dag för handel med IAR Systems-aktien exklusive rätt att erhålla 
inlösenaktier
8 maj 2014: Avstämningsdag för split och erhållande av inlösenaktier
13 maj – 27 maj 2014:Handel i inlösenaktier serie B på Nasdaq OMX Stockholm 
2 juni 2014: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier
5 juni 2014: Utbetalning av inlösenlikvid

TIDPLAN
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Split och inlösen
De som på avstämningsdagen för split och erhållande av inlösenaktier den 8 maj 2014 är 
registrerade som aktieägare i IAR Systems erhåller för varje aktie, såväl A- som B-aktie, en 
inlösenaktie. Om aktieägaren inte säljer inlösensaktierna på marknaden kommer varje inlö-
senaktie automatiskt att lösas in mot ett kontant belopp om 5,00 kronor per inlösenaktie.
Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet 
Sista dag för handel i IAR Systems-aktien inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet 
är den 5 maj 2014.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för split och erhållande av inlösenaktier i IAR 
Systems-aktien är den 8 maj 2014. Därefter bokas inlösenaktierna in på respektive aktieä-
gares VP-konto. Aktieägaren erhåller sedan en VP-avi som redovisar antalet inlösenaktier 
som erhållits.
Handel i inlösenaktierna
Handel med inlösenaktier serie B kommer att äga rum under perioden 13  – 27 maj 2014, 
med kortnamnet IAR IL B och ISIN-kod SE0005851623. Banker och andra värdepappers-
institut med erforderligt tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av 
inlösenaktier.
Handel med inlösenaktier av serie A kommer att ske genom Remiums försorg. De som ön-
skar sälja eller köpa inlösenaktier av serie A kan kontakta Remium på telefon 08-454 32 00.
Redovisning av inlösenbelopp
I samband med att inlösenbelopp utbetalas kommer de på aktieägarens VP-konto registre-
rade inlösenaktierna att utbokas. VP-avi härom utsänds ej. Inlösenbeloppet om 5,00 kronor 
kontant för varje inlösenaktie beräknas utbetalas omkring den 5 juni 2014. Beloppet kom-
mer att utbetalas via Euroclear Sweden AB till det avkastningskonto som är anslutet till 
VP-kontot. VP-avi utsänds som bekräftelse på utbetalningen.
Förvaltarregistrerade aktier
Information om inlösenförfarandet sänds inte till aktieägare i IAR Systems vars innehav 
är registrerade i förvaltares namn, t.ex. bank eller annan förvaltare. Aktieägaren kommer 
istället att erhålla information i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Utländska aktieägare
Utländska aktieägare som deltar i inlösenförfarandet och får aktier inlösta är skyldiga att 
erlägga svensk kupongskatt, se vidare ”Skattefrågor”. Kupongskatt kommer därför att uttas 
av utländska aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut. Utländska aktieägare 
bör notera att en del av inlösenlikviden kan komma att innehållas för täckande av kupong-
skatt.
Förutsättningar för slutförande av inlösenförfarandet
Årsstämmans beslut om inlösen innefattar beslut uppdelning av aktier genom s.k. aktie-
split, minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier samt ökning av ak-
tiekapitalet genom fondemission. Slutförande av inlösenförfarandet förutsätter att årsstäm-
mans beslut registreras hos Bolagsverket och verkställs. 

Inlösenförfarandet innebär att Bolagets egna kapital kommer att minska med 61 722 805 kronor. 
Minskningen medför en reduktion av det egna kapitalet från cirka 295 miljoner kronor till cirka 
233 miljoner kronor. Soliditeten per den 31 december 2013 ändras från 79,8 procent till 75,8 pro-
cent. 

FINANSIELLA EFFEKTER
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Varför föreslår IAR Systems inlösen av aktier?
Styrelsen och ledningen har gått igenom förutsättningarna för att genomföra ett inlösenpro-
gram och har gjort bedömningen att de nuvarande affärsförutsättningarna och Bolagets kapi-
talstruktur med en låg skuldsättningsgrad medger att ett belopp motsvarande 5,00 kronor per 
aktie återbetalas till aktieägarna genom ett inlösenförfarande.

Vad innebär automatisk inlösen av aktier?
Att aktier löses in automatiskt innebär att nyskapade så kallade inlösenaktier inlöses från 
aktieägarna till en förutbestämd kontant ersättning, utan att aktieägarna behöver göra någon-
ting.

Vad har jag som aktieägare för valmöjligheter?
Du kan avvakta inlösenförfarandet utan att göra någonting. De inlösenaktier du får kommer 
då att automatiskt lösas in mot 5,00 kronor i kontant betalning. Alternativt kan du sälja dina 
inlösenaktier om du hellre vill göra det före det att inlösenförfarandet slutförs. Är du utländsk 
aktieägare kan det vara fördelaktigt för dig ur skattesynpunkt att sälja inlösenaktierna.

Hur och när kommer IAR Systems aktiekurs att påverkas?
Det går inte i detalj att förutspå exakt hur aktiekursen kommer att reagera på uppdelningen i 
IAR Systems-aktier och inlösenaktier. Teoretiskt sett bör kursen på IAR Systems-aktien sjunka 
med i princip inlösenbeloppet för inlösenaktien, det vill säga 5,00 kronor, två handelsdagar 
före avstämningsdagen för uppdelningen av IAR Systems-aktien.

Hur många aktier kommer jag att ha?
Du kommer att ha samma antal aktier i IAR Systems såväl före som efter att inlösenförfaran-
det genomförts givet att du inte köper eller säljer några IAR Systems-aktier. 

Varför är inlösenförfarandet obligatoriskt?
Det blir mindre kostsamt och enklare för IAR Systems att genomföra inlösenförfarandet ob-
ligatoriskt istället för frivilligt. Samtidigt garanteras att alla IAR Systems aktieägare behandlas 
likvärdigt och på ett ansvarsfullt sätt.

När kommer avstämningsdagen för split och erhållande av inlösenaktier att äga rum?
Avstämningsdagen kommer att äga rum den 8 maj 2014. Den som är registrerad aktieägare 
per det datumet kommer att erhålla inlösenaktier. 

När får jag mina pengar?
Inlösenaktien inlöses automatiskt med avstämningsdag den 2 juni 2014, vilket innebär att pen-
gar kommer finnas tillgängliga omkring den 5 juni 2014.

Varför noteras inlösenaktierna för handel?
Genom att möjliggöra handel i inlösenaktierna kan utländska aktieägare, genom att sälja sina 
inlösenaktier på marknaden, eventuellt nå en gynnsammare skattesituation jämfört med att 
delta i inlösenförfarandet.

Vad får inlösenförfarandet för skatteeffekter?
Skatteeffekterna för dig som aktieägare kan bero på din specifika situation. I det fall att du 
känner att du behöver veta mer om skatteeffekterna för just dig, bör du låta en skatterådgivare 
bedöma vilka skattekonsekvenser som kan uppstå och hur du bör hantera dessa.
 

FRÅGOR OCH SVAR
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Svenska aktieägare
När IAR Systems-aktien delas i en IAR Systems-aktie och en inlösenaktie kommer en del av 
den ursprungliga aktiens anskaffningsvärde att fördelas på IAR Systems-aktien och en del på 
inlösenaktien. Inlösenaktien anses avyttrad vid inlösen. I det fall kapitalvinst uppkommer beta-
las skatt på kapitalvinsten, det vill säga den del av inlösenbeloppet (fem kronor per aktie) som 
överstiger anskaffningsvärdet för inlösenaktien. (Se avsnittet ”Hur kommer anskaffningsvärdet 
på mina nya inlösenaktier att beräknas” nedan).

Utländska aktieägare
Du som är utländsk aktieägare får normalt betala kupongskatt i Sverige med 30 procent på 
utbetalt belopp (eventuellt minskat med aktiens nominella belopp). Med stöd av dubbelbes-
kattningsavtal är emellertid skattesatsen i allmänhet reducerad. Utländska aktieägare kan 
erhålla återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens 
anskaffningskostnad för aktierna, efter ansökan hos Skatteverket.

Utländska aktieägare (med undantag för vissa privatpersoner som flyttat från Sverige) som avy-
ttrar inlösenaktier beskattas normalt inte i Sverige. Det kan därför eventuellt vara effektivare ur 
skattesynpunkt att avyttra inlösenaktierna på NASDAQ OMX Stockholm.

Hur stor blir kupongskatten?
Storleken på kupongskatten för utländska aktieägare varierar beroende på i vilket land aktieä-
garen har sin hemvist. För ytterligare information om kupongskatt hänvisas till Skatteverket, 
www.skatteverket.se.

Hur kommer anskaffningsvärdet på mina nya inlösenaktier att beräknas?
Det anskaffningsvärde som du har på dina ursprungliga IAR Systems-aktier kommer att förde-
las på IAR Systems-aktierna och inlösenaktierna. Fördelningen görs med utgångspunkt i 
marknadsvärdena på aktierna i samband med uppdelningen av IAR Systems-aktien. Exakt hur 
denna fördelning blir kan inte avgöras i förväg. (Se avsnittet ”Inlösen och försäljning av inlö-
senaktier” nedan).

Övriga frågor om inlösenförfarandet eller innehållet i detta dokument besvaras av Remium 
Corporate Finance på telefon 08-454 32 00.

ISIN-kod för inlösenaktier:
A-aktien: SE0005851615
B-aktien: SE0005851623

ISIN-kod för ordinarie aktier:
A-aktien: SE0005851698
B-aktien: SE0005851706
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SKATTEFRÅGOR
Det följande är en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan uppkomma 
som en följd av förslaget om aktiesplit och inlösen för aktieägare i IAR Systems. Sammanfattnin-
gen är baserad på gällande lagstiftning vid utgivandet av denna informationsbroschyr och är en-
dast avsedd som generell information till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, 
om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skatte-
frågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler 
som kan bli tillämpliga på aktier som förvärvats med stöd av aktier i ett så kallat fåmansföretag 
eller aktier som ägs av handelsbolag eller utgör lagertillgångar i en näringsverksamhet.

Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan uppkomma också för andra kat-
egorier av aktieägare, t.ex. investmentföretag och investeringsfonder samt stiftelser och ideella 
föreningar. Varje aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan 
uppkomma med anledning av förslaget om aktiesplit och inlösen för aktieägare, t.ex. beskatt-
ningen i andra länder eller tillämpligheten av skatteavtal eller andra speciella regler.

AKTIESPLIT OCH ERHÅLLANDE AV INLÖSENAKTIER
Aktiesplit och erhållande av inlösenaktier utlöser ingen beskattning. Däremot kan en inlösen el-
ler annan avyttring av inlösenaktier utlösa kapitalvinstbeskattning, se nedan under ”Inlösen och 
försäljning av inlösenaktier”.

INLÖSEN OCH FÖRSÄLJNING AV INLÖSENAKTIER
Fysiska personer
Fysiska personer beskattas normalt i inkomstslaget kapital för den kapitalvinst som uppstår i 
samband med försäljning eller inlösen av aktier. Skatt vid försäljning eller inlösen av marknad-
snoterade aktier tas normalt ut med 30 procent av kapitalvinsten.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier beräknas som skillnaden mellan 
ersättningen (försäljningslikviden alternativt inlösenlikviden) efter avdrag för eventuella utgifter 
för avyttringen, och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses normalt sett utgifter 
för anskaffning ökade med utgifter för förbättring. Omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade 
aktier beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden. Det innebär att det genomsnittliga om-
kostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma slag och sort som den avyttrade aktien 
ska användas. Beloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Som 
ett alternativ till genomsnittsmetoden kan schablonmetoden användas för marknadsnoterade 
aktier och delägarrätter. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 pro-
cent av den, vid försäljningen eller inlösen, mottagna ersättningen efter avdrag för avyttringsut-
gifter. I IAR Systems fall kommer inlösenaktien av serie B att marknadsnoteras på NASDAQ OMX 
Stockholm under handelsperioden 13 maj–27 maj 2014. Inlösenaktien av serie A bör inte anses 
vara marknadsnoterad även om inofficiell handel kommer att erbjudas genom Remium.

Vid en aktiesplit med inlösenaktier fördelas omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna 
på de ursprungliga aktierna respektive inlösenaktierna. IAR Systems avser att hos Skatteverket 
ansöka om allmänna råd och meddelanden om hur stor del av anskaffningsutgiften för de ur-
sprungliga aktierna i IAR Systems som bör anses belöpa på de kvarvarande aktierna respektive 
inlösenaktierna, se nedan under ”Anskaffningsutgift för inlösenaktier – exempel”. Som huv-
udregel är 70 procent av en kapitalförlust på marknadsnoterade aktier avdragsgill mot all skat-
tepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknad-
snoterade delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter)
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såsom inlösenaktier av serie B, får dock dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på 
sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska per-
soner. För kapitalförluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska 
personer är rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar, vilket således bör gälla för inlö-
senaktierna av serie A i IAR Systems fall.

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 sjätte delar 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 kronor och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte spa-
ras till senare beskattningsår.

JURIDISKA PERSONER
För aktiebolag och vissa andra juridiska personer 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 ka-
pitaltillgångar 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.

För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas kapitalvinster på aktier, som ska tas 
upp till beskattning, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. 
För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se avsnittet ”Inlösen och försäljning av 
inlösenaktier”, ”Fysiska personer”.Avdragsgilla kapitalförluster på aktier kan endast dras av 
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan 
dock, om vissa villkor är uppfyllda, även kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster inom samma 
koncern på aktier och andra delägarrätter, under förutsättning att koncernbidragsrätt förelig-
ger mellan bolagen och att båda bolagen begär det för det beskattningsår som har samma 
deklarationstidpunkt. Kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter som inte har kunnat 
utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på 
sådana tillgångar under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
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Anskaffningsutgift för inlösenaktier
Exempel 
Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna delas normalt upp på inlösenaktier och 
kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenak-
tierna. Fördelningen fastställs av Skatteverket genom allmänna råd och meddelanden. In-
formation om Skatteverkets allmänna råd och meddelanden förväntas finnas tillgänglig på 
Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, och på IAR Systems hemsida www.iar.com under 
sommaren 2014.  

Principerna kan beskrivas genom nedanstående exempel:

Observera att beloppen i exemplet är antagna. 
En aktieägare har 100 IAR B-aktier med en genomsnittlig anskaffningsutgift om 40 kronor 
per aktie omedelbart före aktiespliten. Antag att den lägsta betalkursen sista dagen för 
handel med IAR B-aktier före split och avskiljande av inlösenaktier är 59 kronor, att inlö-
senaktierna marknadsnoteras och att den lägsta betalkursen första dagen för handel med 
inlösenaktierna är 5,00 kronor.  Antag vidare att Skatteverket i sina kommande all¬männa 
råd och meddelanden mot denna bakgrund fastställer att 8,47 procent (5,00 kronor dividerat 
med 59 kronor) av anskaffningsutgiften för en ursprunglig B-aktie i IAR ska hänföras till inlö-
senaktien och att resterande 91,53 procent ska hänföras till den kvarvarande aktien.
Anskaffningsutgiften för inlösenaktien blir då 3,39 kronor (8,47 procent av 40 kronor). Den 
kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift om 36,61 kronor (91,53 procent av 40 
kronor).  Avyttras inlösenaktierna (genom försäljning eller inlösen) för 5,00 kronor per inlö-
senaktie uppkommer således en total kapitalvinst om (5,00 kronor x 100) – (3,39 kronor x 100) 
= 1,61 kronor.

Har inlösenaktierna även förvärvats på annat sätt än genom aktiespliten beräknas omkost-
nadsbeloppet för samtliga inlösenaktier enligt genomsnittsmetoden, varvid faktisk anskaf-
fningsutgift ska läggas till grund för beräkningen när det gäller de aktier som inte erhållits 
genom aktiespliten. Inlösenaktier och kvarvarande aktier anses inte vara av samma slag och 
sort vid tillämpningen av genomsnittsmetoden. 

Schablonmetoden får användas vid beräkning av omkostnadsbeloppet på marknadsnoterade 
inlösenaktier. Schablonmetoden är i exemplet mer fördelaktig om det allokerade omkostnads-
beloppet är lägre än 1,00 kronor, förutsatt att inlösenlikviden är 5,00 kronor.



BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA AKTIEÄGARE
Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet 
från fast driftställe i Sverige betraktas återbetalning vid minskning av aktiekapitalet genom 
inlösen som utdelning, vilket normalt medför att svensk kupongskatt tas ut på inlösenlikvi-
den. Kupongskatten är 30 procent och utgår på hela den ersättning som erhålls vid inlösen. 
Kupongskatten är ofta reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder.

Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltar-
registrerade aktier, av förvaltaren. Kupongskattskyldigheten uppstår när ersättning för inlö-
senaktierna utbetalas. Det bör dock observeras att kupongskatt inte bör påföras vid avyttring 
av inlösenaktierna före inlösentidpunkten.

I samband med inlösen har aktieägare rätt att av Skatteverket få restitution av den kupong-
skatt som belöper på ett underlag motsvarande omkostnadsbeloppet, dvs. antingen anskaf-
fningskostnaden för inlösenaktien eller, förutsatt att aktien är noterad, 20 procent av den 
ersättning som erhållits vid inlösen. Anskaffningskostnaden bör beräknas enligt de principer 
som anges i avsnittet ”Anskaffningsutgift för inlösenaktier – exempel”. Ansökan om återbetal-
ning ska göras skriftligen till Skatteverket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter 
utdelningstillfället.

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.

Inkomstskatt
Fysisk person som inte är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige beskattas normalt inte i 
Sverige vid försäljning av aktier. Aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i sin hemvist-
stat.

Enligt en särskild regel kan emellertid 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. Tillämp-
ligheten 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 för kapital-
vinst på svenska aktier annat än om vinsten är hänförlig till ett fast driftställe i Sverige. 
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