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Remiss av promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom
och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom
separation
Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria
och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat yttrande.
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Remissyttrande
Remiss av promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast
egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag
genom separation

Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian.
Genom ändring av aktiebolagslagen kommer en ny delningsform av aktiebolag att införas,
delning genom separation. Denna delningsform har många likheter med den i dag
existerande delningsformen partiell delning med den skillnaden att delningsvederlaget vid
separation erläggs till det överlåtande bolaget i stället för till dess aktieägare.
Om fast egendom övergår i samband med en partiell delning ska sedan 1 januari 2010
stämpelskatt utgå. Med hänsyn till att de två delningsformerna, partiell delning och delning
genom separation, har stora likheter är det rimligt att dessa behandlas lika när det gäller
uttag av stämpelskatt. Utifrån en likabehandlingsprincip har NSD därför inget att erinra mot
förslaget i promemorian. NSD anser dock att skatter som riskerar motverkar ändamålsenliga
omstruktureringar av näringslivet i största möjliga mån måste undvikas och den remitterade
promemorian saknar denna analys.
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