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Abstract 
The Swedish real estate market is attractive. In recent years, the industry has experienced 
great success as well as managed to deliver good results. This is both a consequence of the 
generally low interest rates, and the fact that the industry is characterized by good 
profitability. Its attractiveness can also be confirmed by the number of completed property 
transactions, which seems to set new records year after year. Just in 2016, properties of a 
value of 200 billion kronor changed owners.  

The majority of the transactions between Swedish companies are in form of a property 
packaging, in which the property is placed within a holding company. There are several 
reasons for this choice of method, even though the most decisive one is due to taxation 
purposes. The packaging procedure can be done in several different ways, from which this 
master thesis has examined the most common one. 

The possibility to use this divestment method has existed since 2003. This year new tax 
legislation was introduced, which allowed for capital gains on shares that were held for 
business purposes to be tax exempt. This made it possible for any company, which intended 
to transfer a certain property and did this in form of packaging, to automatically avoid taxing 
the capital gain the transfer resulted in. 

The legislation was never solely intended for real estate transactions, yet the legislator 
whished to ease the transaction of any kind of asset. However, the legislation proved to be 
particularly beneficial for assets with a long depreciation period, of which real estate is one of 
these. The fact that a majority of all commercial property owners make use of this method 
results in, besides the tax benefits for them, also costs. However aren’t these anything they 
will be affected by directly, but will instead arise for society in the form of state tax losses.  

In June 2015 the Swedish government appointed an inquiry, which was referred to as the 
“packaging inquiry”. Its primary aim was to map the tax situation for companies in the real 
estate industry, as well as investigating whether the real estate industry could be considered 
tax-benefit or not. The government also had a plan for the investigators to examine whether 
real estate packaging has been used as a tool for tax planning. The results from the inquiry 
were presented on March 30, 2017.  
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This master’s thesis has, based on the inquiry’s results, investigated how upcoming measures 
may affect the Swedish real estate market and its actors. It has also aimed at clarifying how 
real estate packaging is currently taking place, and how the method will be affected if the 
proposed measures will lead to constitutional changes. This by conducting an in-depth 
literature analysis and several interviews.  

The measures presented have so far only contributed to concern, uncertainty and an increased 
distrust. The criticism from the real estate industry has been huge, and according to 
interviewees does many market actors find it hard to know how to act in response to the 
possible upcoming changes. Some has also claimed that the inquiry has been conducted in a 
faulty way and thus contains several deficiencies. Similarly has some stated that it hasn’t been 
coordinated with the forthcoming interest rate deduction rules. Criticism has also been 
received regarding the fact that some of the proposals may imply increased housing costs and 
a decline in housing construction. This has been seen as very worrying.  

The report that the inquiry resulted in is currently (May 2017) submitted for comment. The 
answers must be submitted no later than August 14, and thereafter it remains to be seen how 
to proceed. Based on the conclusions this thesis has resulted in, the proposed measures will 
never be implemented in their present form. However is there still some uncertainty about 
this. Anyhow, the question that should determine how it all ends should mainly be based on 
whether or not the government dares to risk the attractiveness of the Swedish real estate 
market, and to some extent also the financial stability.  

The uncertainty that currently characterizes the market, while the transaction volumes are at 
record levels, is nothing we can manage in the long term. Not if we, at the same time, want to 
maintain a prosperous market. Change may in the long run be inevitable, but it’s important to 
remember that it should be implemented correctly and observe the interests of all involved 
parties. Actors in the real estate market have every right to be worried. We face a time of 
change, but it’s impossible to predict how it will end. However, we can be sure of that the 
market will definitely look different from how it is today. 
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Sammanfattning 
Den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv. På senare år har branschen upplevt stora 
framgångar, samt lyckats leverera goda resultat. Det är något som både främjats till följd av 
vårt överlag låga ränteläge, samt då branschen kännetecknats av en god lönsamhet. Det har 
även speglats av antalet avslutade fastighetsaffärer, som år efter år resulterat i nya 
transaktionsrekord. Bara under 2016 bytte fastigheter till ett värde om ca 200 miljarder kronor 
ägare.  

Majoriteten av de transaktioner som sker bolag emellan sker i form av en 
fastighetspaketering. Orsakerna till detta är flera, men den mest avgörande är de speciella 
skatteregler som går att utnyttja vid detta avyttringsförfarande.  

Möjligheterna till att paketera fastigheter har funnits sedan 2003. Genom införandet av nya 
regler gällande överlåtelser av s.k. näringsbetingade andelar, skapade man även en möjlighet 
att ta ut en skattefri kapitalvinst vid överlåtelse av andelstypen. Reglerna var aldrig specifikt 
riktade mot fastighetsöverlåtelser, utan skulle kunna användas för överlåtelser av alla typer av 
tillgångar. Dock visade sig reglerna speciellt fördelaktiga för tillgångar med lång 
avskrivningstid, varav fastigheter är en av dessa.  

Genom att ett bolag som avser att avyttra en fastighet gör det i form av en paketering innebär 
således att man kan undgå att skatta på den kapitalvinst som avyttringen resulterar i. 
Förfarandet det sker genom kan se ut på flertalet olika sätt, varav detta arbete undersökt den 
vanligaste formen. Att en majoritet av alla kommersiella fastighetsägare använder sig av 
avyttringsmetoden innebär, förutom skattefördelar för dem, även kostnader. Dock uppstår 
majoriteten för samhället i form av stora statliga skattebortfall.  

I juni 2015 tillsatte regeringen en utredning som kom att benämnas som 
paketeringsutredningen. Utredningen syftade främst till att kartlägga den skattemässiga 
situationen för bolag inom fastighetsbranschen, samt undersöka huruvida fastighetsbranschen 
kunde anses vara skattemässigt gynnad eller ej. Man avsåg även att undersöka huruvida 
fastighetspaketeringar har använts som ett verktyg för skatteplanering. Utredningens resultat 
presenterades den 30 mars 2017.  
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Detta examensarbete har undersökt hur förändringarna kan komma att slå mot den svenska 
fastighetsmarknaden och dess aktörer. Arbetet har även syftat till att klarlägga hur 
paketeringarna i dagsläget sker, samt hur de kommer påverkas om förslagen leder till 
författningsändringar. Detta genom att både genomföra en djupgående litteraturanalys, samt 
flertalet intervjuer.  

De förslag som presenterats har än så länge bidragit till oro, ovisshet och en ökad misstro. 
Kritiken från fastighetsbranschen har varit enorm, och vissa som intervjuats har antytt att 
aktörer på marknaden finner det svårt att veta hur man ska agera. Man har även angett att 
utredningen innehåller flertalet brister, och att man inte samordnat den med andra kommande 
förändringar. Flertalet aktörer har även ansett det som mycket upprörande att vissa av 
förslagen förväntas bidra till höjda bokostnader och ett minskat bostadsbyggande.        

Betänkandet är för tillfället (juni 2017) ute på remiss. Svaren ska ha inkommit den 14 augusti, 
och därefter återstår det att se hur man fortskrider. Utifrån de slutsatser arbetet resulterat i 
kommer förslagen aldrig antas i sin nuvarande form, men det råder fortfarande en viss 
ovisshet kring detta. Frågan som avgör bör dock grundas i huruvida man vågar riskera 
fastighetsmarknadens attraktivitet, och i viss mån då även den finansiella stabiliteten.  

Den ovisshet som i nuläget råder på marknaden, samtidigt som transaktionsvolymerna är på 
rekordnivåer, är ingenting vi klarar av långsiktigt. Inte om vi samtidigt strävar efter en 
välmående marknad. Aktörer på fastighetsmarknaden har all rätt att vara oroliga. Vi står inför 
en tid av förändring, dock är det omöjligt att förutspå hur den kommer se ut eller slå. Dock 
kan vi vara säkra på att marknaden kommer se annorlunda ut än den vi ser idag.  
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Förord 
Detta examensarbete utgör det slutliga momentet på mastersprogrammet Fastigheter och 
Byggande vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet omfattar 30 
högskolepoäng och är skrivet under våren 2017.  

Programmets två år har varit mycket lärorika, och jag har erhållit mycket nya kunskaper. Min 
förhoppning är att en stor del av dessa ska återspeglas genom arbetet. Jag har även 
förhoppningar om att det ska kunna bidra till att kunskap förs vidare, och att intressen för mitt 
valda område väcks.  

Jag vill rikta ett stort tack till familj, vänner och alla andra som hjälpt mig genomföra 
examensarbetet. Såväl tid, engagemang och kraft har lagts ned för att slutföra det, och det 
hade inte varit detsamma utan all hjälp som erhållits. Även ett stort tack till alla som jag fått 
möjlighet att intervjua, och som bidragit till en mer gripbar bild av mitt arbetsområde. 

Slutligen vill jag även rikta ett tack till min handledare, Richard Hager, för den vägledning 
och de råd jag fått under processens gång.  
 
 
Stockholm, Juni 2017 

Maria Karoumi 
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HD Högsta Domstolen 
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JB Jordabalken (1970:994) 

ML Mervärdesskattelagen (1994:200) 

SOU Statens offentliga utredningar 

SRN Skatterättsnämnden 

StämpL Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (1984:404) 

 
Begrepp 
 
Fastighet – Den skatterättsliga definitionen av en fastighet anges i 2 kap 6 § IL. Även sådan 
byggnad som, i enlighet med 2 kap 2-3 §§ JB, civilrättsligt ska utgöra lös egendom ingår i 
definitionen. Detta innebär att byggnad på ofri grund räknas som fastighet ur en skatterättslig 
aspekt.   

Kapitaltillgång – Definieras i 25 kap 3 § 2 st IL, och är ur en inkomstskatterättslig aspekt en 
tillgång som ej utgör lagertillgång. 

Koncern – En sammanslutning av företag som tillsammans utgör en ekonomisk enhet. Utgörs 
av moder- och dotterbolag där moderbolaget har ett bestämmande inflytande över sina 
dotterföretag.  

Lagertillgång – Definieras i 17 kap 3 § IL, och är ur en inkomstskatterättslig aspekt en 
tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning.   

Näringsfastighet – Fastighet som ej utgör privatbostadsfastighet klassas som näringsfastighet.  

Paketeringsbolag – Det dotterbolag vilket skapats med syfte att paketera en specifik tillgång i 
för att sedan avyttra.  

Taxeringsvärde – Värde på viss fastighet som utgör grunden för fastighetsskatten. Ska 
motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. 
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1. Inledning 
1.1	Bakgrund	
Under början av 2000-talet förändrades synen på hur man som kommersiell fastighetsägare på 
bästa sätt kunde avyttra en fastighet. Detta till följd av författningsändringar inom 
skatteområdet vilka innebar att avyttringar av s.k. näringsbetingade aktier blev skattefria. De 
nya reglerna visade sig vara speciellt fördelaktiga för tillgångar med lång avskrivningstid, 
varav fastigheter är en av dessa. Trots att förändringarna aldrig hade som syfte att underlätta 
just fastighetstransaktioner, visade det sig snart bli fastighetsbolagen som utnyttjade reglerna 
mest.  

Idag genomförs majoriteten av alla fastighetstransaktioner inom bolagssektorn med sikte på 
reglerna, och då i form av fastighetspaketeringar. Genom en tillgångspaketering får man 
möjlighet att utnyttja de fördelaktiga regler som ovan beskrevs, och kan på så sätt undgå viss 
skatt. Även andra fördelar finns att vinna genom att välja att paketera den tillgång som ska 
avyttras. Paketeringen kan ske på flertalet olika sätt, dock har arbetet fokuserat på det 
vanligaste förfarandet.  

Paketeringen initieras då det bolag som avser att avyttra en specifik fastighet startar upp ett 
dotterbolag. Moderbolaget överlåter därefter tillgången, i detta fall fastigheten, till 
dotterbolaget i form av en underprisöverlåtelse. Dotterbolaget, som även är 
paketeringsbolaget, kan nu avyttras till en extern köpare till marknadspris. De som köper den 
paketeringsförpackade fastigheten har med andra ord förvärvat ett bolag, vilket innehåller en 
fastighet.  

Genom att andelarna i paketeringsbolaget är i form av näringsbetingade andelar kommer 
förfarandet innebära att den kapitalvinst som uppstår blir skattefri. På en fastighet som 
befinner sig i miljonklassen kan det innebära att en vinst om ett antal hundratusen ej behöver 
beskattas. Dock är majoriteten av de fastigheter som paketeras snarare i hundramiljoners- till 
miljardklassen, vilket innebär att enorma summor årligen undgår beskattning. De bolag som 
utnyttjar reglerna kan således göra stora vinster vid fastighetsavyttringar, speciellt för sådana 
fastigheter som de innehavt under en längre tid och som då även upplevt stora värdeökningar. 
Huruvida det är etiskt korrekt eller ej är dock något som kan ifrågasättas.  

Ur ett lagstiftande perspektiv har än så länge inte mycket gjorts för att driva bort 
fastighetspaketering som avyttringsmetod. När reglerna kring näringsbetingade andelar 
infördes var man mycket väl medveten om att de skulle kunna användas för just detta 
ändamål, men inte i vilken omfattning. Dock trodde man även att reglerna skulle kunna 
inverka positivt på den svenska och internationella handeln och valde därav att inte utesluta 
fastighetsavyttringar. Trots det har man stundtals diskuterat kring en skärpning av reglerna. 
Mycket för att på så sätt bidra till en mer transparent samt neutral marknad som inte omges av 
fördelaktiga skatteregler för specifika branscher. Även det faktum att stora belopp årligen 
”tappas bort” på vägen till den svenska statskassan är en orsak till att man anser att reglerna 
bör ändras.  
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Som en följd till detta valde regeringen år 2015 att tillsätta en utredning med mål att utreda 
vilka samhällsekonomiska konsekvenser fastighetspaketeringen bidragit till. Även vissa 
frågor avseende stämpelskatt avsågs att undersökas. Utredningen presenterades den 30 mars 
2017, och resulterade i lagförslag som kan komma att få stora konsekvenser för framtida 
fastighetstransaktioner. Hur stora dessa blir, och i vilken omfattning samhället i övrigt 
kommer påverkas återstår dock att se. Likaså huruvida förslagen kommer antas i sin 
nuvarande form eller ej. 

Sammanfattningsvis bör fastighetspaketeringens framtid anses vara en mycket aktuell fråga. 
Både till följd av de stundande förändringarna skattelagstiftningen står inför, men även till 
följd av att den svenska fastighetsmarknaden årligen slår nya transaktionsrekord, växer i 
rekordfart och är extremt intressant ur en investeringsaspekt. Att undersöka 
paketeringsutredningen, dess möjliga konsekvenser, samt hur den finansiella stabiliteten kan 
påverkas bör därav vara av intresse för många.  

1.2	Syfte	och	frågeställning		
Arbetet syftar till att undersöka området för kommersiell fastighetspaketering samt de 
förändringar som lagstiftningen inom området står inför. Läsaren ges inblick i hur 
paketeringsförfarandet ser ut samt vilken skatterättslig lagstiftning som möjliggör förfarandet.  

Arbetet syftar även till att undersöka hur kommande författningsändringar kan komma att slå 
mot branschen och de fastighetstransaktioner som idag genomförs i form av en paketering. 
Utgångspunkten är det lagförslag som framfördes den 30 mars 2017, samt intervjuer med 
personer aktiva inom området.  

De frågeställningar och problem examensarbetet har sin utgångspunkt i är: 

- Hur ser en fastighetspaketering ut och vilken skatterättslig lagstiftning aktualiseras? 
 

- Vilka förändringar står paketeringslagstiftningen inför? 
 

- Hur kan förändringarna komma att påverka framtida fastighetstransaktioner? 
 

- Utgör förändringarna ett hot mot den svenska fastighetsmarknaden? 

1.3	Avgränsning	
Utgångspunkten i arbetet har genomgående varit att undersöka hur fastighetspaketering 
används vid avyttringar mellan juridiska personer, framförallt aktiebolag. Främst har de 
skatterättsliga fördelarna med förfarandet undersökts, men även ekonomiska konsekvenser 
har i viss mån behandlats.  

Examensarbetet har även begränsats i den mån att det endast undersökt hur 
fastighetspaketeringar ser ut då de sker mellan svenska bolag. Då en paketering sker till eller 
från utlandet kommer en rad andra lagar och regelverk kopplas in, vilka inte alls inkluderats.  
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Fastighetspaketeringar kan gå till på flertalet olika sätt, varav några utan inblandning av 
reglerna gällande de s.k. näringsbetingade andelarna. Dessa typer av paketering, som 
använder sig av andra metoder, har ej granskats.  

Vidare kan i vissa fall fastighetspaketering även nyttja delar av lagstiftningen gällande gåva 
på ett fördelaktigt sätt. Denna lagstiftning har endast kort och översiktligt undersökts. Syftet 
har varit att bredda kunskapen inom området för fastighetspaketering innan den valda, mer 
traditionella, metoden granskats och analyserats.    

1.4	Tidigare	forskning	
Inom området för fastighetspaketeringar har ett fåtal examensarbeten och liknande tidigare 
skrivits. De har dock fokuserat på helt skilda områden, och ingen är den andra lik.  

En stor del av detta examensarbete har tidvis inspirerats av dessa. De har inte bara tagit upp 
och beskrivit goda redogörelser för hur fastighetspaketering går till, utan har även kunnat 
bidra med användbara källor.  

1.5	Disposition	
I första kapitlet av arbetet får läsaren möjlighet att sätta sig in i bakgrunden, frågeställningar 
samt syfte.  

Kapitel två behandlar arbetets metodval. Här kommer såväl valet av metod, reliabilitet och 
validitet, samt källkritik avhandlas.  

Kapitel tre är arbetets teorikapitel. Här undersöks stora delar av den teori som ligger till grund 
för fastighetspaketeringar. Även paketeringsutredningen och dess konsekvenser kommer 
undersökas.  

Kapitel fyra är arbetets empirikapitel. Samtliga intervjuer som genomförts kommer 
presenteras. Så även ett särskilt yttrande som rör paketeringsutredningen.  

I kapitel fem genomförs en analys av den information som tidigare blivit presenterad. Både 
det som kommit fram under arbetets teori- samt empiridel kommer analyseras och 
ifrågasättas.  

I kapitel sex presenteras arbetets slutsats. Här kommer allt som tidigare presenterats 
sammanfattas, och en slutsats kommer tas utifrån de tidigare presenterade frågeställningarna.  

I kapitel sju har författaren gett rekommendationer för framtida agerande. Dessa är baserade 
på de slutsatser som presenterats.     

Kapitel åtta innehåller förslag på vilka fortsatta studier som skulle kunna göras inom det 
undersökta området. 
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2. Metod   
I	 detta	 kapitel	 redogörs	 för	 vilken	metod	 som	 legat	 till	 grund	 för	 arbetets	 genomförande,	
samt	skälen	till	detta.	En	redogörelse	kommer	även	ges	kring	de	intervjuer	som	genomförts	
samt	 hur	 urvalet	 sett	 ut.	 Kapitlet	 avslutas	 med	 en	 genomgång	 av	 reliabiliteten	 samt	
validiteten	hos	de	valda	metoderna,	samt	kritik.	 

2.1	Rättsvetenskaplig	metod	
Inom det rättsvetenskapliga området används främst en rättsvetenskaplig metod. Den 
benämns även ibland vid rättsdogmatisk metod. För ett typiskt rättsvetenskapligt arbete står 
argumentationen i centrum, och gällande rätt analyseras utifrån aktuella rättskällor. Dessa 
rättskällor består av lag, förarbeten, praxis och doktrin (Sandgren 2006, 36).  

Till den rättsvetenskapliga metoden räknas främst användandet av kvalitativa metoder, men 
det utesluter inte att även empiriska- samt kvantitativa metoder kan räknas in. Att få en 
djupare insikt och bättre förståelse är dock ofta lämpligare än att använda sig av en kvantitativ 
ansats. I vissa arbeten kan emellertid en kvantitativ metod bidra med fördelar en kvalitativ 
inte uppnår, dock bör scenariot anses vara ovanligt i jämförelse med hur ofta den kvalitativa 
ansatsen används inom rättsvetenskapen.  

Sammanfattat kan detta summeras med att alla typer av metoder, som på något sätt används 
för att öka kunskapen om den specifika rätten som undersöks, bör ingå i den 
rättsvetenskapliga metoden. Dock förutsätts det att de har ett juridiskt motiv i sin ansats 
(Sandgren 2006, 39).  

Vidare handlar den rättsvetenskapliga metoden mycket om hur man i praktiken underbygger 
såväl den information som den analys och slutsats som presenteras. De ska, i den mån det är 
möjligt, underbyggas av de centrala rättskällorna. Dock utesluter inte det att andra former av 
källor används. Genom att tolka gällande rätt, och analysera de rättskällor som finns 
tillgängliga bör kraven för en rättsvetenskaplig metod uppfyllas. Inom den rättsvetenskapliga 
metoden står även argumentationen mycket i centrum.  

I arbetet har användandet av den rättsvetenskapliga metoden inneburit att all relevant 
rättsinformation, som rör det valda undersökningsområdet, undersökts och analyserats. Såväl 
lagtext som rättsfall har inkluderats. Informationen har sedan tolkats och på bästa sätt 
tillämpats på de aktuella frågeställningarna. Både rättsinformationens språkliga lydelse, samt 
det syfte författaren haft när lagtexten skrevs, har beaktats. Den information som undersökts 
har sedan använts för att underbygga såväl arbetets teori- samt analysdel. Även under de 
intervjuer som genomförts har den rättsvetenskapliga metoden varit i åtanke.  

Att fullt ut använda sig av en rättsvetenskaplig metod kan i viss mån även innebära problem. 
Bland annat kan man inom vissa områden sakna tillförlitliga rättskällor, och man kan ibland 
kan stöta på situationer där rättskällorna säger emot varandra. Det är dock inget som skett i 
någon större omfattning under arbetet.  
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Enligt viss definition av den rättsvetenskapliga metoden ska arbeten som följer den alltid 
baseras på rättskällorna. Dock går åsikterna i viss mån isär i denna fråga, och somliga anser 
att man även kan inkludera andra typer av källor. Det som avgör är snarare huruvida metoden 
använts för att öka kunskapen om den specifika rätten som undersökts.  

De som står fast vid att rättskällorna är de enda källorna i ett rättsvetenskapligt arbete skulle 
förmodligen även stå fast vid att detta arbete inte fullt ut uppfyllt kriterierna. Dock står jag, i 
egenskap av arbetets författare, fast vid att en rättsvetenskaplig metod kan inkludera fler 
källor än dessa, och att det snarare är resultaten som räknas. Därav bör det ej vara ett problem.  

2.2	Kvalitativ	och	kvantitativ	metod	
Begreppen kvalitativ- och kvantitativ refererar främst till olika egenskaper hos de fenomen, 
objekt eller liknande vi vill undersöka. Dessa tolkar och samlar vi in i form av data, som 
sedan i sin tur kan vara i form av kvalitativ eller kvantitativ. Det som menas med kvalitativ 
data är sådan som kan beskrivas i form av ord, medan den kvantitativa är i form av siffror 
(Åsberg 2001, 270).  

Inom det rättsvetenskapliga området används främst en kvalitativ metod. Att använda sig av 
en kvantitativ metod brukar medföra ett mer generaliserbart resultat, dock är det inom den 
rättsvetenskapliga teorin nästintill omöjligt att tillämpa en sådan metod. Det finns dock 
enstaka fall då detta är att föredra, men de är relativt få. Att använda sig av en kvalitativ 
ansats innebär dock att en djupare och bättre förståelse kan ges. Resultaten är möjligen ej lika 
generaliserbara som i studier då en kvantitativ ansats använts, men de är istället mer 
djupgående.  

En kvalitativ metod kan, förutom hjälpa till att bygga upp en välgrundad teori samt bidra till 
en djupare förståelse för ämnet, även vidga författarens samt läsarens perspektiv. Att använda 
sig av en kvantitativ metod kan inte på samma sätt bidra med detta.  

Med grund i det ovan sagda finns det många, däribland forskare vid Göteborgs universitet, 
som hävdar att en studie ska baseras på en kombination av ett kvalitativ- samt en kvantitativ 
metod (Åsberg 2001, 270). Detta för att på så sätt dra fördelar ur båda metoderna. Att både få 
ett generaliserbart resultat, samtidigt som man har möjligheten att göra en mer djupgående 
analys och öka förståelsen inom ämnet. Dock kan kombinationen mellan den kvantitativa och 
kvalitativa metoden vara svår att få till. Främst på grund av tidsbrist samt svårigheter att få tag 
i lämplig data. Det är dock något som bör premieras i så stor utsträckning som möjligt. Främst 
eftersom en kombination av metoderna bidrar till väl utförda studier på flera plan än om 
endast en metod använts.   

2.3	Valet	av	metod	
För arbetet ansågs, som en del av den rättsvetenskapliga metoden, användandet av en 
kvalitativ ansats vara mest lämplig. Detta eftersom studiens omfång, syfte, och mål på så vis 
kunde uppnås på bästa sätt. Dock ansågs det även viktigt att försöka få in delar av en 
kvantitativ ansats i så stor utsträckning som möjligt. Främst för att på så sätt göra studiens 
resultat mer generaliserbara.  
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Det bör dock tilläggas att ingen kvantitativ forskningsansats fullt ut tillämpats. Den 
kvantitativa data som insamlats har endast syftat till att användas i de exempel som 
presenterats.  

Som en del av metodvalet har både en omfattande litteraturstudie genomförts. För att skapa en 
djupare förståelse för området samt för att bygga upp en bra teoretisk bakgrund har litteratur, 
avhandlingar och artiklar inom det valda ämnesområdet lästs, analyserats, och undersökts. 
Även lagtext, doktrin, samt praxis från svenska domstolar har inkluderats. Utöver det har även 
intervjuer genomförts som del av en kvalitativ fallstudie.  

Att använda sig av intervjuer anses, inom den rättsvetenskapliga metodläran, vara ett särskilt 
värdefullt redskap (Sandgren 2006, 42). De kan, förutom att bidra med ett bra komplement 
och stöd till studiens teoridel, bidra till att identifiera intressanta problem samt berika 
analysen. Intervjuerna som genomförts syftade främst till detta. Även det faktum att det valda 
undersökningsområdet är relativt outforskat bidrog till att intervjuer ansågs vara en lämplig 
informationskälla. De kunde dessutom öppna upp för intressanta diskussioner och bidra till att 
information som annars inte erhållits nu kunnat inkluderas i studien.    

2.4	Intervjuer	 	
Med grund i att det valda området för detta examensarbete är outforskat samt genomgår stora 
förändringsarbeten ansågs det viktigt att genomföra någon form av verklig studie. Genom det 
kunde en mer uppdaterad och påtaglig bild av området erhållas. Kapitlet vid namn Empiri är 
resultatet av detta, och är både avsett att ge en bredare, men även kompletterande bild till 
kapitlet Teori.  

2.4.1	Urval	 	
Valet av respondenter baserades främst på ambitionen att få en varierande samt välgrundad 
bild av undersökningsområdet. För att uppnå detta ansågs det viktigt att välja intervjupersoner 
med omtanke, och inte genomföra intervjuer ”i onödan”. Därav lades det stor vikt vid 
respondenternas yrken samt erfarenhet. Att ha respondenter aktiva inom olika områden ger en 
mer varierande och sanningsenlig bild än om alla exempelvis arbetat på samma typ av tjänst.  

2.4.2	Genomförande	 	
Intervjuerna genomfördes på tre olika sätt. Antingen som en semistrukturerad verklig intervju, 
genom mail, eller på telefon. Det som föredrogs var i form av ett verkligt möte. Främst 
eftersom det möjliggör en mer djupgående intervju med möjligheter till följdfrågor, samt 
generellt sett även ger ett mer reellt resultat. I de fall det ej var möjligt, användes istället 
intervjuer via mail eller telefon.  

Efter intervjuerna genomförts har de transkriberats. Utifrån sammanställningen har de mest 
relevanta och intressanta delarna valts ut och presenteras i arbetets empirikapitel.   
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2.5	Reliabilitet	och	validitet	
Reliabilitet och validitet handlar om vad vi mäter och hur vi mäter. Båda begreppen är viktiga 
delar att beakta vid genomförandet av en studie, och är även grundstenar för att göra den 
tillförlitlig och generaliserbar. Viktigt att komma ihåg då man arbetar med begreppen är även 
att en hög reliabilitet inte garanterar en hög validitet. 

Att en studie anses ha god reliabilitet innebär att man samlat in säker och tillförlitlig data. Att 
sträva efter en god reliabilitet är även viktigt för att kunna garantera att resultaten går att 
upprepa om studien skulle göras om. Det handlar med andra ord om hur vi mäter. Hur en god 
reliabilitet uppnås skiljer sig beroende på om den genomförda studien är kvantitativ eller 
kvalitativ. Inom de båda typerna av studier är reliabilitet grundat i samma tanke, dock är den 
inom kvantitativa studier mer synonym med upprepbarhet. Något som även kan lätt 
kontrolleras i och med att en kvantitativ studie oftast ger ett resultat i siffror, som då lätt kan 
beräknas. Då studier med en kvalitativ ansats genomförs innebär en hög grad av reliabilitet att 
man på ett bra sätt lyckats förmedla den exakta metod man använt för att samla in och 
bearbeta data (Mälardalens högskola 2012).  

Validitet handlar främst om till vilken grad man lyckats mäta det man ämnade att mäta. Med 
andra ord handlar det om vad vi mäter. Det går även att definiera det som betydelsen av all 
insamlad data för det som ska undersökas. För att uppnå en hög grad av validitet ska 
datainsamlingen inte endast ha utförts och hanterats på ett korrekt sett, utan all insamlad data 
måste även säga någonting om det den är avsedd att säga något om (Mälardalens högskola 
2014).  

I detta arbete har främst en kvalitativ metod använts. Det kan i vissa fall bidra till att 
reliabiliteten blir ett problem. Främst med grund i att mycket av den data som samlats in går 
att tolka på många olika sätt. Det leder i sin tur till att olika resultat kan komma ur studien 
beroende av hur data tolkats. Problemen förekommer ej i samma utsträckning då en 
kvantitativ ansats använts. Främst till följd av att metoden ger resultat i form av siffror, vilket 
inte kan tolkas på lika många sätt. 

Under arbetets gång har både begreppen och dess betydelser använts för att nå en så hög grad 
av reliabilitet samt validitet som möjligt. Det har bland annat gjorts genom att läsaren ständigt 
kan följa resonemangen som ges, att en god nivå av transparens upprätthållits samt att allt 
presenterats på ett trovärdigt sätt.  I studien har även en hög grad av reliabilitet kunnat uppnås 
genom att en relevant mätmetod använts. Det har gett tillförlitliga, samt relevanta resultat. 
Även det faktum att studiens replikerbarhet är hög bidrar till studiens höga grad av reliabilitet. 
Validiteten har kunnat tillförsäkras genom att endast använda sig av relevant tidigare 
litteratur, forskning, och liknande. Även genom att använda sig av en noggrann kategorisering 
och rensning av material, samt genom att noga välja ut passande respondenter till intervjuerna 
har validiteten kunnat stärkas.   
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2.6	Kritik	 	
Det valda ämnet för arbetet är relativt nytt och outforskat. Det kan i viss mån vara intressant 
eftersom nya upptäckter kan göras, dock kan det även medföra viss nackdel. Att välja ett 
område som sedan innan är utforskat kan innebära att mer stöd kan ges för den teori som 
presenteras, och således även ge ett mer trovärdigt resultat. Dock har målet varit att detta ej 
ska inverka på ett negativt sätt, och ett gediget arbete har lagts ned på att såväl söka litteratur 
samt genomföra intervjuer som stöd för det som presenterats. 	

En del av de intervjuer som genomförts har skett genom mail eller telefon. Det har aldrig varit 
ett förstahandsval, dock har omständigheter i vissa fall bidragit till detta. Att endast 
genomföra intervjuer via dessa medier kan bidra med en negativ effekt. Bland annat i form av 
att möjligheten till en mer spontan diskussion uteblir, och att man endast får informationen 
via en kanal. Med det menas att man vid en verklig intervju även kan dra nytta av 
respondentens ansiktsuttryck, kroppsspråk etc. Avsaknaden bör dock ej ha haft någon större 
inverkan på de intervjuer som genomförts. Genom noga planering och goda förkunskaper om 
såväl ämnet som respondenten, har intervjuerna kunnat bidra på ett relevant och tillförlitligt 
sätt.  

Gällande intervjuerna kan viss kritik även ges gällande valet av respondenter. De som 
intervjuats arbetar antingen som rådgivare eller skattejurister. Att inkludera personer med 
andra typer av yrken, men fortfarande med koppling till fastighetspaketeringar, hade varit att 
föredra. En intervju med någon som kan ge en bild på paketeringssituationen och utredningen 
ur statens perspektiv, hade även varit mycket fördelaktigt. Genom det skulle en ännu bredare 
och sanningsenlig bild kunnat ges.  
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3. Teori  
I	 kapitlet	 kommer	 den	 teoretiska	 grunden	 gällande	 den	 svenska	 skattelagstiftningen	 och	
fastighetspaketering	 byggas	 upp.	 Frågeställningar	 som	 kommer	 besvaras	 är	 bland	 annat	
”vilka	typer	av	skatt	aktualiseras	vid	en	direkt	 försäljning	respektive	 fastighetspaketering?”	
samt	”hur	är	paketering	av	fastigheter	möjlig?”.	Till	detta	kommer	även	exempel	på	verkliga	
fall	undersökas.	 Slutligen	kommer	de	 förändringarna	som	 i	dagsläget	pågår	 inom	området	
för	fastighetspaketering	utredas.		

Kapitlet	 är	 uppdelat	 i	 tre	 delar;	 fastighetspaketering,	 skatterättslig	 lagstiftning	 gällande	
fastighetspaketering,	 samt	 regelverk	 i	 förändring.	Det	 första	avsnittet	 syftar	 till	 att	 snabbt	
presentera	 fastighetspaketering	 och	 ge	 läsaren	 en	 översiktlig	 bild	 av	 den	 lagstiftning	 som	
aktualiseras.	 Nästa	 avsnitt	 går	 in	 lite	 djupare	 i	 lagstiftningen	 och	 presenterar	 den	 mer	
detaljerat.	Det	sista	avsnittet	syftar	till	att	undersöka	vilka	förändringar	regelverken	både	har	
och	förväntas	genomgå.		

3.1	Fastighetspaketering   
Med	skäl	för	att	lättare	förstå	hur	en	fastighetspaketering	går	till	kommer	avsnittet	beskriva	
förutsättningar	 samt	 processen.	 Även	 fördelar	 och	 nackdelar	 med	 avyttringsmetoden	
kommer	undersökas.	 

3.1.1	Bakgrund   
Att, inför en stundande försäljning, paketera en eller flera fastigheter i ett aktiebolag har 
många fördelar. Både för det överlåtande bolaget samt för förvärvaren. Den största fördelen 
har sin grund i reglerna kring överlåtelser av näringsbetingade andelar. Reglerna infördes 
2003, och innebar att den kapitalvinst som uppstår vid en överlåtelse av näringsbetingade 
andelar ska vara skattefri.  

Reglerna riktar sig inte endast mot just fastighetsöverlåtelser, utan är möjliga att tillämpa på 
alla typer av tillgångar. Dock är det tillgångar med lång avskrivningstid som har visat sig dra 
störst nytta av metoden. Bland dessa finner man bland annat fastigheter. Idag genomförs de 
flesta avyttringarna inom bolagssektorn i form av en fastighetspaketering, vilket är bevis på 
hur pass fördelaktigmetoden är för både köpare och säljare (Svensson Bokelund et al. 2016, 
83).  

Förutom reglerna gällande de näringsbetingade andelarna har även lagstiftningen gällande 
underprisöverlåtelser bidragit till fastighetspaketeringens popularitet. Reglerna innebär i stort 
att man kan undvika en uttagsbeskattning vid en avyttring genom att genomföra den till ett 
underpris. Även stämpelskatt kan i viss mån undvikas genom att använda sig av paketering.  

Innan våren 2017 har inte mycket gjorts, ur ett lagstiftande perspektiv, för att driva bort 
fastighetspaketering som avyttringsmetod. När reglerna kring näringsbetingade andelar 
infördes 2003 var man mycket väl medveten om att de skulle kunna användas för just detta 
ändamål. Dock visste man även att ett inkluderande av fastigheter i lagstiftningen skulle 
kunna inverka positivt på såväl den svenska som den internationella handeln, vilket bidrog till 
att man inte ville utesluta denna typ av tillgång (Prop. 2002/03:96, 1).  
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Trots det har man stundtals diskuterat en skärpning av reglerna. Främst för att på så sätt kunna 
bidra till en mer transparent samt neutral fastighetsmarknad som inte omges av fördelaktiga 
skatteregler. Även det faktum att stora belopp årligen ”tappas bort” på vägen till den svenska 
statskassan är en orsak till att man anser att reglerna bör ändras.  

Delvis till följd av detta tillsattes under 2015 en utredning med mål att utreda vilka 
samhällsekonomiska konsekvenser fastighetspaketeringen har bidragit till. Även vissa frågor 
avseende stämpelskatt avsågs att undersökas. Utredningen presenterades 30 mars 2017, och 
resulterade i lagförslag som kan innebära stora konsekvenser för framtida 
fastighetstransaktioner. Både utredningen, dess resultat samt möjliga konsekvenser kommer 
undersökas närmre i kapitlet Regelverk i förändring.    

3.1.2	Verktyg	för	skatteplanering	
Skatteplanering är ett enormt laddat ord, och är något som ofta sammankopplas med en form 
av utnyttjande. Samtidigt är just skatteplanering något som många, såväl bolag som 
privatpersoner, sysslar med. Det innebär dock inte att alla dessa gör något olagligt i lagens 
mening, såsom exempelvis skatteflykt, utan kan även göras på mer laglig väg. Bland annat 
genom att, i förebyggande syfte, planera för att minska den kommande skatten samt hitta 
olika sätt att vända skattelagstiftningen till sig fördel genom.  

Skatteplanering kan komma i olika former, samt ske på många olika nivåer. Vissa mer 
avancerade och, sett ur samhällets perspektiv, mer utnyttjande än andra. Som ovan nämnt 
behöver inte alltid skatteplanering vara lika med olagligt, utan kan även genomföras trots att 
man följer lagar och regler till punkt och pricka. Om vi snabbt ska undersöka skatteplanering 
ur ett olagligt perspektiv sker det ofta genom att man minskar skatten genom att inte ta upp 
skattepliktiga inkomster, och även drar av det som ej är avdragsgillt. Metoderna förekommer 
relativt frekvent beroende på vilken bransch du undersöka, men är som sagt olagliga.  

Att skatteplanera ur ett lagligt perspektiv är helt legitimt, om än dock inte alltid socialt  
accepterat. När det gäller aktiebolag sker ofta den lagliga skatteplaneringen med sikte på att 
på något sätt minimera eller skjuta upp skatten. Även att hitta sätt att undvika 
dubbelbeskattning genom och minimera antalet situationer där olika typer av avdrag faller 
bort bör ses som vanligt förekommande (Svensson Bokelund et al. 2016, 20). 

Att minska skatten kan exempelvis ske genom att utnyttja alla typer av avdrag man har rätt att 
göra på den beskattningsbara inkomsten. Som aktiebolag kan man även utnyttja reglerna för 
s.k. periodiseringsfonder, vilket innebär att man har möjlighet att sätta av en del av inkomsten 
i en specifik fond. Det ger en möjlighet att reglera resultaten för olika år (Svensson Bokelund 
et al. 2016, 26). Även att göra interna omstruktureringar, och omfördela bolagets tillgångar, 
kan användas för att uppnå skatteplaneringens syften.  

Fastighetspaketering är i viss mån även en form av skatteplanering, varuti man skapar ett 
skattefritt bolagsupplägg. I stora drag går denna typ av skatteplanering till genom att man 
minimerar de direkta skatteeffekterna vid en avyttring genom att förpacka fastigheten i ett 
dotterbolag.  
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Som framställt kan skatteplanering se ut på en mängd olika sätt, och komma att rubriceras 
som antingen laglig eller olaglig. Just fastighetspaketering är en välanvänd metod för bolag 
inom fastighetsbranschen, och har länge varit ett effektivt och lagenligt sätt att skatteplanera 
genom. Dock återstår fortfarande frågan om detta är etisk rätt eller ej, men som med all typ av 
skatteplanering beror svaret helt på vem du frågar.  

3.1.3	Förutsättningar	för	paketering																																																														 	
Fastighetspaketeringar siktar sig främst på de fördelaktiga konsekvenserna av två olika regler. 
De gällande näringsbetingade andelar samt reglerna gällande underprisöverlåtelser. I avsnittet 
ges en översiktlig presentation av de viktigaste skatterättsliga reglerna som aktualiseras vid en 
fastighetspaketering. 	

3.1.3.1	Näringsbetingade	andelar	
Näringsbetingade andelar ska ägas av en juridisk person (se 24:13 IL), samt utgöra en 
kapitaltillgång hos denna (24:14 IL). Vad som menas med kapitaltillgång är att andelen är 
avsedd för omsättning eller förbrukning (17:3 § IL). Vidare finns det även ytterligare villkor 
att tillgå, vilka nämns i 24 kap IL. Det nämns bland annat att andelarna ej får vara 
marknadsnoterade.  

De nya reglerna gällande detta infördes 2003, och gjorde det möjligt att undgå skatt för 
kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Reglerna går att finna i 25 a kap IL, och även här 
nämns att den som avyttrar andelarna ska vara av juridisk person (se mer specifikt i 25 a:3 
IL). Viktigt att tillägga gällande avyttringar av näringsbetingade andelar är även att potentiella 
kapitalförluster aldrig kan bli avdragsgilla.   

I vissa fall, exempelvis då man anser att överlåtaren utgör ett skalbolag, kommer reglerna ej 
att vara tillämpliga, och kapitalvinsten kommer ändå beskattas. Det nämns i 25 a kap 5 §, där 
man anger att en kapitalvinst ej ska tas upp i annat fall än då det gäller skalbolag (25 a:9 IL). 
Detta går att läsa mer om under det kommande, lite mer omfattande, avsnittet 
Näringsbetingade andelar.  

3.1.3.2	Underprisöverlåtelser	och	uttagsbeskattning	
Då en avyttring av en fastighet sker till ett underpris, och vinsten beskattas under 
inkomstslaget näringsverksamhet, ska en uttagsbeskattning ske. Det hanteras i enlighet med 
reglerna i 22 kap IL. Från regeln finns dock ett antal olika undantagsregler, varav en ofta 
tillämpas vid just fastighetsavyttringar. Den finns att finna i 23 kap IL, och hanterar de s.k. 
underprisöverlåtelserna.  

En underprisöverlåtelse föreligger då en överlåtelse av en tillgång sker, utan någon ersättning 
eller mot en ersättning under marknadsvärdet, utan att det är affärsmässigt motiverat (23 kap 
3 § IL). Det tillkommer även ytterligare krav i 23 kap 14-29 §§, som ska vara uppfyllda för att 
lagstiftningen ska aktualiseras. När villkoren är uppfyllda föreligger möjligheter för att 
genomföra en avyttring, till ett underpris, utan att någon form uttagsbeskattning sker.  
Detta kan det läsas mer om i det kommande avsnittet Underprisöverlåtelser.  
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3.1.4	Förfarandet	 	
Förfarandet då en fastighet ska paketeras kan se ut på flera olika sätt. Främst beroende av hur 
det överlåtande samt förvärvande företaget ser ut, hur övriga omständigheter ter sig, samt vad 
man vill ha ut av paketeringen.  

Här kommer dock det paketeringsförfarande som tycks vara det mest frekvent använda 
presenteras. 	

Steg 1 – Bildandet av ett dotterbolag      
Det överlåtande bolaget A skapar ett dotterbolag D. Dotterbolaget saknar i de flesta fall andra 
tillgångar än den specifika fastigheten som ska avyttras och har ingen annan typ av 
verksamhet.  

	

	

	

	

 

 

 

Steg 2 – Underprisöverlåtelsen      
Tillgången, i detta fall fastigheten, kommer sedan överföras från A till dotterbolaget D genom 
en underprisöverlåtelse. Det innebär att de tidigare avhandlade reglerna gällande 
underprisöverlåtelser aktualiseras, och uttagsbeskattning kan undvikas.  

Transaktionen innebär dock att stämpelskatt ska erläggas (av D). Detta eftersom fastigheten 
byter ägare. Skatten beräknas med 4.25 procent på det högsta av köpeskillingen (oftast 
fastighetens skattemässiga värde) eller taxeringsvärdet.  
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Steg 3 – Försäljningen av de näringsbetingade andelarna    
I nästa steg kommer överlåtaren A överlåta dotterbolaget D till det förvärvande bolaget B, 
vilket sker till ett marknadspris. Samtliga andelar som A haft i D har klassats som 
näringsbetingade andelar, vilket innebär att reglerna gällande detta aktualiseras.  
Det innebär att kapitalvinsten ej kommer beskattas. Förvärvaren B inträder direkt som ägare i 
D. Eftersom D fortfarande är ägare till fastigheten kommer ingen stämpelskatt att tas ut.  	

I detta steg är det viktigt att ha koll på reglerna gällande kapital- samt lagertillgångar. Detta 
eftersom näringsbetingade andelar endast kan vara i form av kapitaltillgångar. 
Gränsdragningen kommer senare avhandlas (se Lagertillgång eller kapitaltillgång?), dock 
kan det sammanfattas med att andelar i paketeringsbolag oftast klassas som kapitaltillgångar. 
Dock kan i vissa fall specialregler gällande specifikt fastighetsförvaltande bolag innebära att 
tillgångarna istället klassificeras som lagertillgångar, vilket omöjliggör förfarandet.  

I steget är det även viktigt att se till att D inte utgör ett skalbolag. Främst eftersom 
klassificeringen kan få stora oförutsedda konsekvenser.  

	

	

	

	

	

3.1.5	Jämförelse:	Fastighetspaketering	vs	Direkt	försäljning	
Vilken metod som används vid en fastighetsavyttring är något som bör övervägas noga. Både 
en paketering och en direkt försäljning kommer med såväl positiva som negativa 
konsekvenser, och kan ha stor effekt på resultatet av avyttringen.  

Genom att utnyttja de regelverk som aktualiseras då en fastighet säljs genom paketering kan 
flertalet skatteeffekter begränsas. Däribland kapitalvinstbeskattningen och 
uttagsbeskattningen. Om en fastighet istället säljs direkt kommer det innebära att den 
kapitalvinst som det avyttrande företaget gör ska tas upp till beskattning och belastas med 
bolagsskatt. För juridiska personer kommer hela kapitalvinsten beskattas som näringsinkomst. 
Om avyttringen innebär en kapitalförlust har man, vid en direkt försäljning, dock möjlighet att 
dra av denna (Svensson Bokelund et al. 2016, 83). Möjligheten finns inte vid en 
fastighetspaketering.  

En direkt försäljning av en fastighet kommer även innebära en högre stämpelskatt jämfört 
med den som uppkommer vid fastighetspaketering. Det värde som ska ligga till grund för 
beräkning av stämpelskatt är det högsta av taxeringsvärdet och överlåtelsepriset. Således 
kommer alltså något av dessa ligga till grund för stämpelskatten vid en direkt försäljning. Då 
en fastighet säljs genom paketering kommer man, i de flesta fall, istället använda sig av 
fastighetens skattemässiga värde som beräkningsgrund.  

A 

D 

B 
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Värdet är avsevärt mycket lägre än något av de andra nämnda, och en direkt försäljning 
kommer således belastas med en högre stämpelskatt.  

3.1.6	Fördelar-	och	nackdelar	för	säljaren	
Genom att avyttra en fastighet genom fastighetspaketering kan säljaren åtnjuta flertalet 
fördelar. För det första kommer man undvika kapitalvinstbeskattningen. Det innebär att 
vinsten blir skattefri. Man undkommer även uttagsbeskattning, i och med att man genomför 
en underprisöverlåtelse. Med andra ord är det stora belopp som kan sparas genom att utnyttja 
paketeringsreglerna.   

Att använda sig av fastighetspaketering som metod kan även medföra nackdelar för säljaren. 
Skapandet eller förvärvet av det bolag (s.k. lagerbolag) som fastigheten ska paketeras i tar 
både tid och medför transaktionskostnader. Oftast är det billigare att skapa ett 
paketeringsbolag än att köpa ett. Dock finns det många fall då tiden inte räcker till, och köp är 
den enda möjligheten som kvarstår.  

Vid den underprisöverlåtelse som sker mellan moderbolaget och dotterbolaget ska en 
stämpelskatt att tas ut. Den åläggs dotterbolaget, och är 4.25 procent av det högsta av 
taxeringsvärdet och köpeskillingen. Vid en överlåtelse av denna typ brukar köpeskillingen 
utgöras av fastighetens skattemässiga värde. I enlighet med 32 a § StämpL kan dock uppskov 
för stämpelskatten i vissa fall medges. Bland annat i fall då köparen förvärvat fastighet från 
juridisk person inom samma koncern. Uppskovet gäller dock endast fram till att 
koncernförhållandet upphör eller fastigheten överlåts till annan utomstående.  

3.1.7	Fördelar-	och	nackdelar	för	köparen	 	 	
Det finns även flertalet för- samt nackdelar för köparen i ett paketeringsförhållande. Eftersom 
säljaren, genom att paketera fastigheten, kan undgå både uttags- samt kapitalvinstbeskattning, 
kommer besparingen även inverka på försäljningspriset. Detta gynnar således även köparen, i 
form av ett lägre anskaffningsvärde.  

Ytterligare en fördel köparen erhåller vid köpet av den paketerade fastigheten är att man är 
gott förberedd inför framtida försäljningar. Med stor sannolikhet kommer det förvärvande 
bolaget någon gång sälja fastigheten, och då även med stor chans använda sig av paketering 
som avyttringsmetod. Genom att ha köpt fastigheten i samma form, kommer mycket vara 
förberett inför en kommande försäljning. 	

En fastighetsförsäljning som sker genom paketering kommer dock innebära att den 
kapitalvinstbeskattning, vilken säljaren lyckats undgå, istället överförs på köparen. Det sker i 
form av en s.k. latent skatteskuld. Skulden kommer ligga kvar i bolaget och byggs på för varje 
paketering som sker. Om fastigheten skulle säljas i form av en direkt försäljning skulle 
förfarandet dock innebära att skatteskulden realiseras. Så länge köparen inte väljer att avyttra 
fastigheten i denna form kommer dock ingen större effekt märkas av.  

Att köpa en fastighet i paketerad form kan dock även innebära andra problem om man senare 
väljer att avyttra den via en direkt försäljning. Eftersom priset köparen betalar för den 
paketerade fastigheten med råge understiger det framtida pris en direktförsäljning innebär, 
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kommer en enorm kapitalvinst skapas. Den kommer i sin tur aktualisera en stor 
kapitalvinstbeskattning, som kan komma att slå hårt.  

Att fastigheten köps i form av ett bolag innebär dessutom att köparens möjligheter till 
värdeminskningsavdrag begränsas. Värdeminskningsavdragen kommer, istället för att grunda 
sig på fastighetens verkliga marknadsvärde, istället grunda sig på värdet som 
underprisöverlåtelsen genomfördes till. Värdet är generellt sett mycket lägre än 
marknadsvärdet, och kommer utgöra avskrivningsunderlaget. Följden blir att avskrivningarna 
kan göras med en lägre summa än vad som hade kunnat göras om fastigheten sålts till sitt 
marknadsvärde, och bolaget kommer behöva betala mer i skatt än i det andra fallet 
(Kågerman 2015, 394-396).  

3.1.8	Ur	ett	civilrättsligt	perspektiv	
Hittills har skillnaderna mellan en direkt försäljning och en fastighetspaketering främst 
diskuterats ur ett ekonomiskt- och skatterättsligt perspektiv. Dock skiljer sig även de två 
avyttringssätten sig åt ur ett civilrättsligt perspektiv, och kan medföra både för- och nackdelar 
för köpare respektive säljare. 

Då en fastighet säljs i en direkt form innebär det att man väljer att avyttra den som fast 
egendom. Det sker alltså ej då man avyttrar en fastighet i form av paketering, utan utgör 
istället lös egendom. För de direkta försäljningarna kommer därmed Jordabalken (1970:994) 
bli tillämplig. För paketeringen kommer istället Köplagen (1990:931) aktualiseras. Dessa 
skiljer sig mycket åt ur flera aspekter, dock finns det även en hel del likheter mellan dem. En 
av dessa är att båda lagarna är dispositiva. Det innebär att de båda kommer med en stor 
avtalsfrihet, och kan anpassas utefter varje specifik situation (Kågerman 2015, 398). 

Ytterligare en betydande skillnad är att man vid köp av en paketerad fastighet även övertar 
tidigare avtal och förpliktelser. Vid övertagandet av fast egendom, dvs. en direkt försäljning, 
kommer endast avtal och förpliktelser enligt Jordabalken följa med. Dessa kan bland annat 
bestå av hyresavtal, inteckningar, och servitutsavtal. Det innebär att exempelvis 
entreprenadavtal och avtal om sophämtning ej följer med vid en direkt försäljning. Att istället 
köpa en fastighet i paketerad form innebär att alla typer av avtal och förpliktelser som den 
tidigare fastighetsägaren ingått följer med. Det är något som kan medföra betydande 
konsekvenser för förvärvaren, främst ur en negativ bemärkelse (Kågerman 2015, 397).  

För att undvika det ovan nämnda är det därmed viktigt att noggrant undersöka 
paketeringsbolaget och dess innehåll innan förvärvet sker. Ofta sker det i form av en s.k. due 
diligence, under vilken jurister undersöker all historik, avtal och förpliktelser.  

Ytterligare en skillnad mellan de två typerna av förvärv gäller själva köpets inträdande. Vid 
ett direkt förvärv, vilket innebär köp av fast egendom, ska en skriftlig handling (med vissa 
minimikrav) påtecknas av både köpare och säljare för att köpet ska anses vara fullbordat. Om 
ingen skriftlig handling påtecknas kommer köpet ej vara giltigt. Vid ett indirekt förvärv, 
vilket innebär köp av lös egendom, finns inget motsvarande krav. Det innebär att man till och 
med kan komma överens om köpet genom ett muntligt avtal (Kågerman 2015, 398). 
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Gällande fel på fastigheten finns skillnader beroende på vilken lag som aktualiseras. För 
förvärv som går under Köplagen gäller att fel som ej reklamerats inom två år från att varan 
togs emot preskriberas. För köp i enlighet med Jordabalken gäller istället en tid på tio år för 
motsvarande fel. För båda typerna av köp gäller dock att felet ska reklameras inom skälig tid 
efter att man märkt eller borde ha märkt felet, samt att reklamationsreglerna kan avtalas bort 
om båda parter är överens om detta (Kågerman 2015, 399). 

För köp som sker i enlighet med Jordabalken finns även möjlighet till att dra av en del av 
köpeskillingen för inteckning eller panträtt som kan komma att utgå från fastigheten och som 
man ej förväntat sig. Det innebär med andra ord att köparen har möjlighet att erlägga lägre 
köpeskilling än tänkt om den som avyttrar fastigheten inte kan överlämna alla pantbrev som 
tagits ut. För köp som sker i form av lös egendom finns ingen motsvarande regel, och måste 
därmed ha god koll på vilka pantbrev och liknande som tagits ut i fastigheten (Kågerman 
2015, 399). 

Sammantaget finns det en del stora civilrättsliga skillnader mellan köp som sker i direkt form 
och köp som sker i form av en fastighetspaketering. De flesta har dock mest betydelse för 
köparen, och kan komma att träffa denne hårt. Emellertid bör en god due diligence alltid 
genomföras vid ett så pass stort köp av lös egendom, och man bör därigenom upptäcka de 
brister och liknande som ej kan åberopas då Köplagen tillämpas. Gällande övriga nackdelar 
som uppstår då Köplagen används istället för Jordabalken, kan de anses vara av den betydelse 
att de fördelar som en fastighetspaketering innebär överväger. Det bör möjligen kunna bevisas 
av det stora antalet kommersiella fastighetsköp som sker i form av en paketering istället för 
ett direkt förvärv.  

3.1.9	Rättsfall	 	
För att lättare förstå hur en fastighetspaketering går till, samt vilka problem gällande 
gränsdragning och klassificering som kan uppstå, kommer ett antal rättsfall undersökas. Dock 
bör det nämnas att fallen endast används för att ge en klarare bild av området. De bör därmed 
ej anses kunna ge en självklar vägledning för vad som är en tillåten och icke tillåten 
fastighetspaketering. 	

3.1.9.1	HFD	2012	not	34	
Målet HFD 2012 not 34 gäller en fastighetsförvaltande koncern som ägde 
bostadsrättsfastigheter samt kommersiella fastigheter. Koncernen avsåg att avyttra ett antal 
fastigheter genom att utnyttja regelverken för fastighetspaketeringar, och hade därmed begärt 
ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) gällande detta. Inom samma koncern 
bedrevs även viss byggnadsrörelse, varav några av dessa bolag var ägare till de fastigheter 
som ingick i de omtvistade transaktionerna.  

Ett bolag inom koncernen avsåg att bilda fem dotterbolag. Genom att överföra fastigheterna 
genom underprisöverlåtelser till dessa skulle man sedan kunna avyttra dem och på så sätt 
undgå beskattning.  
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SRN:s förhandsbesked syftade till att ge vägledning gällande om andelarna i dotterbolagen 
skulle anses vara kapital- eller lagertillgångar. Det var av stor vikt i och med att en 
klassificering som kapital innebär att kapitalvinsten kan undantas från beskattning. Bolaget 
själva hade som mål att klassificera andelarna som kapital. Främst med utgångspunkt i regeln 
i 27 kap 6 § IL.  

Företaget ansåg att de själva varken bedrev byggnadsrörelse eller någon typ av handel med 
fastigheter. Det innebar, enligt dem, även att ovan nämnda regel ej kunde tillämpas, och 
andelarna då uteslutande skulle klassas som kapitaltillgångar.  

Skatteverket var dock av en annan åsikt, och undersökte främst hur nära relation ett 
koncerninternt företag som bedriver byggnadsrörelse kan ha till fastigheten som ska 
förpackas, utan att det ska påverka denna. Med stöd av regeln i 17 kap 3 § IL kom de fram till 
att kopplingen mellan bolagen hade betydelse, vilket innebar att samtliga andelar i 
paketeringsbolaget skulle betraktas som lagertillgångar. Att paketeringsbolaget ej bedrev 
någon egentlig byggnadsrörelse på egen hand var alltså inte incitament nog för att andelarna 
skulle klassas som kapitaltillgångar. 

Skatterättsnämnden, vars uppgift var att ta fram förhandsbeskedet, utgick främst från 27 kap 6 
§ IL och dess förarbeten. Nämnden konstaterade att det viktiga i frågan huruvida andelarna 
skulle klassas som lager- eller kapitalandelar var i vilken mån man försökt skapa en 
fördelaktig omstrukturering eller ej. För att lösa detta skapades ett alternativt scenario. Det 
gick ut på att undersöka huruvida man ansett att moderbolaget hade bedrivit handel med 
fastigheter, om fastigheterna istället ägts direkt av moderbolaget.  

SRN frångick alltså helt det reella scenariot eftersom det inte ansågs vara av intresse att 
undersöka huruvida moderbolaget bedrev handel med fastigheter då andelarna i dotterbolagen 
förvärvades. Det som istället var av största vikt var det som ovan beskrevs, huruvida 
moderbolaget hade ansetts göra det i ett alternativt scenario. Med grund i att man inom 
koncernen bedrev viss handel med fastigheter samt att en del av de bolag som var verksamma 
inom koncernen delvis även hade detta ändamål, ansåg nämnden att andelarna skulle utgöra 
lagerandelar.   

Beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen fokuserade till stor del 
på hur koncernen var uppbyggd, och respektive företags verksamhetsområde. De utgick även, 
liksom tidigare, från regeln i 27 kap 6 § IL och jämförde innehavet med ett direkt ägande. 
Sammantaget konstaterade HFD att dotterbolagets andelar borde klassats som lagertillgångar 
om bolagets innehav även klassats som lagertillgång om man ägt fastigheten direkt. I detta 
fall kunde de dock ej fastslå att fastigheterna hade varit lagertillgångar om de ägts av bolaget 
direkt, varav de konstaterade att Skatterättsnämndens beslut skulle ändras. Det innebar att 
andelarna i dotterbolagen bedömdes vara kapital- samt näringsbetingade andelar, vilket även 
innebar att skatt ej behövde erläggas.  
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3.1.9.2	Guldmyranmålet   
Guldmyran Bostadsrätter AB, en del av Wallenstam-koncernen, bedriver förvaltning av fast- 
och lös egendom. Främst i form av fastigheter och bostadsrätter. Under 2004 bildade bolaget 
30 stycken ekonomiska föreningar med mål att användas för fastighetspaketering. En av 
avyttringarna skulle ha en bostadsrättsförening som slutkund. Transaktionen initierades 
genom att en underprisöverlåtelse skedde, från ett bolag inom Wallenstam-koncernen, till en 
av de nyligen skapade ekonomiska föreningar. Därefter avyttrades andelarna i den 
ekonomiska föreningen vidare till bostadsrättsföreningen. Ersättningen motsvarade det 
marknadsmässiga värdet.  

Under 2006 överläts totalt andelar i fem ekonomiska föreningar på motsvarande sätt. Under 
2007 låg siffran på elva överlåtelser. Vinsterna för transaktionerna låg på 654 895 337 kronor 
(2006), samt 783 432 376 kronor (2007). Utöver detta innehöll även fastigheterna som 
paketerats ett antal lediga lägenheter, vilka vid senare tillfälle avyttrades av bolaget under 
2006 respektive 2007. Vinsten för dessa uppgick till 24 611 367 kronor respektive 17 857 365 
kronor.  

Bolaget ansåg att samtliga avyttrade andelar var näringsbetingade, vilket även innebar att man 
ej tog upp vinsterna som uppstått till beskattning. Det skapade dock grunden till ett 
gränsdragningsproblem utifrån vilket Guldmyranmålet målades upp.  

Bolaget hade tyckt det var självklart att andelarna skulle betraktas som näringsbetingade. 
Dock var den avgörande frågan i målet huruvida det var rätt tänkt eller ej. Till följd av detta 
aktualiserades även frågan gällande om andelarna skulle ses som lagertillgångar eller 
kapitaltillgångar. Skatteverket bedömde dock att bolaget gjort fel och att andelarna, i enlighet 
med 17 kap 3 § IL, skulle betraktas som lagertillgångar vilka följaktligen skulle tas upp till 
beskattning.  

Som grund angav man bland annat att man ansåg att Guldmyran varken bedrev 
byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, vilket innebar att 27 kap 6 § IL ej var tillämplig. 
Det bidrog indirekt till att andelarna skulle anses vara lagertillgångar i enlighet med 17 kap 3 
§ IL.    

Bolagets huvudsakliga verksamhet avsåg förvaltning. Emellertid ansåg Skatteverket att 
verksamheten avsåg omsättning. Främst med grund i att de avyttrade fastigheterna ej hade 
förvaltats av bolaget. De ansåg även att varken handel med fastigheter eller byggnadsrörelse 
förelåg, vilket innebar att reglerna i 27 kap IL ej aktualiserades.  

Beslutet gällande andelarna överklagades av bolaget. I första hand yrkade man att alla andelar 
skulle betraktas som kapitaltillgångar. I andra hand att detta endast skulle gälla andelarna som 
överlåtits i bostadsrättsföreningarna. Förvaltningsrätten meddelade i sin dom att lagstiftningen 
i 27 kap IL är av en särskild art, och ej ska tillämpas om bolaget inte bedriver någon av de 
verksamheter som omnämns i nyss nämnda kapitel. Det innebar i sin tur att regeln i 17 kap 3 
§ IL istället skulle tillämpas, vilket medförde att andelarna ansågs utgöra lagerandelar och 
därmed ej var undantagna från beskattning. Som grund nämnde Förvaltningsrätten vidare att 
de även ansåg att ett tydligt omsättningssyfte ansågs ha funnits och att andelarna därav skulle 



 28 

betraktas som lagertillgångar.  

Avgörandet överklagades vidare till Kammarrätten. Gällande frågan kring andelarna i de 
ekonomiska föreningarna hänvisade de till HFD 2012 not. 34 där en liknande diskussion finns 
gällande gränsdragningen för de regler som återfinns i 27 kap IL. Kammarrätten diskuterade 
även bestämmelsen i 27 kap 6 §, vilken behandlar andelar i fastighetsförvaltande bolag. De 
ansåg att bestämmelsen ej är tillämpbar om de specifika andelarna i rörelsen ägs av ett av dess 
dotterbolag. De ansåg därav att andelarna ej skulle utgöra lagertillgångar. Det innebar att 
andelarna bedömdes utgöra kapitaltillgångar, och därmed även näringsbetingade andelar.  

Gällande andelarna i bostadsrättsföreningarna baserades även här mycket på tidigare praxis. 
Den främsta frågan att undersöka var huruvida bolaget hade bedrivit någon form av 
yrkesmässig handel eller ej. Till följd av att bolaget endast haft andelarna i sin ägo en 
förhållandevis kort tid, ansågs målet med förvärvet förmodligen vara att omsätta dessa. Även 
att antalet avyttringar var relativt många hade viss inverkan.  

Till följd av detta ansåg Kammarrätten att samtliga andelar i bostadsrättsföreningarna skulle 
betraktas som lagertillgångar. Med grund i att en avyttring av denna typ av tillgång är 
skattepliktig, innebar avgörandet att inga skattefria fördelar kunde erhållas för andelarna i 
bostadsrättsföreningarna.  	

3.2	Skatterättslig	lagstiftning	gällande	fastighetspaketering		 	
Fastighetsförsäljningar	 leder	 till	 flertalet	 olika	 skatterättsliga	 konsekvenser.	 Flera	 av	 dessa	
går	emellertid	att	undvika	genom	en	paketering	av	 fastigheten	eller	 fastigheterna	som	ska	
säljas.	I	avsnittet	kommer	begrepp	och	kunskap	gällande	de	skatterättsliga	aspekterna	av	en	
direkt	fastighetsförsäljning	samt	paketering	klarläggas.		

3.2.1	Olika	typer	av	skatt	
I den svenska skattelagstiftningen finns ett flertal olika skatter reglerade. Det finns både 
skatter på inkomster, samt skatter som tas ut på konsumtion. Inkomstskatten tas både ut 
kommunalt och statligt, och finns reglerad i inkomstskattelagen (IL, 1999:1229) (Gyland et 
al. 2013, 12).  

Konsumtionsskatten är uppdelad i mervärdesskatt, även kallad moms, samt i specifika 
punktskatter. Mervärdesskatten är en typ av ”påslag” som finns på den största delen av allt 
som konsumeras, medan punktbeskattningen endast sker på särskilda varor och tjänster. 
Mervärdesskatten finns reglerad i mervärdesskattelagen (ML, 1994:200), medan de specifika 
punktskatterna finns reglerade i ett antal olika lagar. Exempelvis finns det en lag om 
avfallsskatt (1999:673), samt en om alkoholskatt (1994:1564) (Gyland et al. 2013, 13). 

Förutom dessa typer av skatt av ”ekonomiskt slag” tillkommer även skatter på tillgångar. Hit 
hör bland annat den tidigare gällande arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten samt de olika 
typerna av fastighetsskatt (Gyland et al. 2013, 13). 
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3.2.2	Inkomstskattelagen	
Generellt sett finns alla regler om beskattning av inkomst samlade under Inkomstskattelagen 
(IL, 1999:1229). Inkomstbeskattningen delar upp inkomster i tre olika undergrupper, även 
kallade inkomstslag; tjänst, näringsverksamhet, samt kapital. För respektive inkomstslag 
beskattas nettointäkten. Det innebär att det endast är intäkter minus kostnader som beskattas 
(Gyland et al. 2013, 27).  

För att avgöra till vilket av inkomstslagen som verksamheten tillhör, och på så sätt även för 
att bestämma hur verksamheten ska beskattas, finns det kriterier att gå utefter. I stora drag kan 
det sägas att arbetsprestationer ska beskattas i inkomstslaget tjänst, inkomst av en egendom 
beskattas i kapital, samt att den egna verksamheten beskattas i inkomstslaget 
näringsverksamhet. Dock kan även denna gränsdragning ibland skapa problem.  

För sådana situationer är det mer lämpligt att utföra processen i steg, och på så sätt få fram 
inom vilket inkomstslag som verksamheten ska beskattas.  

Prövningen grundar sig i att man ställer den specifika verksamheten mot respektive 
inkomstslags rättsliga definition, för att på så sätt ta reda på vart den platsar. Man börjar med 
definitionen av näringsverksamhet, och om den ej uppfyller alla kriterier går man vidare.  

3.2.2.1	Inkomst	av	näringsverksamhet	 	
Det som krävs för att en verksamhet ska anses utgöra näringsverksamhet är att den drivs 
självständigt, har som syfte att ge ett ekonomiskt utbyte (vinstsyfte), samt ej har en begränsad 
omfattning. Näringsverksamheten kan bedrivas av både juridiska som fysiska personer, men 
generellt sett kan man säga att all verksamhet som bedrivs av en juridisk person ska anses 
utgöra näringsverksamhet. Detta kan exempelvis vara i form av aktiebolag eller handelsbolag 
(Gyland et al. 2013, 69).  

Inkomstslaget näringsverksamhet regleras i 13 – 40 kap IL. I 13 kap 1 § 1 st. IL anges den 
lagstadgade definitionen av näringsverksamhet: 

  

  

  
 

Inkomst som beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet utgör förvärvsinkomst, och det som 
menas med förvärvsverksamhet är att syftet med verksamheten ska generera någon typ av 
intäkt (Prop. 1998/90:110, 310). Då en bedömning ska göras angående om en intäktsdrivande 
verksamhet ska anses vara av typen förvärvsverksamhet tar man både verksamhetens 
omfattning, regelbundenhet, samt dess varaktighet i beaktan (Skatteverket 2013, 1395).  

I lagens mening är det även av stor betydelse att verksamheten bedrivs yrkesmässigt, 
självständigt samt i vinstsyfte. Dessa tre kriterier benämns även som de tre rörelsekriterierna, 
och speglar tillsammans det som brukar karakterisera en näringsverksamhet (Gyland et al. 

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster 
och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med 
näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs 
yrkesmässigt och självständigt. 
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2013, 28). 

Ur en fastighetsrättslig synvinkel kan det tilläggas att alla näringsfastigheter beskattas under 
inkomstslaget näringsverksamhet (Gyland et al. 2013, 54). I enlighet med 2 kap 14 § IL utgör 
allt som inte räknas som privatbostadsfastighet en näringsfastighet. Vad som utgör 
privatbostadsfastighet definieras i 2 kap 13 § IL. Med privatbostadsfastighet kan även 
tomtmark räknas in, om avsikten är att bygga privatbostad på den. Begreppen definieras i 
Fastighetstaxeringslagen (Kleerup et al. 2016, 14).  

Viktigt att tillägga är även att intäkter samt kostnader beräknas olika för de olika 
inkomstslagen. För näringsverksamhet finns den allmänna bestämmelsen för vad som räknas 
som inkomst i 15 kap 1 § IL. Bland annat nämns ersättning man erhållit för utförda tjänster, 
varor, kapitalvinster, avkastning av tillgångar, samt alla andra inkomster i 
näringsverksamheten (Kleerup et al. 2016, 27). Som tidigare nämnt beskattas alla juridiska 
personer för all inkomst under inkomstslaget näringsverksamhet (1 kap 3 § IL). Detta innebär 
även att de kapitalvinster- samt förluster som görs på kapitaltillgångar i verksamheten ska 
beskattas under detta inkomstslag (13 kap 1 § IL).   

3.2.2.2	Inkomst	av	tjänst		
Till inkomstslaget tjänst räknar man de inkomster och utgifter som uppkommit till följd av 
tjänst till den del de ej ska räknas in under de övriga inkomstslagen näringsverksamhet eller 
kapital. Inkomstslaget regleras i 10 – 12 kap IL, och inkomster som är hänförliga till denna 
typ utgör s.k. förvärvsinkomst (Gyland et al. 2013, 27). I viss mån benämns ibland 
inkomstslaget tjänst även som en typ av uppsamlingsplats för inkomster som ej kunnat platsa 
under något av de andra två inkomstslagen. 

I 10 kap 1 § IL anges vad som menas med tjänst. Det anges att:   

 

   
 
 

 

 

 
 
Både i 10 samt 11 kap IL nämns flertalet olika typer av inkomster som ska tas upp under 
inkomstslaget. Bland dessa finns bland lön, pension, förmåner och livränta.  

Ibland kan problem uppkomma gällande gränsdragningen mellan vad som utgör tjänst och 
näringsverksamhet. Dock är frågan som bör ställas i dessa fall om verksamheten är en 
yrkesmässig självständig verksamhet eller ej. Till detta bör man även beakta i vilken 
omfattning uppdragen är, längden, samt antalet uppdragsgivare.  

Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del 
de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. 

Med tjänst avses 

1. anställning, 

2. uppdrag, och 

3. annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. 
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Det är dessutom viktigt att komma ihåg att det är arbetsprestationen som ska ligga till grund 
för beskattningen, och att denna ofta är i form av någon typ av utbetalning från annan person 
(Gyland et al. 2013, 45).  

Även under detta inkomstslag kan det vara bra att undersöka hur intäkter och kostnader ska 
behandlas. Som intäkt i tjänst finns bland annat förmåner. Generellt anges det att den som får 
en förmån ska hamna i samma skattemässiga ställning som om man istället hade fått högre 
lön och själv förvärvat det som avses (Gyland et al. 2013, 45). Vidare ska förmånerna alltid 
värderas till sitt marknadsvärde. Dock har det visat sig vara mycket svårt att applicera detta 
tankesätt i praktiken, och man utgår i många fall istället från schabloner då förmånen ska 
värderas. 

Kostnader som uppkommer under tjänst regleras främst av huvudregeln i 12 kap 1 § IL. Det 
anges att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster får dras av som kostnad.  

Dessa delas vidare in i tre olika avdragsposter; utgifter som får dras av fullt ut, utgifter för 
arbetsresor, samt övriga utgifter. För samtliga finns det dessutom regleringar för hur stora 
belopp som får dras av som kostnad under detta inkomstslag.  

3.2.2.3	Inkomst	av	kapital	
Inkomster som klassas som inkomst av kapital utgör kapitalinkomster. Inkomstslaget regleras 
vidare i 41 – 55 kap IL (Gyland et al. 2013, 27). Inom kapital redovisas den löpande 
avkastningen av tillgångar och egendom, inkomst vid uthyrning av privatbostad, samt vinster 
respektive förluster vid avyttring av tillgång och egendom (Gyland et al. 2013, 53-57). Denna 
sistnämnda del utgör även den så kallade kapitalvinstbeskattningen.  

För att förenkla gränsdragningen mellan kapital och övriga inkomstslag kan det sägas att man 
under kapital beskattar inkomster från tillgångar som ägs av skattesubjektet. Dock ej de 
tillgångar som ingår under näringsverksamheten (Gyland et al 2013, 56). I 41 kap IL finner 
man en definition och avgränsning av inkomstslaget kapital.  

Det anges att:  

 

  
  
 

 

 

 
Ytterligare poster som räknas in under inkomst av kapital anges i kapitlets 3 §, där det bland 
annat nämns att återförda avdrag för avsättning till ersättningsfond ska innefattas. Vidare 
följer kap 42 IL, som hanterar vad som ska tas upp samt dras av.  

Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter 

- på grund av innehav av tillgångar och skulder, och 

- i form av kapitalvinster och kapitalförluster. 

Till inkomstslaget kapital räknas inte inkomster och utgifter som 
räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.  
(41 kap 1§ IL) 
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För fastighetsområdet finns det sammanfattningsvis tre olika typer av inkomster som ska tas 
upp till beskattning under inkomstslaget kapital:  

- inkomst vid uthyrning av privatbostad 
- löpande avkastning av egendom 
- kapitalvinster resp. kapitalförluster 

 
Speciellt för inkomstslaget är även att den interna gränsdragningen är mycket viktig. Detta då 
reglerna skiljer sig åt markant. Beroende av vilken typ av avkastning eller inkomst som ska 
kapitalbeskattas tillämpas helt olika typer av regler. 

Då det gäller fastigheter delar man upp dessa i privatbostads- och näringsfastigheter. Som 
nämndes under avsnittet Inkomst av näringsverksamhet beskattas näringsfastigheter under 
inkomstslaget näringsverksamhet. Dock beskattas privatbostadsfastigheter alltid under kapital 
och vad som räknas till privatbostad definieras i 2:8 IL. Det nämns bland annat att en 
privatbostadsfastighet ska vara inrättad för maximalt två familjer, samt utgöra ett småhus.  

Att tillägga då det gäller denna typ av fastighet är att man alltid strävar efter att uppnå en form 
av neutralitet mellan olika boendeformer, och därför vill beskatta dem på ett likartat sätt. Det 
har medfört att beskattningen ofta sker enligt schablon, och då genom fastighetsskatt eller 
fastighetsavgift (Gyland et al. 2013, 54). För näringsfastigheter sker däremot beskattningen 
istället på ett konventionellt sätt. Det innebär att samtliga inkomster tas upp som intäkt, och att 
avdrag ges för utgifter.  

Gällande hur intäkter och kostnader ska behandlas för övriga typer av fastigheter under 
inkomstslaget kapital gäller följande. Som intäkter är det alltid de faktiska inkomsterna som 
ska tas upp. Från intäkterna får avdrag göras för de utgifter som uppstått i koppling till då 
intäkterna förvärvats samt dess bibehållande. Till detta tillkommer även möjligheter att göra 
avdrag för kapitalförluster och ränteutgifter (42 kap 1 § IL). Avdragen behandlas olika 
beroende av vilken underkategori de är tillhörande.  

Innan beskattning ska ske kommer slutligen samtliga tre typer av inkomster – inkomster av 
privatbostäder, avkastningsinkomster och kapitalvinster/kapitalförluster – att summeras. Ett 
överskott kommer beskattas, medan ett underskott kan ge möjlighet till skattereduktion 
(Gyland et al. 2013, 60).  

3.2.3		Mervärdesskatt		
Mervärdesskatten har funnits i Sverige sedan 1960-talet, och är således en relativt gammal 
form av beskattning. Den benämns även vid moms, och regleras främst i Mervärdesskattlagen 
(ML, 1994:200). Reglerna gällande moms varierar mycket beroende på område, och 
orsakerna är främst politiska. Detta eftersom momsen till stor del använts som ett styrmedel 
inom finanspolitiken. Ofta har även momsreglerna skapats och ändrats för att skapa en så 
konkurrensneutral miljö som möjligt (Fink et al. 2009, 11).  

Inom momslagstiftningen finns flertalet områden vilka omfattas av olika typer av 
specialregler. Fastighetsområdet är ett av dessa. All typ av omsättning, vilken inkluderar 
försäljning liksom överlåtelser och upplåtelser av fastigheter är momsfri.  
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Med fastighet menar man här mark, med eller utan byggnader (3 kap 2 § ML). Från 
specialregeln finns det dock flertalet undantag då skattefriheten ej gäller (Svensson 2016, 58).  

En orsak till den nämnda specialregeln har sin grund i att man ansett det vara relevant att 
begränsa kostnaderna kopplade till bostäder för konsumenten. Genom att kunna sätta in lite 
mer fördelaktiga regler inom specifikt fastighetsområdet har man hoppats på att få en likvid 
och välfungerande marknad som gynnar konsumenten såväl som producenten (Fink et al. 
2009, 11). 

Då mervärdesskattlagen tillämpas på fastigheter är det även viktigt att beakta lagens syn vad 
gäller definitionen av fastighet. I enlighet med 1 kap 11 § ML är en fastighet det som utgör 
eller tillhör en fastighet i samma bemärkelse som i Jordabalken. Det innebär att även 
byggnadstillbehör kan utgöra en fastighet (Kleerup et al. 2016, 17).  

Samtidigt är det även viktigt att tillägga att industritillbehör, vilka definieras i 2 kap 3 § JB, ej 
ingår i skatteunderlaget ur ett momshänseende. Detta med hänvisning till 1 kap 11 § ML.  

3.2.4	Fastighetsskatt	m.m.		
Sverige slopade, för inte allt för länge sedan, både förmögenhetsskatten samt arv- och 
gåvoskatten. Skatterna gällde på innehav av tillgångar samt på överlåtelser av egendom, och 
slopades främst med skäl för de problem de orsakat för såväl företagare samt 
generationsskiften (Gyland et al. 2013, 113).  

Dock innebar inte slopandet slutet på all sorts beskattning av tillgångar samt överlåtelser, utan 
viss typ finns fortfarande kvar. Kapitalvinstbeskattningen, vilken kommer undersökas närmre 
senare i kapitlet, är en typ av beskattning av överlåtelse. Likaså stämpelskatten, som även den 
kommer undersökas lite senare. Skatt på innehav av tillgångar finns kvar i form av 
fastighetsskatt och fastighetsavgift (Gyland et al. 2013, 113). 

Fastighetsskatten kan antingen betalas i form av en statlig fastighetsskatt och/eller i form av 
en kommunal fastighetsavgift. Dessa regleras i Lagen om kommunal fastighetsavgift 
(2007:1398) samt i Lagen om statlig fastighetsskatt (1984:1052). Det avgörande för om 
fastighetsskatt eller fastighetsavgift ska erläggas är hur bebyggd fastigheten är. (Gyland et al. 
2013, 113).  

Kommunal fastighetsavgift tas ut i form av ett fast belopp för villor, radhus, sommarstugor, 
samt för bostadslägenheter i hyreshus. Fastighetsavgiften kan även bli aktuell då det gäller en 
hyreshusenhet som innehåller lokaler (Kleerup et al. 2016, 169). Om fastigheten är obebyggd 
eller då det gäller en byggnad under uppförande kommer en fastighetsskatt istället tas ut. 
Skatten tas ut i form av en viss procentsats av taxeringsvärdet (Gyland et al. 2013, 114).  

Normalt sett är det ägaren av fastigheten som ansvarar för att betala skatten och/eller avgiften. 
I enlighet med Fastighetsskattelagen 2 § 1 st gäller samma villkor då fastighetsägaren är i 
form av en juridisk person. Vidare är det den som är ägare vid tidpunkten för årets ingång 
som ses som fastighetens ägare (Lag om kommunal fastighetsavgift 2 §, Fastighetsskattelagen 
2 §). På så sätt bär denna person skyldigheten att betala skatten och/eller avgiften även fast 
det sker ett skifte av fastighetens ägare under året.  
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Det innebär att det alltså är av stor vikt att fastslå vem som är fastighetens ägare vid ingången 
av det nya året (Svensson 2016, 111).  

3.2.5	Kapitalvinstbeskattning		
Som tidigare nämndes är kapitalvinstbeskattning en form av skatt som aktualiseras vid en 
avyttring av en egendom eller tillgång. Denna typ av beskattning regleras främst i 44-45 kap 
IL, och det som räknas som avyttring är försäljning, byte, eller en liknande överlåtelse (44 kap 
3 § IL).  

I 44 kap 13 § IL definieras huvudregeln för hur beräkningen av kapitalvinsten ska ske. Man 
anger att den ska utgöras av skillnaden mellan den erlagda ersättningen för den avyttrade 
tillgången minskad med utgifterna och omkostnadsbeloppet. Som utgifter räknas sådana som 
uppstått vid försäljningen av egendomen eller tillgången. De kan vara i form av köpeskilling, 
mäklararvode, eller kostnader för juridiskt ombud.  

Omkostnadsbeloppet avser till exempel utgifter som säljaren haft då fastigheten anskaffats, 
ökat med om- och tillbyggnadskostnader (44 kap 14 § IL).  

Kapitalvinstbeskattningen sker vid avyttringen av fastigheten, och huvudregeln rörande 
beskattningstidpunkten anger att hela kapitalvinsten ska tas upp som en intäkt det 
beskattningsår som avyttringen skedde (44 kap 26 § IL). Då avyttraren är i form av en juridisk 
person ska, som tidigare nämnts, kapitalvinsten (eller en möjlig förlust) beskattas som 
näringsinkomst (13 kap 2 § IL). Det innebär att 90 procent av kapitalvinsten kommer tas upp 
som en skattepliktig inkomst. För fysisk person sker beskattningen istället under 
inkomstslaget kapital (Kleerup et al. 2016, 120). 

Som tidpunkt för avyttringen räknas det tillfälle då parterna träffat ett bindande avtal. Det sker 
i de flesta fall när köpekontraktet har undertecknats av båda parter.  

3.2.6	Stämpelskatt		
Som tidigare nämndes är även stämpelskatten en typ av beskattning som sker vid överlåtelse. 
Det sker i samband med att lagfart beviljas, och påförs på förvärvet. Samtliga bestämmelser 
som rör stämpelskatt finns att finna i Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (SL, 
1984:404).  

Då förvärvaren är en fysisk person påförs en skatt på 1.5 procent, medan motsvarade skatt för 
en juridisk person är 4.25 procent (Svensson 2016, 204). Det tillkommer även en 
expeditionsavgift på 825 kronor, vilken erläggs i samband med ansökan om lagfart 
(Lantmäteriet 2017). Som utgångsvärde för stämpelskatten används det högsta av 
taxeringsvärdet och överlåtelsepriset (Kleerup et al. 2016, 161). Om det ej finns 
taxeringsvärde så görs istället en värdeuppskattning av sakkunnig eller annan typ av utredning 
för att få fram värde (9 § SL).  
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Vad som menas med skattepliktiga förvärv regleras i 4 § SL. Det anges att: 

 
Under vissa omständigheter kan dock stämpelskatten undvikas. Bland annat genom att 
genomföra förvärvet i samband av en fastighetsbildningsåtgärd, exempelvis 
fastighetsreglering (Kleerup et al. 2016, 161). Generellt sett kan det även tilläggas att ingen 
skatt tas ut vid fusion, eller vid benefika fång.  

Det kan exempelvis vara i form av gåva (Svensson 2016, 204). Även att använda sig av 
paketering av fastigheter bidrar med ändrade omständigheter.  

I lagens förarbeten har det även diskuterats huruvida förvärv som sker genom aktier eller 
andelar i juridisk person ska omfattas av stämpelskatten eller ej. Dock fann man ej skäl nog 
för att inkludera dessa indirekta förvärv bland de skattepliktiga (Kågerman et al. 2004, 17).  

3.2.7	Underprisöverlåtelser		
Då en avyttring av en tillgång sker till ett underpris, där vinsten beskattas i inkomstslaget 
näringsverksamhet, ska enligt lag en uttagsbeskattning ske. Detta i enlighet med reglerna i 22 
kap IL. Vad en uttagsbeskattning innebär skattemässigt är att man, via överlåtaren, beskattar 
tillgången som om den avyttrats för det pris som skulle motsvarat marknadsvärdet (22 kap 7 § 
1 st IL). Från regeln finns det dock flertalet undantag, vilka bland annat går att finna i 22 kap 
9-13 §§ IL samt i 23 kap IL.  

Då det gäller fastigheter är reglerna i 23 kap IL i synnerhet viktiga. De hanterar de s.k. 
underprisöverlåtelserna, vilka aktualiserar en form av undantagsregler. Genom att genomföra 
avyttringen på rätt sätt kan en uttagsbeskattning undvikas (i enlighet med 23 kap 9 § IL). 
Reglerna härstammar ursprungligen från praxis, och man ansåg att lagstiftningen var i behov 
av en klargörelse för när uttagsbeskattning var aktuell. Huvudsyftet med ändringen var främst 
för att underlätta omstruktureringar inom företag. 

Vad som räknas som underprisöverlåtelse anges i 23 kap 3 § IL. Där anges det att:  
 

 

  
  

Förvärv av fast egendom är skattepliktiga om de sker genom: 

1) köp eller byte, 

2) tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening, 

3) expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller skyldighet att lösa 
fast egendom, 

4) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551) eller en åtgärd 
enligt  
utländsk lagstiftning som motsvarar sådan delning. 

Med underprisöverlåtelse avses överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller 
mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt 
motiverat, om villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda. 
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Av dessa villkor, vilka återfinns i 23 kap 14-29 §§ IL, kan några av de viktigaste vara värda 
att nämna: 

- Överlåtaren samt förvärvaren ska vara en fysisk person eller ett företag 
(23:14 IL) 

- Efter förvärvet ska förvärvaren vara skatteskyldig för inkomst av 
näringsverksamhet i vilken tillgången ska ingå (23:16 IL) 

- Då överlåtaren är en fysisk person och förvärvaren är ett företag, måste alla 
andelar i företaget vara kvalificerade (23:18 IL) 

 
Då det gäller inkomstslaget kapital och överlåtelse sker från fysisk person eller handelsbolag 
till ett företag som överlåtaren eller närstående är delägare i, finns regler gällande 
underprisöverlåtelser att inhämta i 53 kap IL.  

Gällande det första villkoret som ovan angetts, vilket går att finna i 23 kap 14 § IL, kan det 
tilläggas att som företag räknas de subjekt som nämns i 23 kap 4 § IL. Bland annat nämns 
svenskt aktiebolag, svensk stiftelse (ytterligare begränsningar tillkommer, se 23 kap 14 § 2 st 
IL), samt svensk ekonomisk förening.  

Beträffande handelsbolag gällde tidigare en specialregel, vilken fanns i 23 kap 5 § IL. Dock 
upphävdes den 2009, och det går idag ej att genomföra underprisöverlåtelser till eller från 
handelsbolag.  

Ofta sker underprisöverlåtelser inom koncerner, vilket innebär att någon ”riktig” avyttring ej 
skett. Med den tidigare lagstiftningen riskerade dock dessa typer av överlåtelser att 
uttagsbeskattas, vilket i många fall bidrog till att man vidhöll vid ogynnsamma 
företagsstrukturer. Att kunna genomföra omstruktureringar som innefattar interna 
överlåtelser, vilka ej aktualiserar någon uttagsbeskattning, har generellt sett förenklat mycket 
för företag. Dessutom gynnas samhället ofta i stort av många av dessa omstruktureringar.  

3.2.8	Näringsbetingade	andelar	
Vad som utgör näringsbetingade andelar definieras i 24 kap 13-14 §§ IL. Det anges att 
näringsbetingade andelar är andelar i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, som är en 
kapitaltillgång, samt som ägs av en sådan juridisk person som är:  

 

 

 

 

 

 

 

1. ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett 
investmentföretag, 

2. en svensk stiftelse eller svensk ideell förening och som inte omfattas av 
bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap., 

3. en svensk sparbank, 

4. ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller samarbetsområdet och 
som motsvarar något sådant svenskt företag som anges i 1-4. Lag 
(2004:1147). 
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Vad som menas med kapitaltillgång definieras under 25 kap 3 § 2 st IL.  

Utöver detta tillkommer det även krav på att andelen antingen är onoterad, att röstetalet för 
företagets andelar i det ägda företaget motsvarar minst 10 %, eller att innehavet av andelen 
betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett närstående företag (24 kap 14 § 
IL).  

År 2003 infördes reglerna som gjorde det möjligt att undgå skatt för kapitalvinster på 
näringsbetingade andelar. Dessa går att finna i 25 a kap IL, och infördes främst med syfte att 
motverka kedjebeskattning (Prop. 2002/03:96, 67-68).  

Enligt 25 a kap 3 § ska företaget som avyttrar andelarna vara: 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Att reglerna skulle kunna öppna upp fördelaktiga möjligheter vid paketering av fastigheter var 
något som diskuterades relativt tidigt under förarbetena (SOU 2001:11, 169). Man 
diskuterade även ett antal olika åtgärder för att förhindra att reglerna användes för just 
fastighetspaketeringar, men avstod från att införa dessa. Främst med skäl för de svårigheter 
det skulle kunna bidra till.  

Dock infördes istället regler om den s.k. ”fastighetsfållan”, vilka finns att finna i 25 kap 12 § 
IL. Syftet med reglerna var att på något sätt ändå förhindra vissa typer av 
fastighetspaketering. Vad som menas med fastighetsfållan är att en kapitalförlust som uppstått 
hos ett företag då en direktförsäljning av en fastighet, som även är en kapitaltillgång, 
genomförts endast kan dras av mot kapitalvinster som har uppstått då man sålt andra liknande 
fastigheter inom bolaget. Det främsta syftet med fållan var att undvika att företag väljer att 
utnyttja fastighetspaketering vid försäljning av fastigheter som man förväntas göra vinst på, 
och på samma sätt genomför en direktförsäljning av fastigheter som sjunkit i värde för att på 
så sätt utnyttja reglerna om avdragsgilla förluster (Prop. 2002/03:96, 138-140).  

Rättsverkningarna då en avyttring av en näringsbetingad andel sker hanteras i 25 a kap 5-8 §§ 
IL. Det anges bland annat att kapitalvinsten endast ska tas upp till beskattning då avyttring av 
delägarrätter i skalbolag föreligger (25 a kap 5 § 1st IL).  

1. ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett 
investmentföretag, 

2. en sådan svensk stiftelse eller ideell förening som inte omfattas av 
bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap.,  

3. en svensk sparbank,  

4. ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller 

5. ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och som motsvarar något sådant svenskt företag som anges i 
1-4. Lag (2003:224).  
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Vad som menas med skalbolag anges i 25 a kap 17 § IL. För att ett företag ska anses utgöra 
skalbolag ska dess likvida tillgångar ha ett marknadsvärde, som då avyttringen sker, 
överstiger jämförelsebeloppet i 25 a kap 17 § IL. Då en fastighetspaketering sker kommer 
jämförelsebeloppet motsvara hälften av den ersättning företaget får för samtliga andelar i 
paketeringsbolaget (25 a 17 § IL).  

För fastighetspaketeringar kommer paketeringsbolaget utgöra ett skalbolag då 
marknadsvärdet för de likvida tillgångarna överstiger halva ersättningen som erläggs vid 
avyttringen. Ofta uppkommer då även en fråga kring om fastigheten som paketeras ska 
bedömas utgöra en likvid tillgång eller ej. Här kommer rekvisiten som anges i 25 a kap 14 § 
IL att gälla, och samtliga ska vara uppfyllda för att skalbolag ska anses föreligga.  

3.2.9	Värdeminskningsavdrag		
Värdeminskningsavdrag innebär att man delar upp anskaffningskostnaden för en tillgång över 
den period den kommer användas. Det benämns även vid avskrivning. Genom att årligen 
skriva av en viss procentandel av tillgångens värde, delar man upp utgiften genom en 
kostnadsföring. Avskrivningen brukar vidare göras genom en s.k. avskrivningsplan 
(Skatteverket 2016).  

Då det gäller fastigheter, finns stora delar av reglerna att finna i 19 kap IL. Med grund i att 
man anser att mark har ett bestående värde, går det ej att göra någon avskrivning för denna 
typ av tillgång.  

Avskrivningen sker årligen, och beloppen är baserade på tillgångens anskaffningsvärde. 
Anskaffningsvärdet definieras i 19 kap 8-9 §§, och inkluderar de utgifter som uppkommit då 
byggnaden köpts, eller de utgifter som aktualiserats då byggnaden uppförts. Till de som 
uppkommit då en byggnad köpts räknas även b.la. stämpelskatt in. 
Då utgifter uppkommer till följd av reparationer eller underhåll, anger huvudregeln att dessa 
istället får dras av direkt (19 kap 2 § IL).  

Värdeminskningsavdrag, samt övriga avdrag gällande reparationer eller underhåll som 
genomförts, ska återföras då en näringsfastighet överlåts (26 kap 2 § IL). För avyttring av 
fastighet från juridisk person, med krav då en kapitalvinst föreligger, kommer detta dock inte 
få någon skattemässig konsekvens.   

Då det gäller paketering av fastigheter, och en näringsfastighet ska överlåtas mellan moder- 
till dotterbolag, behöver inte återföring göras (23 kap 13 § IL). Det ger dock vissa negativa 
konsekvenser för köparen av paketeringsbolaget, som då får ett lägre avskrivningsunderlag.   

3.2.10	Lagertillgång	eller	kapitaltillgång?	
Gränsdragningen mellan lagertillgångar och kapitaltillgångar är oerhört viktig då det gäller 
näringsbetingade andelar och fastighetspaketering. Detta eftersom en kapitaltillgång kan 
betraktas som en näringsbetingad andel, vilket är grundtanken för att möjliggöra 
fastighetspaketering (24 kap 14 § IL).  
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Vad en kapitaltillgång är definieras i 25 kap 3 § IL som andra tillgångar i 
näringsverksamheten än:  

  

 

 

  
 
Lagertillgångar definieras i 17 kap 3 § 1st IL som en tillgång som är avsedd för omsättning 
eller förbrukning. Dock bör det tilläggas att det inte endast krävs att man avser att omsätta en 
viss tillgång för att denna ska utgöra lager, utan den måste även ingå i en näringsverksamhet 
som utgör rörelse (SOU 2005:99, 31). Det innebär att företag som ej bedriver rörelse inte har 
någon möjlighet att ha lagertillgångar.  

Då det gäller fastigheter finns utöver detta även speciallagstiftning gällande lagertillgångar. 
Den tillämpas på företag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. I 27 kap 
4 § 1st IL anges att om en fastighet förvärvas av någon som bedriver byggnadsrörelse eller 
handel med fastigheter kommer fastigheten automatisk bli en lagertillgång i verksamheten.  

På samma sätt anges det i 27 kap 6 § IL även att andelar i fastighetsförvaltande företag kan 
komma att utgöra lagertillgångar. Det gäller dock endast om fastigheten, vid direktägande, 
hade utgjort lagertillgång i en byggnadsrörelse eller bolag som bedriver handel med 
fastigheter. Ytterligare krav, vilka anges i 27 kap 6 § 1 st p. 1-3 IL, ska även uppfyllas för att 
paragrafen ska gälla.   

Gällande bolag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter bör det dock 
tilläggas att en viss avsaknad finns gällande definition. Det enda lagstadgade finns i 27 kap 2 
§ IL, där det anges att den som innehar lagertillgång i enlighet med 27 kap 4-7 §§ IL, ska 
anses bedriva byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.  

Utifrån praxis på området har man dock nått slutsatsen kring att bedömningen bör ske utifrån 
bestämmelserna i 13 kap IL angående vad som utgör näringsverksamhet. Det innebär bland 
annat att verksamheten ska uppvisa någon form av yrkesmässighet och självständighet. För 
byggnadsrörelse har man dessutom, utifrån praxis, kunnat komma fram till att verksamheten 
ska kunna utföra arbete med egna anställda, egna maskiner samt eget material (SOU 1977:86, 
302). För handel av fastigheter gäller liknande, och man anger att verksamheten ska bedrivas, 
självständigt, varaktigt, samt med vinstsyfte.  

3.2.11	Gåva	och	”kattrumpa”	
En gåva är av benefikt fång, vilket innebär att den sker genom förvärv utan något krav på 
motprestation (Bengtsson 1962, 689-708 ). I enlighet med reglerna gällande avyttring i 
Inkomstskattelagen, räknas ej gåvor till detta (44:3 IL). När en fastighet eller annan typ av 
egendom överlåts genom gåva, arv m.m. kommer det innebära att mottagaren inträder i 
överlåtarens skattemässiga situation.  

- lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande 
tillgångar, 

- inventarier, och 
-  patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 kap 

1§ andra stycket 1 även om de inte förvärvats från någon 
annan 

 



 40 

Det innebär i sin tur att den nya ägaren övertar den gamla ägarens anskaffningsutgift och 
förbättringsutgifter, samt att ingen kapitalvinstbeskattning sker. Den kommer istället skjutas 
upp till den tidpunkt då gåvotagaren väljer att avyttra fastigheten (44:21 IL).  

För fall då en viss ersättning erläggs för gåvan kan det vara svårt att dra gränsen mellan vad 
som utgör köp och gåva. Det är dock en viktig gränsdragning, i synnerhet viktigt då det gäller 
kapitalvinst. I dessa fall har man därav kommit fram till att den s.k. helhetsprincipen ska 
tillämpas.  

Principen innebär att man börjar med att undersöka om ersättningen motsvarar eller överstiger 
taxeringsvärdet (för överlåtelseåret) eller ej, samt om marknadsvärdet är lägre eller högre än 
detta. Om både ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet, samt marknadsvärdet 
ej är lägre än detta kommer hela överlåtelsen betraktas som ett köp vid inkomstbeskattningen. 
Om fallet istället är så att ersättningen understiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen 
betraktas som gåva.  

På grund av avsaknaden av en definition av vad gåva innebär har man, utifrån praxis, tagit 
fram ett antal rekvisit som ska vara uppfyllda. De anger att en gåva måste ha skett frivilligt, 
att det ska ha funnits en gåvoavsikt, samt att det måste ha skett en förmögenhetsöverföring 
(Carlsson et al. 1996, 21). Då fallet gäller gåva till aktiebolag blir förhållandena dock lite mer 
komplicerade än om förmögenhetsöverföringen skulle vara till en fysisk person. Dock har 
man kunnat komma fram till att det vid överlåtelse till ett av överlåtaren helägt aktiebolag 
saknas gåvoavsikt (Kleerup et al. 2016, 118).  

Just gåvolagstiftningen används även vid avyttringar i form av s.k. kattrumpa. Det är ett 
uttryck som skapades utifrån ett omstritt fall gällande en viss typ av fastighetspaketering i 
området Kattrumpan, Stockholm. Metoden fungerar genom att fastighetsägaren, ofta 
tillsammans med närstående, bildar ett moder- samt dotterbolag. Därefter förs fastigheten 
över, från moder- till dotterbolaget, i form av en gåva. Det innebär b.la. att ingen stämpelskatt 
behöver erläggas. Till följd av att dotterbolaget inte har någon annan form av tillgångar, 
upprättas en s.k. revers som betalning till moderbolaget. Reversen kan dotterbolaget sedan 
amortera på. Metoden har främst används vid generationsskiften. Under 2016 begränsades 
dock möjligheterna till att använda metoden kraftigt (Skr. 2016/17:38, 1).  

3.2.12	Exempel	–	Paketering	ur	en	ekonomisk	aspekt		
Hittills har främst de skatterättsliga konsekvenserna av fastighetspaketeringar undersökts och 
analyserats. Dock är de ekonomiska konsekvenserna minst lika intressanta, och är något som 
bör vara av intresse för såväl en som utför detta på en daglig basis som för en som ej lika ofta 
kommer i kontakt med ämnet.  

För att förenkla kommer vi utgå från två olika fall där en fastighet ska avyttras. I det ena fallet 
väljer man att sälja fastigheten i form av en direkt försäljning, och då i form av fast egendom. 
I det andra fallet avyttras fastigheten i form av en fastighetspaketering. Dock bör det även 
tilläggas att exemplifieringen är i sin enklaste form, och att flera typer av tilläggsposter såsom 
bland annat förlorade värdeminskningsavdrag har försummats.  
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Den fastighet som har använts i samtliga fall har värden i form av:    

− Anskaffningskostnad: 5 mkr 
− Skattemässigt värde: 3 mkr 
− Taxeringsvärde: 15 mkr 
− Marknadsvärde: 20 mkr 

 
Fall I – Direkt försäljning 

Bolaget X äger en fastighet med de värden som ovan angetts. En direktförsäljning sker till 
fastighetens marknadsvärde. Vinsten består av fastighetens marknadsvärde minus dess 
omkostnadsbelopp. Vidare ska denna beskattas med bolagsskatt, vilken ligger på 22 procent. 
Det innebär en summa på 2 860 000 kr.  

−  Köpeskilling: 20 mkr 
− Anskaffningsutgift: 5 mkr 
− Förbättringsutgifter: 2 mkr 
− Omkostnadsbelopp: 7 mkr 
− Kapitalvinst: 13 mkr (20 – 7) 
− Skatt på vinst: 2 860 000 (0,22 x 13 mkr) 
− Resultat efter skatt: 17 140 000 (20 mkr – 2 860 000) 

 
Utöver det ska köparen av fastigheten erlägga stämpelskatt. För juridisk person ligger den 
nuvarande stämpelskattesatsen på 4.25 procent. Den har dock ej iakttagits i detta exempel.  

Totalt sett kommer det resultera i att X gör en vinst på ca 17 mkr.  

Fall II – Fastighetspaketering 

Bolaget X äger en fastighet med de värden som ovan angetts.   

Bolaget X väljer att bilda ett dotterbolag som får namn Y. Moderbolaget väljer att sälja av den 
valda fastigheten till Y för dess skattemässiga värde om 3 mkr. Det får som skatterättslig följd 
att Y ska erlägga stämpelskatt för köpet. För juridisk person ligger den nuvarande 
stämpelskattesatsen på 4.25 procent. Effekten har dock försummats i detta förenklade 
exempel.   

Moderbolaget, X, väljer därefter att avyttra sina andelar i Y till en extern köpare. I detta läge 
finns bland annat även möjlighet för att göra avdrag för uppskjuten skatt och liknande. Då 
andelarna är näringsbetingade blir vinsten skattefri.  

− Införsäljning: 3 mkr 
− Köpeskilling: 20 mkr 
− Anskaffningsutgift: 3 mkr 
− Förbättringsutgifter: - 
− Omkostnadsbelopp: 3 mkr 
− Kapitalvinst: 17 mkr (20 mkr – 3 mkr) 
− Skatt på vinst: -  
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− Resultat efter skatt: 20 mkr 
 
Resultatet blir att X gör en skattefri vinst om 20 mkr.  

Resultat 
I fallet ovan har en fastighet med ett skattemässigt värde på 3 mkr, ett taxeringsvärde på 15 
mkr och ett marknadsvärde på 20 mkr använts. En direkt försäljning innebär att resultatet 
efter skatt blir 17 mkr. Om man istället avyttrar fastigheten genom en fastighetspaketering blir 
samma summa 20 mkr. De två summorna skiljer sig med ca 3 mkr. Således innebär det att ett 
bolag som avyttrar en fastighet i form av en paketering skulle behöva kapa sin vinst med ca 
15 procent om de istället valde att genomföra den i form av en direkt försäljning.  

Att tillägga i situationen är dock att fastighetens marknadsvärde är förhållandevis litet. Många 
fastigheter som säljs mellan bolag ligger snarare i hundramiljoners- till miljardklassen. Det 
innebär ännu större skillnader i vinst mellan att sälja en fastighet direkt och att avyttra den 
genom paketering. Därav kan det för en stund verka självklart varför många bolag väljer att 
avyttra sina fastigheter genom just paketering.   

3.3	Regelverk	i	förändring	
Fastighetspaketering	är	ett	relativt	omtvistat	område.	Mycket	till	 följd	av	att	bolag,	genom	
att	använda	metoden,	kan	undkomma	stora	skattekonsekvenser	och	på	så	sätt	även	öka	sina	
intäkter.	 I	 kommande	avsnitt	 kommer	debatten	 såväl	 analyseras	 som	diskuteras.	Området	
står	 idag	även	 inför	 stora	kommande	 förändringar.	Även	detta	kommer	 ligga	 till	grund	 för	
diskussion.		

3.3.1	Lagstiftarens	motivering	till	att	inte	förebygga	paketering		 	
I stora drag bygger fastighetspaketering på lagstiftningen kring s.k. näringsbetingade 
andelarna samt underprisöverlåtelser. Under 2003 infördes de nya reglerna som gjorde det 
möjligt att ta ut en skattefri kapitalvinst på dessa andelar, vilket öppnade upp stora 
möjligheter för många typer av bolag. Om det var rätt eller inte att göra detta har varit ett hett 
diskussionsämne, och debatten pågår än idag. 	

Att lagstiftningen skulle öppna upp för fördelaktiga möjligheter för just fastigheter var man 
medveten om, och var något som diskuterades febrilt i förarbetena. Det fick även som följd att 
man diskuterade möjligheten till att införa åtgärder för att förhindra att regelverken användes 
för just fastighetspaketering. Bland annat funderade man på att införa villkor i lagen som 
skulle medföra att skattefri kapitalvinst endast fick tas ut då avyttringen avsåg sådant som ej 
producerats av bolaget.  

Emellertid kom man fram till att det skulle kunna resultera i svårigheter ur en lagteknisk 
synvinkel, och valde att inte gå vidare med förslaget (Prop. 2002/03:96, 72). Förutom det som 
nyss nämndes trodde man även det kunde komplicera framtida transaktioner i onödan.  

Som ytterligare orsak till varför man valt att låta fastighetspaketeringen fortgå är för att det 
anses ha en positiv inverkan på den internationella handeln.  
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Sett ur ett konkurrensperspektiv är det fördelaktigt för Sverige med gynnsamma skatteregler, 
vilket på så sätt lockar utländska investerare.  

3.3.2	Lagändringar	före	2017	
Lagförändringarna som bidrog till att göra fastighetspaketering möjlig infördes under juli 
2003. Förändringarna syftade till att ta bort den tidigare kedjebeskattningen av vinster inom 
bolag, och grundade sig i att man gjorde avyttringar av näringsbetingade aktier skattefri.   

Redan under införandet diskuterades det febrilt om det var rätt väg att gå, mycket med tanke 
på vilka verksamheter som man befarade skulle utnyttja dessa regler mest frekvent. Som 
tidigare nämnt kom man dock inte fram till att införa någon typ av stopplagstiftning för dessa, 
utan lät bl.a. fastighetspaketering bli en välanvänd metod att avyttra fastigheter genom.  

Den 1 januari 2009 ändrades regelverken gällande underprisöverlåtelser, som därigenom 
även påverkade fastighetspaketeringarna. Innan hade det varit möjligt att genomföra 
underprisöverlåtelser från och till handelsbolag, dock med beaktande av begräsningen som 
fanns att finna i 23 kap 5 § IL. Det var något som nu stoppades. Lagförändringen tillämpades 
redan retroaktivt under 2008, men infördes som sagt under 2009. De främsta skälen till att 
undanta specifikt handelsbolag från underprisöverlåtelserna ansågs vara att dessa tidigare 
hade kunnat utnyttja reglerna på ett, från lagstiftarens synsätt, oavsiktligt sätt och därmed 
kunnat undkomma stora skattesummor (Prop. 2008/09:37).  

Även då det gäller gåvor har vissa förändringar gällande lagens tillämpning skett. En typ av 
fastighetspaketering, vilken ej undersökts i någon större omfattning i arbetet, går ut på att man 
bildar både ett moderbolag samt ett dotterbolag. Därefter överförs fastigheten till 
dotterbolaget, i form av gåva, utan någon skattekonsekvens. Tillvägagångssättet benämns 
ibland även vid Kattrumpa. I ett av Högsta domstolens mål under 2013 uttryckte att man ej 
längre ansåg att förfarandet skulle gynnas skattemässigt (NJA 2013 s, 886).  

Delvis till följd av avgörandet kom det tillslut i oktober 2016 förslag från regeringen att 
riksdagen bör fatta beslut om att förbjuda avyttringar genom kattrumpa. Det godtogs och 
började gälla för fastighetstransaktioner från och med den 28 oktober 2016. I stora drag kan 
förändringarna sammanfattas med att man efter detta datum anser en fastighet som avyttrad 
om den överlåts till en juridisk person eller svenskt handelsbolag mot en ersättning som 
överstiger ett specifikt värde. Med detta värde åsyftas skattemässigt värde för 
näringsfastigheter, och omkostnadsbeloppet för privatbostadsfastigheter (Skr. 2016/17:38).   

Målet med förändringen var att minska antalet avyttringar som sker genom gåva och då även 
genom utnyttjandet av de obefintliga reglerna för kattrumpa, och på så sätt även minska 
skattebortfallet.  
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3.3.3	Utredning	2017:27	–	Vissa	frågor	inom	fastighets-	och	stämpelskatteområdet		

3.3.3.1	Bakgrund	
Paketering är i grund och botten möjlig för alla sorters tillgångar, dock är det tillgångar med 
lång avskrivningstid som kan dra störst nytta av metoden. Bland dessa finner man bland annat 
fastigheter.  

Under 2015 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att se över vissa frågor inom 
fastighets- och stämpelskatteområdet. Syftet var i stora drag att utreda vilka 
samhällsekonomiska effekter fastighetspaketering har genom att kartlägga samt analysera 
fastighetsmarknaden. Detta skulle sedan användas för att göra en bedömning om 
fastighetsbranschen och investeringar i fastigheter kan anses vara skattemässigt gynnad eller 
ej.  

Som särskild utredare för utredningen tillsattes Christina Eng, ordförande för 
Skatterättsnämndens avdelning för direkt skatt. Målet med kartläggningen och den 
branschspecifika analysen var att, om behov fanns, komma med möjliga åtgärder för att 
begränsa fastighetspaketering som avyttringsmetod. Främst eftersom denna typ av 
skatteplanering årligen medför enorma statliga skattebortfall (dir. 2015:62, 1). 

Uppdraget omfattade även särskilda frågor inom området för stämpelskatt. Misstankar har 
länge funnits gällande att bolag använder sig av olika typer av fastighetsbildning för att på så 
sätt undvika stämpelskatt. Genom att utreda frågan hoppades man på, om ett behov visade sig 
finnas, kunna komma fram till möjliga lagändringar för att motverka denna typ av 
skatteundandragande.  

Utredningen blev klar och presenterades den 30 mars 2017. För tillfället (juni 2017) är 
utredningens betänkande ute på remiss, och svaren ska ha inkommit senast den 14 augusti 
2017. Utredningen har föreslagit att lag förslagen bör kunna träda i kraft den 1 juli 2018. 

3.3.3.2	Utredningens	mål	och	arbete	
Utredningen syftade till att utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna av 
fastighetspaketering, samt att bedöma om fastighetsbranschen kunde anses vara skattemässigt 
gynnad eller ej. Bland annat genom att kartlägga marknaden samt genomföra analyser. 
Analyserna skulle syfta till att undersöka hur den skattemässiga situationen ser ut för företag i 
fastighetsbranschen, förekomsten av fastighetspaketering, hur skattereglerna påverkar ägar- 
resp. organisationsstrukturen samt rörligheten i fastighetsbranschen.  

Till ovan nämnt tillkom även mål att genomföra analyser av konsekvenserna av två olika 
möjliga scenarion gällande skattesystemet. Det ena där möjlighet till fastighetspaketering som 
en avyttringsmetod finns, och det andra där det ej existerar sådan möjlighet. Främst 
undersökte man vad de olika typerna av skattesystem skulle ha för effekter på 
tillgångsmarknaden, nybyggnation, samt på hyressättningssystemet. Utifrån analysen 
hoppades man nå slutsatser kring om det är motiverat att förhindra fastighetspaketering.   

Gällande frågorna som ingick beträffande stämpelskatt skulle analysen syfta till att undersöka 
om fastighetsbildning används i ett undvikande syfte. Det skulle i sådana fall innebära att 
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lagstiftningen utnyttjas på ett sätt som den ursprungligen ej var avsedd att användas till. Inom 
området för stämpelskatt hade man även som mål att analysen skulle undersöka specifika 
förfaranderegler, och se om det fanns behov av uppdatering (SOU 2017:27, 43).   

För utredningen har den tillsatta utredaren Christina Eng varit ansvarig. Dock har man även 
haft sakkunniga, experter, samt representanter från fastighets- och byggbranschen inkluderade 
under utredningens gång. Både sammanträden, träffar, seminarier, samt internat har anordnats 
för att kunna diskutera aktuella frågor (SOU 2017:27, 44).  

3.3.3.3	Utredningens	resultat	
Under kartläggningen av fenomenet fastighetspaketering kunde man komma fram till att det 
under senare år blivit en väldigt vanlig avyttringsmetod. Särskilt i det privata näringslivet, 
samt i fall då fastigheterna har visat sig representera stora värden. Det främsta skälet till att 
metoden utnyttjas har, som man även delvis redan hade aningar om, visat sig vara att minska 
den erlagda skatten (SOU 2017:27, 13).   

Kartläggningen inkluderade även en jämförande analys av fastighetsbranschens skattemässiga 
ställning och övriga branschers. Analysen resulterade i att man kunde fastslå att 
fastighetsföretag betalar en relativt liten andel av sitt resultat i bolagsskatt i jämförelse med 
företag verksamma inom andra branscher. Totalt kom man fram till att fastighetsbranschen 
betalar ca 9,9 procent av sitt bokföringsmässiga resultat före skatt i bolagsskatt. Samma siffra 
för alla bolag ligger på ca 13,5 procent (SOU 2017:27, 102).   

Specifikt för fastighetsbranschen är dock att företag, utöver bolagsskatten, även betalar 
fastighetsskatt samt stämpelskatt. Det resulterade i att man sammantaget kunde nå en slutsats 
om att fastighetsbranschen inte kunde anses vara skattemässigt gynnad (SOU 2017:27, 14). 
Med de två skatterna inkluderade kom man fram till att nettoresultatet för bolag i 
fastighetsbranschen var ca 80,8 procent av resultatet före skatt. För alla bolag låg samma 
siffra på ca 84,7 procent (SOU 2017:27, 102).   

Dock kunde man även fastslå att dessa två branschspecifika skatter i grunden har s.k. fiskala 
syften. Det innebär att man ej bör använda de för att kompensera för en i övrigt låg 
bolagsskatt. Skatterna bör istället ses som ett komplement som ska tas ut utöver den 
obligatoriska bolagsskatten.  

Som en del av analysen undersökte man även den skattemässiga situationen ur två olika 
scenarion. Det ena där skattefria fastighetstransaktioner i form av paketering var fullt möjliga 
och legala, och det andra där det ej var tillåtet. Analysen resulterade i att man kunde fastslå att 
ett system som ej tillåter denna typ av skattefria lösningar även innebär en mindre 
välfungerande marknad. Bland annat nämndes konsekvenser som lägre fastighetspriser, 
mindre fastighetsbestånd, ett minskat byggande, samt högre hyror (SOU 2017:27, 14).   

Sammantaget resulterade utredningen i att man kunde fastslå att fastighetsbranschen ej är 
skattemässigt gynnad. Dock har man samtidigt ansett att åtgärder behövs för att åtgärda de 
skatteeffekter som följer av fastighetspaketeringar. Det har delvis sin grund i det som nyss 
nämndes gällande fastighets- samt stämpelskatten.  
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Man anser att branschspecifika skatter ej kan kompensera för en överlag låg bolagsskatt inom 
fastighetsbranschen, och att man därav endast ska se dessa som något som tas ut utöver 
bolagsskatten (SOU 2017:27, 14).   

Utöver detta kunde man även komma fram till att transaktioner som genomförs i form av 
paketering medför en minskad transparens. Bland annat har det skapat en avsaknad av 
information gällande transaktioners köpeskilling, vilka specifika fastigheter som avyttrats etc. 
Det har medfört att det offentliga informationsflödet har minskat, och kan i vissa fall ge en 
snedvriden bild av fastighetsmarknaden vid mindre omfattande analyser och undersökningar. 
Dock nämner man även att mycket av informationen, vilken man tidigare kunde få tillgång till 
kostnadsfritt, idag istället kan fås genom olika typer av betalda abonnemang och licenser 
(SOU 2017:27, 152).   

3.3.3.4	Förslagen	i	korthet	 	
Fastighetspaketering	
Utredningen resulterade delvis i att man kom fram till att fastighetsbranschen ej kan anses 
vara skattemässigt gynnad. Trots det har man beslutat att åtgärder är behövliga för att 
motverka olika former av paketeringslösningar. Det som kunde konstateras var att den 
sammantagna beskattningen låg på en likvärdig nivå i jämförelse med övriga branscher.  

Dock konstaterade man även att erläggandet av fastighetsskatt och stämpelskatt inte kan 
kompensera för den låga bolagsbeskattningen som kännetecknar fastighetsbranschen. I 
betänkandet angavs det att båda har fiskala syften, vilket innebär att de ej kan kompensera för 
en låg bolagsskatt. De ska fungera som ett komplement till övrig skatt, och kan alltså ej 
inkluderas i den jämförelse av skatt som genomförts.  

Målet med förslaget kan i korthet sammanfattas med att man med det vill att 
skattekonsekvenserna vid en fastighetsförsäljning i form av en paketering ska motsvara de 
som uppstår vid en direkt försäljning. Man vill alltså motverka de specifika skattefördelar som 
kan fås då en fastighet avyttras i form av en fastighetspaketering. I betänkandet från 
utredningen trycker man dock på att målet ej ska vara att få stopp på fastighetspaketeringar, 
utan endast att skatteeffekten ej ska vara den mest relevanta avgörande parametern då man 
ska välja hur en fastighet ska avyttras (SOU 2017:27, 15).    

Det presenterade förslaget har sin grund i begreppet avskattning. I korthet innebär det att en 
fastighet, under vissa förutsättningar, ska anses vara avyttrad och åter förvärvad i fall då aktier 
i ägarbolaget byter ägare (SOU 2017:27, 15).   
Mer i detalj anges det att: 

  

 

 

 

Avskattning ska ske när ett företag avyttrar en delägarrätt och tillgångarna i 
samtliga avyttrade företag huvudsakligen består av fastigheter. Avskattning 
innebär att de företag som äger svenska fastigheter ska anses ha avyttrat och åter 
förvärvat dessa fastigheter för ett pris som motsvarar marknadsvärdet.  
Byggnadsinventarier och markanläggningar som hör till en fastighet som avyttras 
i paketerad form ska och skattas av.   
(SOU 2017:27, 190) 
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Med andra ord kan det även beskrivas som att en fastighet bedöms byta ägare då ägarbolaget 
byter ägare. Idag ser det inte ut på nämnda sätt, vilket även är orsaken till att man kunna 
undvika olika typer av skatt i samband med avyttringar. Själva avskattningen grundar sig på 
ett scenario då det bestämmande inflytandet över ett företag vars tillgångar främst består av 
fastigheter (fastighetsbolag) upphör. Då scenariot inträffar ska fastigheterna eller 
fastighetsbolagen som ägs av det avyttrande företaget anses vara avyttrade och åter 
förvärvade för ett pris som motsvaras av dess marknadsvärde. Det leder följaktligen till att 
skillnaden mellan fastighetens skattemässiga värde och dess marknadsvärde ska tas upp till 
beskattning.  

Förslaget kommer även innebära att fastigheten får ett nytt anskaffningsvärde, vilket får till 
följd att nytt underlag för kommande värdeminskningsavdrag skapas.  

Att tillägga är dock att huvudregeln endast slår fast att avskattningen ska ske av fastigheter 
belägna i Sverige. Fastigheter belägna utomlands kommer alltså ej skattas av. Dock kan de 
ändock behöva inkluderas i vissa typer av skatteberäkningar (SOU 2017:27, 211).    

Förslaget är utformat utifrån den redan befintliga regeln som går att finna i 25 a kap 25 § IL. 
Den anger att avskattning av bostadsfastighet som ägs av fåmansföretag i vissa fall ska ske. 
Avskattningen innebär att fastigheten anses vara avyttrad och åter förvärvad till ett pris som 
motsvarar marknadsvärdet om den sker under en rad olika förhållanden. Det ska dock inte ske 
om fastighetens marknadsvärde understiger dess skattemässiga värde, om den avyttrade 
andelen är marknadsnoterad, eller om den tas upp i enlighet med reglerna om 
skalbolagsbeskattning (SOU 2017:27, 184).  

Gällande frågor huruvida ett företags tillgångar till huvudsaklig del ska anses bestå av 
fastigheter eller ej ska en jämförelse mellan de avyttrade fastigheternas marknadsvärde och 
ersättningen för andelarna göras. Värdet ska dock korrigeras med hänsyn till ingående likvida 
tillgångar samt skulder. Gällande vad som räknas som en avyttring hänvisar man till regeln i 
44 kap 3 § IL. Där nämns försäljning, byte, och liknande överlåtelser av tillgångar (SOU 
2017:27, 190).    

Tanken är även att avskattning ska kunna aktualiseras för en del fall som ej kräver att det 
bestämmande inflytandet upphör, men då det istället föreligger särskilda omständigheter. 
Dock gäller det aldrig vid en koncernintern andelsavyttring. Till fall som inkluderas under 
särskilda omständigheter nämns bland annat då en riktad nyemission skett till förvärvaren 
innan avyttring.  

Från huvudregeln har man även inkluderat ett antal undantag då den ej är tillämplig. Många 
av situationerna utgörs av fall då fastigheter utgör en stor del av företagets tillgångar, men där 
både verksamhetens inkomster och utgifter kommer från annan verksamhet än 
fastighetsinnehavet. Vidare anger man att det gäller för de fall då ersättningen för andelarna 
omfattas av reglerna för skalbolagsbeskattning, när andelarna i det avyttrade bolaget är 
marknadsnoterade, samt i fall då delägarrätten anses vara avyttrad till följd av konkurs eller 
likvidation.  
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Till detta tillkommer även undantag för fall då avyttringen har skett för att sälja av en rörelse 
där de huvudsakliga inkomsterna ej är hänförliga till en fastighet (SOU 2017:27, 16).    

Utöver ovan nämnda har man även föreslagit att den s.k. fastighetsfållan ska avskaffas. Den 
innebär att ett bolag, då förlust på fastigheter som skattas under inkomstslaget kapital 
uppkommer, kan dra av detta mot vinster på fastigheter.   
Lagförslaget anger att:  

  

 

 
Orsaken till att den nuvarande regeln infördes var eftersom man ville minska möjligheterna 
till en asymmetrisk behandling av vinster och förluster inom bolag. Dock kommer det 
motverkas i och med de föreslagna reglerna gällande avskattning, och man har således 
föreslagit att reglerna gällande fastighetsfållan bör slopas.    

Man har även föreslagit att företag, som genomför en andelsavyttring och ska skatta för 
denna, även ska ta upp en schablonintäkt som motsvarar den stämpelskatt som hade erlagts 
om fastigheten istället sålts genom en direktförsäljning.   
Det anges mer detaljerat att: 

 

  
  

  

Det kommer innebära att den inkomstskatt som tas, i form av en schablonintäkt, motsvarar 
den stämpelskatt som hade utgått om det istället varit en direkt försäljning.  

Stämpelskatt	
Under utredningen kom man fram till att fastighetsbildningsåtgärder ofta används i felaktigt 
syfte, för att på så sätt undvika stämpelskatt. Det innebär inte endast stora skattebortfall, utan 
även att Lantmäteriets resurser utnyttjas på ett ineffektivt sätt.  

För att åtgärda detta har man föreslagit att införa en ”generell skatteplikt för stämpelskatt vid 
fastighetsbildning” (SOU 2017:27, 17). Det innebär att stämpelskatten kommer avse alla 
förvärv av fast egendom genom överföring vid fastighetsreglering enligt 5 kap 
fastighetsbildningslagen. Det kommer även gälla då förvärvet har skett genom en uppdelning 
i lotter genom klyvning i enlighet med 11 kap Fastighetsbildningslagen, med krav att 
uppdelningen har skett mot en ersättning. Man anger även att de avgifter som erläggs till 
Lantmäterimyndigheten i samband med fastighetsbildningen ska kunna dras av från 
stämpelskatten (SOU 2017:27, 293).  

Bestämmelsen om att förluster på fastigheter bara får dras av mot vinster på 
fastigheter avskaffas.  
(SOU 2017:27, 232) 

Ett företag som skattar av en fastighet ska som intäkt ta upp ett belopp som 
motsvarar 7,09 procent av det högsta av marknadsvärdet på fastigheten och 
taxeringsvärdet året före avskattningen.  
(SOU 2017:27, 233) 
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Förslaget anger att:  

 
 
 

 

 

 

 

Dock har man samtidigt konstaterat att förslag av denna typ ej får hindra den 
fastighetsbildning som ursprungligen skulle underlättas i enlighet med 
fastighetsbildningslagen. Man har därav diskuterat ett antal olika undantag som kan delvis 
kan motverka detta. Gällande klyvning har det angetts att ovan nämnda förslag endast ska 
tillämpas då tilldelningen överstiger delägarens andel i klyvningsfastigheten.  

Ytterligare åtgärder har även föreslagits inom området för stämpelskatt. Först och främst 
anges det att ingen stämpelskatt ska behöva erläggas vid koncerninterna 
fastighetsöverlåtelser. Till detta tillkommer även förslag på att skattesatsen ska sänkas från 
dagens 4,25 procent till 2 procent.  

En av orsakerna är att man anser att övriga lagförslag kan innebära att skattekostnaden för att 
omsätta fastigheter ökar. Bland annat genom avskattningen, samt genom reglerna om 
schablonintäkt. Till följd av potentiella ökade kostnader anger man att det kan vara motiverat 
att parallellt balansera upp situationen genom att vidta åtgärder av motsatt karaktär. Man har 
även angett att det kan finnas behov av en förnyelse av vissa förfarandefrågor, vilka man 
föreslagit lagändringar för. 

Övriga	förslag	
Utöver förslagen inom fastighetspaketering- samt stämpelskatteområdet, har man även tagit 
fram två kompletterande förslag som man tror kan åtgärda de problem som uppmärksammats.   

Det första förslaget har sin grund i dagens klassificering av fastigheter. Det föreslås att 
klassificeringen av fastigheter inom bolagssektorn i form av lager- eller kapitaltillgångar ska 
avskaffas. Istället ska alla fastigheter klassas som kapitaltillgångar.  

Förslaget anger mer i detalj att: 

	
	
	
 

 
 

Klassificeringen av fastigheter som lager- eller kapitaltillgång slopas i bolagssektorn. 
Alla fastigheter i bolagssektorn ska behandlas som kapitaltillgångar. Vissa 
följdändringar föreslås i mervärdesskattelagstiftningen i syfte att behålla gällande 
ordning (SOU 2017:27, 256). 

Skatteplikten för stämpelskatt utökas till att avse förvärv av fast egendom genom 
överföring vid fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) 
och uppdelning i lotter genom klyvning enligt 11 kap. samma lag, om överföringen 
eller uppdelningen sker mot ersättning.  
När stämpelskatt utgår baserat på denna utökade skatteplikt ska skatten minskas med 
ett belopp som motsvarar den avgift som har betalats för den fastighetsbildningsåtgärd 
som ligger till grund för förvärvet.  
Särregleringen av befrielsen från stämpelskatt för jord- och skogsbruket utgår.  
(SOU 2017:27, 293-294) 



 50 

Den främsta orsaken är att man annars kan komma att behöva utöka den riktade 
lagstiftningen, vilket kommer kräva mycket tid och engagemang. Som ytterligare orsak 
nämner man även att den nuvarande lagstiftningen kommer med möjligheter till att 
klassificera en fastighet i den typen av tillgång man anser är mest fördelaktigt för ens 
specifika verksamhet. Med förslaget tror man att problemen ska kunna motverkas (SOU 
2017:27, 256-257). Viktigt att komma ihåg är dock att förslaget endast avser klassificeringar 
inom bolagssektorn.  

Nästa förslag kan i korthet sammanfattas med att man vill att det ska ”råda en skattemässig 
kontinuitet med avseende på anskaffningsvärde, skattemässigt värde och gjorda 
värdeminskningsavdrag vid underprisöverlåtelse av byggnad med mark”. Man har 
förhoppningar om att det ska kunna bidra till att minska antalet oavsedda effekter som tycks 
uppkomma vid underprisöverlåtelser av fastigheter då anskaffningsvärdet ska delas upp 
mellan fastighet och mark (SOU 2017:27, 18).  

Det kommer kunna säkras genom förslaget som anger att:  

 

Förslaget kommer innebära att byggnaden och marken kommer fortsätta ha samma 
anskaffningsvärde, skattemässiga värde och gjorda värdeminskningsavdrag hos förvärvaren 
som den hade hos överlåtaren. Det kommer även motverka den tidigare problematiken man 
haft med bolag som utnyttjar reglerna gällande värdeminskningsavdrag för mark då de 
genomför koncerninterna underprisöverlåtelser.  

Dock har man endast föreslagit att bestämmelsen ska gälla vid överlåtelse av byggnad med 
mark. Detta eftersom de effekter man ämnar motverka endast existerar då anskaffningsvärdet 
innehåller en del som får och en del som ej får avskrivas. Man har även föreslagit att 
bestämmelsen endast ska tillämpas vid koncerninterna överlåtelser (SOU 2017:27, 273).    

3.3.3.5	Vad	förslagen	innebär	för	fastighetsmarknaden		
Om lagförslagen antas kommer det innebära en del olika förändringar för den svenska 
fastighetsmarknaden samt framtida fastighetstransaktioner. En del av dessa kommer 
välkomnas vänligt medan andra lite mer fientligt.  

De förslag som rör området för fastighetspaketeringar kommer sammantaget innebära att 
bolag som avyttrat fastigheter kommer anses ha avyttrat och åter förvärvat dessa till ett pris 
som motsvaras av marknadsvärdet då avyttringen av delägarrätten sker. En konsekvens blir 
att gjorda värdeminskningsavdrag ska återföras, samt att kapitalvinstberäkning ska 
genomföras. Det avskattade marknadsvärdet kommer därefter kunna användas som nytt 
anskaffningsvärde, samt ligga till grund för kommande värdeminskningsavdrag (SOU 
2017:27, 194-195).   

Vid en underprisöverlåtelse av en byggnad med mark ska förvärvaren inträda i 
överlåtarens skattemässiga situation med avseende på anskaffningsvärde, 
skattemässigt värde och tidigare gjorda värdeminskningsavdrag. Det gäller dock 
inte för byggnadsinventarier som ingår i den överlåtna byggnaden.  
(SOU 2017:27, 272) 
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Skatten som tas ut i samband med avskattningen betalas av förvärvaren i form av en 
inkomstskatt. Det innebär även att priset på andelarna köparen förvärvar förmodligen kommer 
minska med den skatt som ska betalas. Därmed innebär det således att storleken på 
köpeskillingen delvis kommer fastställas med beaktande av vem det är som står för 
skattebetalningen. Syftet med införandet av reglerna om avskattning kommer därmed kunna 
uppnås, och en transaktion i form av en paketeringslösning kommer skattemässigt kunna 
behandlas i likhet med en direkt försäljning.  

Förslagen har även som mål att den s.k. fastighetsfållan ska slopas. Fastighetsfållan innebär 
att förluster som uppkommit på fastigheter, samt som går under inkomstslaget 
näringsverksamhet, bara får dras av mot vinster på fastigheter. Till följd av att reglerna om 
avskattning även kommer medföra att möjlig asymmetri inom bolag kan motverkas anser man 
att reglerna gällande fastighetsfållan ej längre är nödvändiga (SOU 2017:27, 232). Det 
innebär att kapitalförluster på fastigheter får dras av mot samtliga intäkter i bolagets 
verksamhet.  

Ytterligare förslag gäller intäktsberäkning. Förslaget kommer resultera i att företag som 
skattar av en fastighet ska ta upp en form av schablonintäkt som intäkt. Det kommer innebära 
att intäkten ska motsvara ett belopp av 7,09 procent av det högsta av fastighetens 
marknadsvärde och dess taxeringsvärde året före avskattningen. Det gäller oavsett om 
avskattningen har inneburit en kapitalvinst eller förlust (SOU 2017:27, 233-234).   

Vad gäller förslaget som angår stämpelskatt kommer det innebära att skatten sänks för 
juridiska personer. I nuläget ligger procentsatsen på 4.25 procent, vilket föreslås sänkas till 2 
procent (SOU 2017:27, 234). Det innebär att en lägre summa kommer betalas av bolaget i 
form av stämpelskatt vid förvärv. Förslaget gällande stämpelskatten siktade även på att utöka 
antalet stämpelskattspliktiga avyttringar. Det kommer innebära att man inför en generell 
skatteplikt för stämpelskatt vid fastighetsbildning. Följden av förslaget blir att stämpelskatt 
blir en konsekvens av fler typer av förvärv än tidigare.  

När fastigheter avyttras i paketerad form brukar även en s.k. latent skatteskuld följa med. 
Skulden består både av den värdeökning fastigheten har inbringat, men som fortfarande är 
obeskattad, samt av tidigare gjorda värdeminskningsavdrag. Så länge fastigheten som avyttras 
genom paketering fortsätter att avyttras på samma sätt kommer skatteskulden endast byggas 
på och ingen beskattning kommer ske. Dock kommer den realiseras den dagen man istället 
väljer att avyttra fastigheten genom en direkt försäljning. Till följd av att man i och med de 
presenterade förslagen delvis vill begränsa möjligheterna till paketering kan det resultera i att 
fler väljer att genomföra avyttringar i form av direkta försäljningar. Det kan således innebära 
att man realiserar den latenta skatteskuld som fastigheten ligger inne på, vilket kan komma att 
slå hårt mot både säljare och köpare. Dock är det endast något som diskuterats begränsat 
under utredningen, och många frågor återstår fortfarande hur man resonerat gällande denna 
konsekvens (SOU 2017:27, 404). 

Man har även föreslagit att möjligheten att klassificera fastigheter som antingen lager- eller 
kapitaltillgångar slopas inom bolagssektorn. För verksamma bolag kommer det innebära att 
alla fastigheter ska behandlas som kapitaltillgångar. Det medför även att regelverken 
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förenklas, och, att man ur bolagens perspektiv, endast kommer ha en uppsättning av regler att 
följa. Det medför dock även att rätten till nedskrivning försvinner, vilket är ett verktyg 
företagen har kunnat nyttja för att säkra sig inför sämre tider. Dock är det även något man 
ansett måste försvinna om de nya avskattningsreglerna ska kunna införas (SOU 2017:27, 
258).  

Totalt sett har man ansett att den svenska fastighetsmarknaden inte är skattemässigt gynnad, 
men att den överlag kännetecknas av ett lågt uttag av bolagsskatt. Om samtliga förslag antas 
kommer det få ett antal olika påföljder för bolag verksamma på den svenska 
fastighetsmarknaden. Som ovan nämnt kommer flertalet av dessa nästintill innebära slutet för 
den typen av fastighetspaketeringar vi är vana att se idag. Målet är att de fördelar och 
nackdelar man anser finnas med att använda sig av metoden idag ska motsvaras av de som 
finns vid direkta försäljningar.  

Sammantaget kan de konsekvenser fastighetsbranschen kommer uppleva sammanfattas med 
en utökad beskattning samt, från vissas synvinkel, krav på ett mer komplicerat 
avyttringsförfarande. Bland annat kommer avskattningsreglerna, vilka det inom paketering ej 
fanns någon motsvarighet till innan, innebära att ytterligare en form av beskattning införs. 
Reduktionen av skattesatsen för stämpelskatt kommer dock innebära att bolag kommer kunna 
avsätta mindre belopp än tidigare för detta ändamål. Dock kommer man även märka fler typer 
av åtgärder som stämpelskattepliktiga, vilket kan innebära ökade belopp för vissa bolag. 

Som beskrivet kommer förslagen både innebära fördelar samt nackdelar för den svenska 
fastighetsmarknaden. Dock är detta beroende på vems sits du sitter i, och ur vilken synvinkel 
du ser på situationen. För enkelhetens skull kan vi se på situationen ur två olika aspekter; de 
verksamma bolagens samt ur statens. För bolagen kommer man uppleva fler negativa än 
fördelaktiga konsekvenser. Från statens perspektiv innebär dock de potentiella förändringarna 
en rejäl minskning av de statliga skattebortfallen, och på så sätt kan man även komma att 
uppleva mer fördelaktiga än negativa konsekvenser.  

3.3.3.6	Konsekvensanalys	
Förslagen som presenterats har som övergripande mål att motverka de skattefördelar som 
följer av fastighetspaketeringar. Dock kommer de även innebära flertalet konsekvenser för 
såväl marknaden som staten och samhället. Flera av dessa har redan uppmärksammats, dock 
finns det en mängd fler relevanta kvar att analysera och diskutera.  

Konsekvenser	för	den	svenska	fastighetsmarknaden	och	dess	aktörer	
Den svenska fastighetsmarknaden och dess aktörer har flertalet gånger ansetts vara de som 
kommer påverkas mest av de föreslagna åtgärderna. Det bör dock ses som oundvikligt 
eftersom de åtstramningarna man vill göra i första hand är för att minska en metod som 
används av branschens aktörer. Emellertid bör det samtidigt tilläggas att den svenska 
marknaden inte är en homogen marknad. Därav kommer förslagen självklart påverka olika 
delar av marknaden och olika typer av aktörer på olika sätt.  
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De mest påtagliga konsekvenserna kommer givetvis träffa de vars verksamhet främst är 
baserad på att genomföra fastighetspaketeringar. Sådana aktörer kommer ej längre kunna 
syssla med det de tidigare gjort, och därav även förlora stora delar av sitt levebröd. Det kan 
även innebära att antalet jobbtillfällen inom branschen kan komma att minska, dock bör det 
endast vara kortsiktigt och nya typer av verksamheter bör istället bli aktuella.  

Just för juridiska personer kan man även räkna med att man kommer behöva betala såväl 
inkomstskatt som stämpelskatt i situationer där man tidigare ej behövs göra det. Sammantaget 
har man i förslaget angett att man vill att transaktioner som sker i form av paketering ska 
möta samma konsekvenser som de som uppstår vid direkta försäljningar och 
lagfartsövergångar. Det innebär att bolag vars verksamhet träffas av lagstiftningen kommer 
drabbas av ett utökat uttag av inkomstskatt samt kommer uppleva att antalet 
stämpelskattebelagda avyttringar utökats.  

Gällande stämpelskatt kommer man dock även kunna dra viss fördel av den föreslagna sänkta 
procentsatsen. Fördelen gäller dock endast företag som utför sina transaktioner i form av s.k. 
lagfartsövergångar (SOU 2017:27, 330-331). 

Förslaget på avskattning kommer även innebära att priserna på fastigheter kan förändras. Om 
skatten betalas genom ägarföretaget, och då även i egenskap av köparen, kommer det 
innebära att transaktionens pris minskar med motsvarande summa. Det kan även ha viss 
inverkan på paketeringsbolagets likviditet.  

Beroende på hur ofta fastighetsbolag utför fastighetstransaktioner kommer de påverkas i olika 
omfattning av de föreslagna åtgärderna. Fastigheter som ofta byter ägare kommer drabbas i 
större omfattning än de som byter ägare mer sällan. För varje transaktion som genomförs 
kommer först och främst kapitalvinsten skattas av. Dessutom kommer stämpelskatt tas ut med 
2 procent. Det innebär att en högre omsättningstakt även innebär fler avskattningar och uttag 
av stämpelskatt, vilket i sin tur innebär att man totalt sett har erlagt mer skatt för den specifika 
fastigheten under dess livstid. (SOU 2017:27, 353).    

Det kommer i sin tur innebära att fastighetsbolag vilka har en hög omsättningstakt på 
fastigheter kommer drabbas hårdare än de företag som ej är lika involverade i 
fastighetstransaktioner. Bland annat kan man tänka sig att bolag som främst sysslar med 
fastighetsförvaltning drabbas i mindre omfattning än företag som direkt sysslar med 
fastighetsutveckling och transaktioner. Det kan även konstateras att bolag som innehar sådan 
typ av fastigheter vilka tenderar att öka mycket i värde över tid kan komma att påverkas mer 
av förslagen än övriga bolag.   

Under arbetet med förslaget gällande avskattning arbetade man även med en scenarioanalys. 
Den syftade i att man jämförde man två olika möjliga scenarion; det ena där paketering skulle 
vara fortsatt tillåten att användas som avyttringsmetod, samt det andra där det ej fanns sådana 
möjligheter. Genom analysen kunde man komma fram till att en begränsning av 
paketeringsmöjligheterna, och därmed även ett slopande av skattefriheten, skulle leda till 
lägre fastighetspriser, högre hyror, samt ett mindre fastighetsbestånd.  
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Konsekvenserna är således möjliga konsekvenser vid införandet av avskattning, och skulle 
kunna påverka fastighetsmarknaden enormt. Dock är det även viktigt att komma ihåg att 
scenariot endast var en teoretisk modell, som självklart skiljer sig oerhört från den verkliga 
marknaden. Därav kan i grund och botten inga likhetstecken sättas mellan avskattning och 
konsekvenserna, utan det beror mycket av hur de verkliga förhållandena ser ut och utvecklas. 
(SOU 2017:27, 14).    

Förslaget gällande att slopa stämpelskatten vid koncerninterna fastighetsförvärv förväntas 
innebära konsekvenser för i stora drag alla koncerner inom branschen. Man förväntar sig att 
möjligheterna att omfördela tillgångarna mellan företag inom koncernen kommer öka, och 
likaså mer omfattande omstruktureringar (SOU 2017:27, 355).    

Även förslaget gällande den skattemässiga kontinuiteten förväntas ge konsekvenser för 
fastighetsmarknaden och dess aktörer. Förslaget kommer innebära att det skattemässiga 
avskrivningsunderlaget för en specifik byggnad kommer påverkas då en underprisöverlåtelse 
genomförs, och kan då antingen bli högre eller lägre än med de befintliga reglerna. Det är 
beroende av relationen mellan de ingående värdena för transaktionens skattemässiga- samt 
taxeringsvärde för mark och byggnad (SOU 2017:27, 355-356).   

Gällande slopandet av fastighetsfållan beräknar man att det kommer innebära att en ökad 
rörlighet på fastighetsmarknaden. Dagens regler på området misstänks delvis ligga bakom 
valet många företag gör då de väljer att vänta med fastighetsförsäljningar. Detta då de 
misstänker att försäljningen kommer resultera i förlust, som man inte kommer kunna dra av 
från tidigare vinster från försäljningar (SOU 2017:27, 356).    

Förslaget gällande slopandet av klassificering av fastigheter i form av lager- eller 
kapitaltillgångar beräknas endast medföra konsekvenser för företag som innehar 
lagerfastigheter. Bland annat räknas bolag som bedriver handel med fastigheter eller 
byggnadsrörelse in bland dessa. Företag som idag innehar lagertillgångar kommer därmed 
drabbas av att de ej längre får utföra nedskrivningar på fastigheterna om dess värde sjunker 
under anskaffningsvärdet. Istället kommer man få genomföra årliga värdeminskningsavdrag 
för den del av anskaffningsvärdet som avser byggnad (SOU 2017:27, 357).    

För marknaden som helhet kan man förvänta sig att en viss inlåsningseffekt uppstår. Denna i 
form av att fastighetsbolag väljer att inte sälja fastigheter de hade sålt om dagens lagstiftning 
bibehållits. Det är dock något som främst bör ske hos bolag som innan förändringarna 
tillämpas köpt en paketerad fastighet som haft ett lågt skattemässigt värde. Bolag som hamnar 
i den nämnda situationen skulle i värsta fall kunna tvingas betala 22 procent av priset i 
inkomstskatt, trots att de ej gjort någon faktisk vinst på innehavet (SOU 2017:27, 360).    

Man har även nått slutsatser kring att förslagen kommer förändra fastighetsmarknadens 
nuvarande konkurrenssituation. Sammanfattat anger man att förslagen kommer bidra till att 
konkurrensneutraliteten mellan företag verksamma på marknaden ökar. Detta till följd av att 
förslagen anses utjämna de skattekonsekvenser som uppstår till följd av olika typer av 
transaktioner (SOU 2017:27, 367).  
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Man har även bedömt att transparensen på fastighetsmarknaden kan komma att påverkas. Det 
gäller speciellt offentlig information. I dagsläget anses transparensen vara relativt god, 
speciellt för de aktörer som är villiga att betala för tillgången till information. Dessa aktörer 
kommer med stor sannolikhet ej märka någon dramatisk förändring gällande transparensen. 
Dock tror man att de som i dagsläget ej kan eller vill betala för informationen kan komma att 
märka skillnad med de nya reglerna (SOU 2017:27, 367). 

Man kan även räkna med att den administrativa bördan förändras. Om det blir till det bättre 
eller det sämre beror dock på hur respektive aktör väljer att agera i framtida transaktioner. 
Sammanfattningsvis kan det slås fast att fastighetsmarknaden och dess aktörer kan förbereda 
sig på relativt stora förändringar om förslagen godtas. Vissa är positiva, men de flesta kan 
emellertid komma att upplevas som ett försvårande av transaktioner och ett ökat uttag av 
skatt. Samtidigt har man, som aktör på fastighetsmarknaden, länge kunnat åtnjuta många 
fördelar som aktörer på andra marknader ej kunnat. Därav kommer de kommande 
förändringarna endast ordna upp en tidigare asymmetrisk marknad, och göra den mer lik de 
övriga.  

Konsekvenser	för	staten	och	det	svenska	samhället	
En av de viktigaste följderna av förslagen är att motverka de statliga skattebortfallen man 
upplevt till följd av fastighetspaketeringar. Skattebortfallen orsakar inte bara en mindre 
statskassa än vad man hade kunnat ha om fastighetsbolagen avyttrat sina fastigheter på 
konventionellt sätt. Enligt vissa kritiker skapar man även en icke transparent samt snedvriden 
marknad.  

Totalt sett har man räknat på att förslagen kommer att medföra en ökning av de statliga 
finanserna med ca 17 miljarder kronor på kort sikt. På lång sikt beräknar man istället att 
samma siffra ligger på ca 13,3 miljarder kronor. Dock är siffrorna framtagna ur ett scenario 
där fasta priser och andra förhållanden fortskrider (SOU 2017:27, 331). 

Man har dock funnit goda anledningar till att man bör förvänta sig både pris- samt 
beteendeförändringar som en konsekvens av förslagen. Med justering för detta gör man 
således en bedömning av att de offentliga finanserna, på kort sikt, kommer öka mellan 7.9 och 
17 miljarder kronor. På lång sikt ligger motsvarande siffror i ett spann mellan 6.1 och 13.3 
miljarder kronor (SOU 2017:27, 331). Dock har man i betänkandets sammanfattande 
konsekvensanalys även konstaterat att resultaten skulle kunna bli 7.7 – 16.6 miljarder kronor 
på kort sikt, samt en ökning på 5.9 – 13.1 miljarder kronor ur ett varaktigt perspektiv (SOU 
2017:27, 18).   

Viktigt att anmärka på är dock svårigheterna att fastställa hur de offentliga finanserna kan 
komma att påverkas under ett längre tidsspann. De är både beroende av skattemässiga 
händelser som sker under tiden, samt av de beteendemässiga förändringarna som kan komma 
att uppstå. Även den framtida utvecklingen av fastighetsmarknaden, såväl nationellt som 
internationellt, har viss inverkan på framtidsprognoserna (SOU 2017:27, 340). 

Bland de åtgärder som föreslagits beräknas avskattningen, som en del av förändringarna av 
bolagsskatteintäkterna, ha störst inverkan skattemässigt. Den varaktiga effekten för åtgärden 
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beräknas vara 14,9 miljarder kronor. Det kan jämföras med den varaktiga effekten av de 
förändrade reglerna gällande fastighetsregleringar, som endast antas vara 0,6 miljarder kronor 
(SOU 2017:27, 349).  

Bland övriga konsekvenser för staten och det svenska samhället nämns att man tror att den 
överlag ökade beskattningen kommer bidra till att neutraliteten minskar mellan 
fastighetsrelaterade investeringar och de i andra verksamheter.  

En möjlig konsekvens av detta kan vara att antalet fastighetsinvesteringar viker av från det 
antal som anses vara samhällsekonomiskt effektivt. Det innebär med andra ord att de 
föreslagna åtgärderna kan resultera i att man får mindre antal investeringar i fastighetssektorn 
än vad som är att anse som lämpligt (SOU 2017:27, 367). 

Förändringar av existerande regelverk kommer även innebära att kostnader, i form av 
personalutbildning, produktion av blanketter, systemanpassningar etc., uppstår. Kostnaderna 
har beräknats till 6,6 miljoner kronor i form av en engångskostnad, samt löpande kostnader 
som beräknas öka med ca 2,5 miljoner kronor per år (SOU 2017:27, 368).  

Gällande Lantmäteriet beräknar man att förslagen innebär att ca 8000 ärenden kräver ett mer 
omfattande arbete än innan. Detta till följd av att man för dessa kommer behöva meddela 
stämpelskattebeslut, vilket man med de nuvarande reglerna ej behövt. Man beräknar även att 
antalet inskrivningsärenden kommer öka med ca 3000. Främst till följd av den förväntade 
ökningen av antalet lagfartsöverlåtelser (SOU 2017:27, 368).  

Kostnadsmässigt kommer det resultera i en engångskostnad om 1,5 miljoner kronor, samt 
löpande kostnader om 2,6 miljoner kronor per år. Kostnaderna är en följd av 
systemanpassningar, kommunikation, utökade utredningar, samt ett utökat antal utskick av 
stämpelskattebeslut (SOU 2017:27, 369).  

Gällande nybyggnationen har man haft svårt att avgöra hur den kommer påverkas. Mycket till 
följd av svårigheterna att bedöma förslagens effekt, både lång- och kortsiktigt. Beroende av 
hur bland annat utbud, efterfrågan samt den skattemässiga situationen förändras, finns det ett 
antal olika sätt nybyggnationen kan påverkas (SOU 2017:27, 370).   

Sammantaget kommer både staten och det svenska samhället påverkas av de föreslagna 
åtgärderna. Främst i form av ett minskat skattebortfall, vilket kommer gynna samhället på 
många plan. Dock innebär förslagen även att en viss negativ effekt uppstår. Bland annat hos 
Lantmäteriet samt Skatteverket, vilka direkt är kopplade till en viss utgiftsökning. Dock kan 
man fastslå att dessa med stora drag understiger de inkomstmässiga fördelarna som kommer 
ur förslagen.  

Konsekvenser	för	utländska	investerare		
Gällande utländska investeringar på den svenska fastighetsmarknaden tror man att de ej 
kommer påverkas av ändrade regler. Man tror varken att vi kommer få se en minskning i 
antal, eller att reglerna medför en ökad internationell skatteplanering.  
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Med grund i att den föreslagna avskattningen endast ska ske av fastigheter belägna i Sverige 
har man kommit fram till att det endast finns ett fåtal specifika situationer då utländska 
investeringar kommer påverkas. Bland annat då ett utländskt bolag äger en svensk fastighet, 
och andelar i ägarbolaget avyttras (SOU 2017:27, 211). I en sådan situation kommer 
avyttringen träffas av samma lagstiftning som om avyttraren varit ett svenskt bolag.  

Trots att utländska investerare varken bör gynnas eller missgynnas, nämns det även att det 
kan vara svårt att veta hur dessa aktörer reagerar när en förändring sker. Utländska 
investeringar har under de senaste åren ökat på den svenska marknaden, och om dessa skulle 
välja att dra sig ur kan det påverka marknaden enormt.  

Om förslagen bidrar till att många utländska investerare väljer att avyttra fastigheter kommer 
den mest märkbara konsekvensen bli ett utökat utbud. Om marknaden ej kan svara på det i 
form av en ökad efterfrågan kan en möjlig följd vara kraftigt fallande fastighetspriser (SOU 
2017:27, 359). 

Sammanfattningsvis kan det gällande utländska investeringar summeras med att dessa 
kommer träffas av samma typer av konsekvenser till följd av förslagen som svenska bolag. 
Hur dessa utländska bolag reagerar återstår att se. Dock tror man inte att Sverige har någon 
omvälvande reaktion att vänta. Tvärtom tror man istället att de utländska investeringarna 
kommer fortgå som vanligt. Mycket till följd av flertalet andra svenska fördelaktiga regelverk 
och en överlag attraktiv fastighetsmarknad.   
 
Konsekvenser	för	övriga	företag   
Företag verksamma inom andra branscher än fastighets- eller byggbranschen beräknas inte 
påverkas i någon större omfattning av de föreslagna åtgärderna. Delvis till följd av att företag 
verksamma inom dessa branscher ej genomför fastighetsförsäljningar på någon frekvent basis. 
Under de enstaka fall de gör detta faller avyttringen i de flesta fall inte in under något av 
förslagen, och man slipper därmed dess konsekvenser (SOU 2017:27, 364).  

Gällande stämpelskattefrågor kan dock alla typer av företag som genomför s.k. 
lagfartsöverlåtelser vänta sig fördelar till följd av förslaget gällande detta. Avyttringar i form 
av lagfartsöverlåtelser har främst genomförts av små företag, kommunala bolag och generellt 
sett av företag som avyttrar fastigheter med mindre värden. För dem kommer den nya 
stämpelskattesatsen på 2 procent gälla, istället för dagens 4,25 procent.  

Vilket tidigare nämndes tror man även förslagen kommer bidra till en förändrad transparens 
på fastighetsmarknaden. I stora drag förväntar man sig att den offentliga informationen och 
dess flöde kommer förbättras. Det är inte endast något som påverkar fastighetsbranschen, utan 
är även något som kan komma att påverka andra typer av företag. I dagsläget kan den 
information som behövs från tidigare transaktioner relativt lätt erhållas, men ofta mot 
ersättning. Denna typ av information används inte endast av aktörer inom 
fastighetsbranschen, utan även vid utredningar och analyser inom andra sektorer. Därav tror 
man att en ökad transparens kan inverka positiv på hela det svenska företagsklimatet (SOU 
2017:27, 367). 
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Trots den gedigna utredning som gjorts för att kartlägga förslagens konsekvenser är man 
fortfarande oviss inom vissa områden. Mycket beror på hur marknaden och dess aktörer 
kommer reagera. Beroende på det kan exempelvis fastighetspris antingen komma att gå upp 
eller ned. Det kan även i sin tur ha en stor effekt på övriga företag, vilka i många fall är en del 
i den långa kedjan vid exempelvis en nybyggnation eller en fastighetsförsäljning. Därav finns 
många, både positiva och negativa, konsekvenser att vänta sig. Dock är många av sådan art att 
man ej varken kunnat förutspå dem eller dess storlek.   

3.3.3.7	Vad	händer	nu?		
Samtliga förslag på åtgärder och författningsändringar har beräknats ikraftträdda den 1 juli 
2018 (SOU 2017:27, 235). Man har även beslutat att inte ta fram några övergångsregler, 
vilket innebär att den nya lagstiftningen tillämpas med en gång under juli 2018 utan någon 
form av förmildring.   

Innan förslagen kan presenteras och aktualiseras i form av verkliga författningsändringar 
återstår dock flertalet steg på vägen. Utredningen har nu lämnat förslagen i form av ett s.k. 
bestänkande till regeringen. Detta följs upp av att det ska skickas på remiss, från regeringen 
till berörda organisationer, kommuner samt myndigheter. Målet är att höra vad de har att säga 
om förslagen och få in konstruktiv kritik (Sveriges riksdag 2016).   

När synpunkter och kritik inkommit ska regeringen sammanfatta sina författningsförslag i en 
s.k. proposition. Man tar ofta även ställning till de synpunkter som inkommit och kan i vissa 
fall välja att avstyra ärendet helt eller möjligen justera utredningens förslag något. 
Propositionen ska därefter skickas vidare till Lagrådet, som ska undersöka om de föreslagna 
författningsförslagen är juridiskt korrekta eller ej. Bland annat kontrollerar man dem gentemot 
grundlagar och den svenska rättssäkerheten (Sveriges riksdag 2016).   

Förslaget skickas vidare till riksdagen, där dess ledamöter har möjlighet att lämna förslag 
gällande propositionen i form av en s.k. motion. Det följs även upp av att regeringen som 
helhet har möjlighet att lämna förslag, och att kammaren sedan skjuter upp sitt beslut. Hela 
förslaget skickas sedan vidare till de specifika utskott som ska arbeta vidare med frågorna.  

Totalt finns det 15 olika utskott, vilka är ansvariga för olika typer av frågor (Sveriges riksdag 
2016).   

Utskottets ledamöter, vilka består av personer från riksdagens olika partier, förbereder 
förslaget för det kommande beslutet. Det sker ofta i form av sammanträdanden med olika 
experter och samhällsrepresentanter med kunskap inom den specifika frågan. Tillslut når man 
fram till ett betänkande, vilket i stora drag är vad utskottet anser om förslaget och vad 
riksdagen bör besluta.   

Innan beslutet tas finns det dock möjlighet till debatt gällande förslaget. Dock är det inget som 
krävs om situationen skulle vara så att alla ledamöter är överens om det kommande beslutet. 
Då debatten är genomförd, eller då man redan är överens om beslut, ska beslut tas. Om endast 
ett förslag är presenterat kommer man endast fråga om samtliga i kammaren godkänner detta. 
Då fallet är mer komplicerat och fler förslag finns måste man rösta.  
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Beslutet om författningsändringen skickas vidare till regeringen (Sveriges riksdag 2016).   

Regeringen är det verkställande organet, och ska göra verklighet av de beslut som tagits av 
riksdagen. Det görs bland annat genom att man publicerar författningsändringen i Svensk 
författningssamling. Ofta följer man i efterhand upp de beslut som tagits, både för att 
undersöka dess konsekvenser samt för att se dess resultat (Sveriges riksdag 2016).   

Som beskrivet är vägen fram till en författningsändring relativt lång och i vissa fall mer 
komplex än man tror. Uppdraget gällande fastighetspaketering presenterades i mars 2017, och 
man har beräknat att en författningsändring bör vara möjlig att genomföra till 1 juli 2018. För 
att det ska vara möjligt ska hela den beskrivna processen hinnas med, och man får inte stöta 
på några hinder vilka kan medföra att förslagen ej verkställs.  

Nu när utredningen är genomförd är nästa steg att det skickas iväg på remiss, och 
svarsdatumet är satt till den 14 augusti 2017 (Jansson Stridlund 2017). Både under detta steg, 
samt flera av de kommande, såsom bland annat då utskottet ska undersöka förslaget, kan det 
komma att modifieras samt förändras något. Möjligen för att myndigheter och 
branschorganisationer ej finner det lämpligt och kommer med adekvat kritik, eller för att man 
i utskottet finner att vissa anpassningar bör göras. Om allt går som det ska kommer ändock ett 
lämpligt och genomförbart förslag presenteras och majoriteten kommer propagera för att det 
ska gå igenom. Beslutet kommer därefter skickas vidare till regeringen som då kan verkställa 
det i form av en författningsändring. Det innebär att förslagen blivit lagstadgade, och är en del 
av de regelverk som i detta fall fastighetsbolagen måste följa i kommande transaktioner.  

3.3.3.8	Kommentarer	från	fastighetsbranschen		
Utredningen gällande vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet presenterades i 
slutet av mars 2017. De föreslagna åtgärderna väntar sig främst medföra konsekvenser för 
fastighetsbolag, dock kan även vissa andra typer av bolag vänta sig en del förändringar. Med 
grund i detta väntade man sig att viss kritik och kommentarer gällande förslagen skulle 
inramla, dock skedde det snabbare och med större kraft än många hade förutspått.  

Branchorganisationen Fastighetsägarna har i en intervju med Affärsvärlden angett att 
förslagen ökar risken för överbeskattning, en minskad investeringsvilja, samt att de utgör ett 
hot mot den finansiella stabiliteten. Man varnar även för att detta på sikt kan leda till att man 
från regeringens håll kan skapa sig en egen fastighetskris (Eklund 2017).    

I en artikel på Fastighetsägarnas hemsida har även samma problematik diskuterats. Man har 
dessutom nämnt avsaknaden av övergångsregler som något anmärkningsvärt. Vidare 
diskuteras förslagens förutsebarhet och legitimitet där man ifrågasätter huruvida förslagen är 
förenliga med olika grundläggande skatterättsliga principer. Ytterligare kritik gäller hur man 
resonerat kring de många latenta skatteskulder som byggts upp då fastighetspaketering 
använts. Skatteskulderna kan för vissa fastigheter vara enorma, och riskerar att realiseras vid 
en framtida avyttring som ej sker i form av en paketering. Det är något som kan innebära stora 
problem för såväl avyttrare som förvärvare (Sandberg 2017). 	
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Även Sveriges Byggindustri har gett liknande kritik. Man anger att företag inom bygg- och 
fastighetsbranschen har stora förändringar att vänta. Man anger även att de potentiella 
lagändringarna kan ha en bekymmersam inverkan på framtida bygginvesteringar, och att man 
med grund i det kommer analysera förslaget närmre (Wilhelmsson 2017).  

KPMG, en framstående internationell revisions- samt rådgivningsbyrå, går på en liknande 
linje. Även de trycker på den effekt som en realisation av de latenta skatteskulderna kan ha på 
fastighetsägande bolag. Man anmärker dessutom på att det ligger en viss osäkerhet på flera 
delar av förslagen. Bland annat nämner man, med grund i förslaget om slopandet av 
fastighetsfållan, att osäkerhet föreligger kring vad som ska hända med befintliga 
fastighetsfållor. Även hur överlåtelser till bostadsföreningar kommer påverkas är något man 
anser att det finns en stor osäkerhet kring (Jansson Stridlund 2017).  

Sammantaget verkar kritiken mot samtliga förslag vara relativt befogad. Fastighetsbranschen 
och dess aktörer är oroliga, men de verkar ha goda och välformulerade skäl för det. Fram tills 
beslut tagits och vi vet om förslagen resulterat i ny lagstiftning eller ej svävar stora delar av 
branschen i ovisshet. Dock verkar mycket av ovissheten ligga i att man ej vet vad som 
kommer hända, och bör således lättas upp då klara besked presenterats. Många är emellertid 
även oroliga för hur marknaden ska reagera, dock är även det något som tiden får utvisa.  
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4. Empiri 
Med	 mål	 att	 såväl	 stödja	 tidigare	 presenterad	 fakta	 som	 för	 att	 få	 en	 mer	
verklighetsanknuten	 bild	 av	 fastighetsmarknaden	 har	 en	 intervjustudie	 genomförts.	 Syftet	
har	 även	 varit	 att	 försöka	 få	 en	 så	 korrekt	 samt	 rättvis	 bild	 som	 möjligt	 av	 hur	
fastighetsaktörer	 både	 tror	 att	 de	 samt	 marknaden	 kan	 komma	 att	 påverkas	 om	 en	
författningsändring	blir	verklighet.		

Gemensamt	för	samtliga	 intervjuer	är	att	de	genomförts	med	representanter	för	bolag	och	
organisationer	 som	 dagligen	 arbetar	 med	 fastighetspaketeringar.	 I	 detta	 kapitel	 har	
resultaten	 från	 dessa	 sammanfattas.	 Även	 ett	 särskilt	 yttrande	 från	 sex	 olika	
näringslivsorganisationer	har	inkluderats.		

4.1	Intervju	I:	A,	rådgivare	på	större	internationellt	transaktionsbolag	
I intervjun har respondenten valt att vara anonym, han kommer istället benämnas vid A. 
Intervjupersonen arbetar som rådgivare på ett större internationellt transaktionsbolags 
Stockholmskontor. Han kommer dagligen i kontakt med frågor rörande fastighetspaketering, 
och är en av de som arbetat längst med dessa frågor på det specifika kontoret.  

A nämner ovissheten som det största orosmomentet i nuläget. Att inte veta vad som kommer 
hända och hur verksamheten kommer påverkas är det som tär mest. Både på de anställda, 
samt på verksamheten som helhet. Han säger sig säker på att en förändring kommer att ske, 
dock är han precis som många andra (lika osäker som många andra) på hur omfattande den 
kommer vara. Han nämner även att han innerligt hoppas på att vissa av förslagen ändras något 
efter att de varit ute på remiss. 

En av de största farhågorna om förslagen leder till lagändring är att stora delar av kontorets 
verksamhet blir som bortblåst. Många som söker rådgivning hos dem är främst i behov av 
hjälp med paketeringsärenden. Han nämner även mer storskaliga effekter som han ser som 
mycket oroande. Bland annat ett minskat bostadsbyggande och ett minskat antal utländska 
investeringar. Båda är konsekvenser som även diskuterats i utredningens konsekvensanalys, 
och som A anser är mycket allvarliga om de inträffar. Han säger även att han är rädd för att 
man, om förslagen antas, låser in sig i en situation som man sedan ej kommer kunna ta sig 
ifrån.  

A har inte varit delaktig i utredningen, men nämner att han följt deras arbete noga och läste 
igenom betänkandet så fort det presenterades. Han anger även att fastighetspaketeringens 
framtid har varit ett hett samtalsämne på diverse branschsammankomster, och att han fått 
medhåll i många av sina åsikter. Han tycker därmed att den bild som ges av honom är relativt 
representerande för andra med samma position och yrke. Dock nämner han att det självklart 
även finns vissa med helt andra åsikter, en del som bland annat tycker att reglerna är 
behövliga och kommer få rätsida på transaktioner som utförts på ett felaktigt sätt. Han är 
emellertid snabb med att tillägga att dessa personer är extremt få, och att de förmodligen 
arbetar inom en typ av verksamhet som inte kan komma att drabbas lika hårt.  
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Slutligen diskuterar A även problematiken med att man aldrig kan få problem att försvinna 
helt om inte metoden fullständigt förbjuds. Han tillägger även att det alltid finns nya kryphål 
att finna, och att de som vill de kan.  

Om ett företags totala verksamhet försvinner på grund av införandet av förslagen kommer det 
endast skapa aggression och en misstro mot systemet. Samma mentalitet kommer ju finnas 
kvar hos de som arbetar på företaget, och de kommer till följd av detta söka nya vägar att föra 
samma typ av verksamhet genom. Därmed har man istället för att skapa ett mer effektivt och 
rättvist system endast skapat ett system som kännetecknas av ineffektivitet, misstro och en vi-
mot-dem mentalitet.  

4.2	Intervju	II:	Ulla	Werkell,	branschorganisationen	Fastighetsägarna	
Ulla Werkell arbetar som skattejurist på Fastighetsägarna, mycket med fokus på skatterätt, 
finansiering och redovisningsfrågor. Hon har även varit en del av den presenterade 
utredningen som undersökts i arbetet.   

Liksom många andra från näringslivet reagerat anser även Werkell att förändringen ej var 
nödvändig. I förhållande till andra typer av investeringar kan förslagen leda till en 
särbehandling av fastigheter. Hon tycker vidare inte att det finns några specifika uttalade skäl 
till detta.  

Om förslagen leder till en lagändring anges minskade fastighetsvärden, dyrare krediter samt 
ett minskat bostadsbyggande som möjliga konsekvenser. Även minskade transaktioner och ett 
överlag minskat intresse från utländska investerare diskuteras. Samtliga är tämligen allvarliga, 
och kan komma att påverka den svenska fastighetsmarknaden och dess aktörer hårt. Vissa 
konsekvenser kan möjligen slå så pass hårt att man i efterhand ångrar sig. Dock är det svårt att 
gå tillbaka till de nuvarande reglerna om det gått så långt att förslagen antagits.  

På frågan huruvida problemen med de statliga skattebortfallen kommer lösas med hjälp av de 
presenterade förslagen är Werkell osäker. Hon anger bland annat att de alltid kommer finnas 
kreativa personer i jakt på effektiva lösningar. Dock är risken med detta att onödig tid 
spenderas för att ta fram krångliga lösningar, och dagens effektiva processer istället 
kännetecknas av en ineffektivitet. Även en osäkerhet kan komma att uppstå gällande vad som 
är acceptabelt och vad som inte är det, mycket ur en etisk aspekt.   
 
4.3	Intervju	III:	Andreas	Adolphsson,	Grant	Thornton		 	
Andreas Adolphsson är ansvarig för branschgruppen Fastighet och Bygg inom Grant 
Thornton.  

I stora drag kommer de presenterade förslagen innebära en generell skattehöjning för företag 
verksamma inom fastighetsbranschen. Adolphsson nämner detta som en av de mest märkbara 
konsekvenserna, men många fler finns att vänta. Han nämner bland annat att risk finns för att 
en viss inlåsningseffekt kan komma att uppstå, samt att bolag med små marginaler kan 
behöva ställa in framtida transaktioner. Dock trycker han på att konsekvenserna varierar 
mycket beroende av vems sits du befinner dig i.  
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På en övergripande nivå tror Adolphsson även att förslagen kan komma att påverka 
fastigheternas marknadsvärden och bidra till en förändrad prissättning. Detta kommer påverka 
såväl banker, byggbranschen, och i sin tur även bostadsbyggandet. För det enskilda bolaget 
kommer förslagen även kunna få en stor inverkan på kalkylerna. Det kan återigen i sin tur 
komma att påverka bostadsbyggandet och bostadspriserna.  

Just bostadspriserna är något han anser vara mycket viktigt att inte försöka påverka. 
Fastigheter är hela navet den moderna ekonomin, och är i Sveriges fall något av det mest 
betydelsefulla vi har.  

Som många andra ger Adolphsson viss kritik mot betänkandets bakgrundsanalys. Den 
sammanfattas som både bristfällig och svårläst. Kritik ges även gällande utredningens övriga 
genomförande och resultat. Bland annat ifrågasätter han hur man resonerat ur en 
rättssäkerhetsaspekt, och hur man ska säkerställa att bolag beskattas på ett korrekt sätt. Han 
ger bland annat exempel på ett bolag som både har en operativ verksamhet samt fastigheter. 
Hur kan man vid en försäljning i detta fall avgöra vad som ska beskattas och hur?  

Vidare ges även kritik mot att förslagen kan anses strida mot, såväl uttalade som outtalade, 
skatteprinciper. Det svenska skattesystemet är uppbyggt på att det ej ska finnas 
trippelbeskattning. Om förslagen antas i sin nuvarande form finns viss risk för att just detta 
inträffar. Han anser även att frågor återstår gällande hur man ska kunna garantera en rättvis 
och likformig beskattning.  

Gällande kritik avslutar Adolphsson med att tillägga att utredningen påvisat betydande brister 
ur en samordningsaspekt. Såväl utredaren som övriga inblandade måste se till att utredningen 
är samordnad med övriga kommande förändringar inom den särskilda branschen. Just på 
skattefronten är fler regelförändringar på ingång, varav den som förväntas ha störst effekt 
gäller ränteavdrag.  

Under 2016 antogs, genom EU:s direktiv mot skatteflykt, ränteavdragsbegränsningsregler. 
Begränsningarna kan komma att öka fastighetsbolagens kostnader rejält. Just räntekostnader 
är ofta den största enskilda kostnadsposten hos bolag verksamma inom fastighetsbranschen. 
Med detta sagt kan denna begränsning i avdragsrätten komma att slå hårt. I kombination med 
paketerings- och stämpelskatteförslagen kan det bli droppen som får bägaren att rinna över.   

På frågan gällande hur fastighetsbranschens situation, och de potentiella problemen 
beträffande en förmodad underbeskattning, istället hade kunnat lösas hänvisas vi till de 
förslag som diskuterats i utredningens betänkande. Dock anger Adolphsson även att andra 
förslag på något sätt hade kunnat bidra till en form av överbeskattning. 

Just nu är betänkandet ute på remiss. Stora näringslivsorganisationer och andra aktörer på 
fastighetsmarknaden kommer ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och komma med kritik. 
Adolphsson tror att mycket kommer handla om tillämpningsfrågor. Dock anger han att man 
även kan förvänta sig stark kritik gällande huruvida förslagen verkligen utrett det som ska 
utredas, samt i vilken mån man följt direktiven. Resultatet av detta bör bli att förslagen 
behöver arbetas om. Att de antas i sin nuvarande form borde vara en omöjlighet.  
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Som tidigare antytt tror Adolphsson, precis som så många andra, att förslagen kan komma att 
orsaka viss problematik på fastighetsmarknaden. Emellertid kommer förslagen med stor 
sannolikhet behöva arbetas om, och förhoppningsvis till det bättre. Om inte finns viss risk för 
att branschen går från att ha varit förmodat underbeskattad till att bli överbeskattad. Som 
avslutande kommentar anger han även att det finns många aspekter som än så länge inte 
diskuterats, men som kan komma att påverka hur situationen slutar. Bland annat har vi valåret 
2018 på ingång, vars kraft man inte ska underskatta.    

4.4	Intervju	IV:	Särskilt	yttrande	från	sex	näringslivsorganisationer  
Efter att förslagen från paketeringsutredningen presenterats dröjde det inte länge innan 
kritiken började ramla in. Mycket av den har kunnat sammanfattas i form av de ovan 
genomförda intervjuerna. Dock är detta inte allt, utan fler åsikter finns att tillgå. Nyligen 
valde representanter från sex stora näringslivsorganisationer att kommentera de presenterade 
förslagen i form av ett särskilt yttrande. Dessa har samtliga varit delaktiga under utredningen, 
i form av allt från skatteexperter till skattejurister.  

4.4.1	Fastighetspaketering	 	
Under paketeringsutredningen hade utredaren i uppdrag att såväl kartlägga som analysera 
förekomsten av fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering. Utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv skulle man även undersöka effekterna av möjligheten till 
paketering respektive en avsaknad av detta. Dessa mål sattes upp i direktiven, och är något 
man i yttrandet inte anser helt har uppnåtts. Det är främst denna brist som mycket av kritiken 
gäller. Man anser även att det hade kunnat avhjälpas genom att inkludera en s.k. initial analys 
under vilken man kartlägger vad som menas med de olika målen. 	

I yttrandet ifrågasätts även utredarens syn på fastighets- och transaktionsmarknaden. Man 
anser att man haft en förenklad syn på dessa, vilket kan ge förödande konsekvenser. Som 
följd anger man bland annat ett försvårande för företag att genomföra strukturomvandlingar 
och en nedgång av fastigheters marknadsvärden. Det kan i sin tur få som effekt att 
fastigheternas kreditvärden påverkas och innebära att kreditkostnaderna växer. Det är något 
som kan innebära stor problematik, och är en punkt man anser att utredaren borde lagt ned 
mer tid på att undersöka. Denna avsaknad av en välutförd analys anger man är en stor brist i 
utredningen, och spär på svårigheterna med att se de fördelar man hävdat kommer följa av 
förslagen.   

Även förslagens förutsebarhet och legitimitet har ifrågasatts. Detta till följd av att 
försäljningar som genomförs efter införandet av de nya reglerna även kommer realisera 
tidigare latenta skatter som fastigheterna ligger inne på. De latenta skatteskulderna har 
uppstått då tidigare försäljningar skett i paketerad form. Det är något som kan slå hårt mot den 
nya förvärvaren, och kan komma upp i åtskilliga belopp beroende av fastighetens tidigare 
värdeutveckling. 

Gällande målen för utredningens uppdrag angavs även att man skulle undersöka om 
fastighetsbranschen kan anses vara skattemässigt gynnad eller ej. Detta genom att undersöka 
den skattemässiga situationen för fastighetsbolag.  
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Under denna kom man fram till att branschen ej kan anses vara skattemässigt gynnad. Dock 
angav man även att den erlagda bolagsskatten överlag understiger andra branscher, samt att 
vissa av de skatter som erläggs av fastighetsbolag är sådana som ej bör inkluderas vid ett 
jämförande.  

Det är dessa typer av fastighetsanknutna skatter man i yttrandet anser har negligerats då 
förslagen utformats. Man anser därav att det kan resultera i att branschen istället blir 
överbeskattad. Det kan innebära att vissa konkurrensfördelar uppstår för andra typer av 
tillgångar, vilket i sin tur kan bidra till en minskad investeringsvilja i fastighetsbranschen. 
Ytterligare en del av överskattningsproblematiken har att göra med den kommande 
implementeringen av EU-direktivet 2016/1164, vilket innebär hårdare regler mot skatteflykt.  
Det är något som kan spä på överbeskattningen, och snedvrida konkurrensen ännu mer. Man 
anser i yttrandet att konsekvenserna av direktivet ej har beaktats då förslagen tagits fram.  

Man har även en del tveksamheter gällande utformandet av avskattningsförslaget. Det har 
delvis utformats med utgångspunkt i de tidigare bestämmelserna gällande avskattning av 
bostadsfastigheter som ägs av fåmansföretag. Valet att använda regeln som modell anser man 
är mycket tveksamt. Främst eftersom situationen då denna regel tillämpas skiljer sig så pass 
mycket från de situationer som föreligger då fastighetspaketeringar genomförs.  

Sammantaget sett bedömer man att utredningen innehåller ett antal allvarliga brister. Man 
tillägger även att om förslagen varit aningen mer begränsade och i linje med vad som angavs i 
direktiven, hade problematiken även kunnat begränsas.  

4.4.2	Stämpelskatt	&	Konsekvensanalys	
Utredningen syftade även till att undersöka vissa frågor inom stämpelskatteområdet. Det som 
främst utreddes var i vilken omfattning fastighetsbildningsåtgärder används med syfte att 
undvika skatt. Om så är fallet skulle förslag för att motverka detta tas fram. Dock tog även 
direktiven upp vikten av att ständigt ha som mål att uppnå ändamålsenlig fastighetsindelning. 
Förslagen får ej heller motverka fastighetsbildningslagen syften.     

De förslag som presenterats syftar i stora drag till en breddning av antalet 
stämpelskattepliktiga åtgärder. I yttrandet anser man att det kommer innebära ökade kostnader 
vid fastighetstransaktioner, vilket även kommer motverka ändamålsenliga fastighetsbildningar 
och fastighetsbildningslagens syfte. Man trycker även på att det inte endast är företag som 
sysslar med fastighetspaketeringar som kommer påverkas, utan även andra delar av samhället. 
Bland annat nämns jordbruket, vilka kan komma att uppleva mer komplicerade 
strukturomvandlingar. Genom tillgång till viss statistik har ståndpunkten kunnat stärkas. Den 
statistik som främst använts har jämfört antalet förvärv som sker med syfte att undkomma 
skatt och antalet förvärv som skett med annat syfte.   

Sammanfattningsvis anser man i yttrandet att de ändringar som föreslagits i 
stämpelskattelagen är överdrivna. De både motverkar fastighetsbildningslagen syfte, 
motverkar ändamålsenliga fastighetsbildningar samt går utöver de ramar direktiven angett.  
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I det särskilda betänkandet finns även mycket kritik gällande den, av utredningen, 
genomförda konsekvensanalysen. Man slår fast att analysen både är transparent och visar på 
de svårigheter man mött gällande att lyckas göra en meningsfull analys. Som förslag till 
förbättring anger man i betänkandet att man gärna sett en redogörelse för hur bankerna 
kommer förhålla sig till förslagens konsekvenser.   
 
Man har även kritik gällande vissa av konsekvenserna förslagen kan komma att medföra. Man 
anser att förvånansvärt många klassats som betydelselösa, trots att de ej är det. Att underskatta 
de kan i sig få stora konsekvenser, speciellt eftersom flertalet av dessa är mer kraftfulla än vad 
utredningen angett.  

Man har även uppmärksammat brister gällande förslagens konsekvenser för bostadsbyggandet 
och tillväxten. I utredningens betänkande nämner man som möjlig konsekvens ökade 
kostnader för fastighetsbolagen och då även ett minskat bostadsbyggande. Det är en allvarlig 
konsekvens, som man i sin konsekvensanalys ej har gett tillräcklig uppmärksamhet. Med 
grund i att vi i Sverige, och då främst i storstäderna, i nuläget upplever en viss bostadsbrist, är 
det ingen konsekvens som kan negligeras eller förminskas.   

I stora drag anser man att konsekvensanalysen innehåller allvarliga brister. Företag och 
branscher som man borde ha undersökt har negligerats, och konsekvenser som kan leda till 
allvarliga problem har ansetts vara bagatellartade. Man anger även att man i nuläget ej kan få 
en klar bild av hur förslagen kan komma att slå, vilken bedöms som allvarligt. Till följd av att 
samtliga förslag ger viss effekt på såväl det finansiella systemet som bostadsbyggandet och 
andra viktiga samhällsfunktioner, är det av hög grad relevant att veta hur dessa kommer 
påverkas. Utan den informationen kan marknadens oro komma att öka och misstron likaså.  

4.4.3	Sammanfattning	
I mars 2017 presenterades förslagen som arbetats fram ur utredningen om vissa frågor inom 
fastighets- och stämpelskatteområdet. Utredaren hade i uppdrag att såväl kartlägga som 
analysera i vilken omfattning fastighetspaketering används som ett skatteplaneringsverktyg. 
Även att analysera vad en avsaknad av paketeringsmöjligheterna skulle innebära, främst ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, var en del av uppdraget. Det främsta målet med utredningen 
var att undersöka huruvida fastighetsbranschen är skattemässigt gynnad eller ej.  

I samband med att förslagen presenterades började dock kritiken ramla in. I ett särskilt 
yttrande från sex stora näringslivsorganisationer har såväl utredningens genomförande som 
delar av förslagen ifrågasatts. Samtliga representanter har även varit en del av den 
genomförda utredningen.  

Sammantaget anser man att förslaget går långt utanför direktivets ramar och mål. Flertalet av 
utredningens delar anses även vara bristfälliga, och genomförda analyser ofullständiga. Man 
har även slagit fast att de framtagna förslagen delvis strider mot flertalet grundläggande 
beskattningsprinciper. Till följd av det har vissa av förslagen klassats som överdrivna. Kritik 
har även getts gällande att man under genomförda analyser negligerat flertalet branscher och 
bolag som skulle behövts inkluderas.  
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I stora drag anser man att bristerna har bidragit till att branschen har svårt att skapa sig en bild 
av hur förslagen kan komma att slå mot såväl marknaden som samhället i stort. Det är något 
man ser som mycket allvarligt. Man har även angett att man tror att förslagen kan komma att 
bidra till en sämre fungerande marknad, samt att ett försvårande av omstruktureringar inom 
bolag och ett försvårande av ändamålsenliga fastighetsbildningar.  

Sammantaget anser man att bristerna är mycket allvarliga, och kan ge konsekvenser man 
varken hade räknat med eller förberett sig på. De kan dessutom komma att ge effekt långt 
utanför den marknad man tagit fram förslagen utifrån, och skaka om samhällsekonomin i 
stort. Man ifrågasätter även huruvida man tänkt till gällande det minskade bostadsbyggandet 
förslagen kan bidra till. Detta med tanke på den relativa bostadskris vi i nuläget står inför. 
Förslagen kan med andra ord ge stor effekt på flertalet relevanta samhällsfunktioner, såsom 
stabiliteten i det finansiella systemet och bostadsbyggandet. Med grund i det som ovan sagts 
har man angett att betänkandet innehåller så pass allvarliga brister att man anser att det ej bör 
läggas till grund för lagstiftning.  
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5. Analys 
I	kapitlet	kommer	såväl	den	teori	som	empiri	som	tidigare	presenterats	analyseras.	Genom	
det	kommer	arbetets	syfte	och	problemformulering	diskuteras	samt	besvaras.		

Analysen	 syftar	 även	 till	 att,	 ur	 ett	 analyserande	 perspektiv,	 undersöka	 vilka	 kommande	
förändringar	den	svenska	fastighetsmarknaden	står	inför	samt	hur	dessa	kan	komma	att	slå.	
För	 att	 underlätta	 har	 kapitlet	 delats	 upp	 i	 en	 nulägesanalys,	 konsekvensanalys	 samt	
framtidsanalys.		

5.1	Nulägesanalys		
Under 2003 infördes nya regler gällande skattebefrielse för kapitalvinster på näringsbetingade 
andelar. Det innebar att bolag, genom att paketera den tillgång man avsåg att avyttra, nu 
kunde göra det skattefritt. Metoden är möjlig för alla sorters tillgångar, dock är det främst de 
med lång avskrivningstid som kan dra störst nytta av metoden. Bland tillgångar med längst 
avskrivningstid finner man bland annat fastigheter. Det har fått till följd att just paketering av 
fastigheter blivit en frekvent använd avyttringsmetod, dock främst vid innehav av 
kommersiella fastigheter.  

Paketeringsförfarandet kan gå till på flertalet olika sätt, dock har arbetet utgått från den mest 
frekvent använda. Metoden går ut på att ett dotterbolag skapas i vilken fastigheten eller 
fastigheterna som ska avyttras paketeras in under. Därefter avyttrar man paketeringsbolaget 
till en extern köpare. Till följd av att andelarna i paketeringsbolaget klassas som 
näringsbetingade andelar blir kapitalvinsten undantagen från beskattning.  

5.1.1	Paketeringsutredningen	-	SOU	2017:27		
Att fastighetspaketering kunde vara ett sätt att undvika beskattning via var man väl medveten 
om när reglerna gällande skattebefrielsen för näringsbetingade andelar infördes. Dock har 
flertalet källor vittnat om att man aldrig kunde förutse i vilken omfattning reglerna skulle 
utnyttjas. Man märke snart att det inte var hållbart att var och varannan med stora 
fastighetsinnehav kunde undgå skatt på kapitalvinster. Det är inte bara något som påverkar 
statskassan, utan har även en långtgående effekt på stora delar av samhället i övrigt.  

Det bör dock nämnas att regelverken i viss mån även haft en positiv inverkan. Bland annat har 
Sveriges fastighetsmarknad fått erfara ett stort utländsk intresse, och har på så sätt även 
kunnat locka till sig stora summor utländskt kapital. Fördelarna har under vissa diskussioner 
ansetts vara tillräckliga för att inte försöka stoppa utnyttjandet av skattebefrielsen.  

Under 2015 började man dock tänka om, och regeringen valde att tillsätta en utredning med 
uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Det övergripande 
syftet var utreda vilka samhällsekonomiska effekter fastighetspaketering haft genom att 
kartlägga samt analysera fastighetsmarknaden. Det skulle sedan användas för att göra en 
bedömning om fastighetsbranschen och investeringar i fastigheter kunde anses vara 
skattemässigt gynnade eller ej. Målet med kartläggningen och den branschspecifika analysen 
var även att, om behov visade sig finnas, komma med möjliga åtgärder för att begränsa 
fastighetspaketering som avyttringsmetod. 
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Som särskild utredare för utredningen tillsattes Christina Eng, ordförande för 
Skatterättsnämndens avdelning för direkt skatt. Under utredningen har man haft sakkunniga, 
experter, samt representanter från fastighets- och byggbranschen inkluderade. Man har även 
anordnat diverse sammanträdanden, träffar, seminarier och internat. Både för att kunna 
diskutera aktuella frågor samt insamla synpunkter. Utredningens resultat presenterades den 30 
mars 2017. I linje med direktiven undersökte man främst huruvida fastighetsbranschen är 
skattemässigt gynnad eller ej. Sammantaget kom man fram till att fastighetsbranschen inte 
kunde anses vara det, dock ansåg man ändå att förändringar var behövliga.  

Under arbetet gjordes en jämförelse mellan den bolagsskatt som bolag inom 
fastighetsbranschen och den som bolag inom övriga branscher erlägger. Man kom fram till att 
fastighetsbolag, ur denna aspekt, är skattemässigt gynnade. Den procentandel de betalar i 
form av bolagsskatt understiger snittet med ca fyra procentenheter. Det må enligt vissa låta 
som något av liten betydelse, dock är det viktigt att tänka på att dessa procentenheter spelar 
stor roll då bolagens resultat är i form av enorma summor.   

Speciellt för fastighetsbranschen är dock att företag, utöver bolagsskatten, även betalar 
fastighetsskatt samt stämpelskatt. Nämnda skatter adderade till bolagsskatten ansåg man 
utgjorde en så pass hög procentandel att branschen ej kunde anses vara skattemässigt gynnad. 
Dock enades man även om att de två branschspecifika skatterna i grunden har s.k. fiskala 
syften. Det innebär att de ej bör användas för att kompensera för en i övrigt låg bolagsskatt. 
Skatterna bör istället ses som ett komplement som ska tas ut utöver den obligatoriska 
bolagsskatten. Sammantaget konstaterade man att fastighetsbranschen ej är skattemässigt 
gynnad, men att man överlag betalar en låg andel bolagsskatt.  

5.1.2	Förslagen	i	korthet	
Genom utredningen kom man fram till att fastighetsbranschen ej är skattemässigt gynnad. 
Dock nådde man även enighet kring att åtgärder är nödvändiga för att motverka olika former 
av paketeringslösningar. Generellt vill man att de skattekonsekvenser som uppstår vid en 
avyttring i form av en fastighetspaketering ska motsvara de som uppstår vid en direkt 
försäljning. 

För att nå målet har man föreslagit införandet av avskattning. Det innebär att en fastighet 
bedöms byta ägare då ägarbolaget byter ägare, och att fastigheterna eller fastighetsbolagen 
som ägs av det avyttrande företaget kommer anses vara avyttrade och åter förvärvade för ett 
pris som motsvaras av dess marknadsvärde. Det kommer innebära att skillnaden mellan 
fastighetens skattemässiga värde och dess marknadsvärde ska tas upp till beskattning. 
Avskattningen kommer dessutom betyda att fastigheten eller fastigheterna får ett nytt 
anskaffningsvärde, vilket då får till följd att nytt underlag för kommande 
värdeminskningsavdrag skapas. 

Man har även föreslagit att den s.k. fastighetsfållan ska avskaffas, samt att företag som 
genomför andelsavyttringar ska skatta för denna. Det kommer ske i form av en schablonintäkt 
som motsvarar den stämpelskatt som hade erlagts om fastigheten istället sålts genom en 
direktförsäljning. Schablonintäkten ska motsvara 7,09 procent av det högsta av 
marknadsvärdet på fastigheten och taxeringsvärdet året före avskattningen. 
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Gällande de undersökta stämpelskattefrågorna kom man fram till att stämpelskatteplikten ska 
avse alla förvärv av fast egendom som sker i form av fastighetsreglering enligt 5 kap 
Fastighetsbildningslagen. Man har även föreslagit att stämpelskatt ej ska behöva erläggas vid 
koncerninterna fastighetsöverlåtelser samt att skattesatsen ska sänkas från dagens 4,25 
procent till 2 procent. 

Inom ramen för direktivet har man även kommit med ett antal övriga förslag. Man föreslog 
bland annat att klassificeringen av fastigheter inom bolagssektorn, i form av lager- eller 
kapitaltillgångar, ska avskaffas. Istället ska alla fastigheter klassas som kapitaltillgångar. Man 
har även presenterat en idé om att man vill att det ska råda en s.k. ”skattemässig kontinuitet 
med avseende på anskaffningsvärde, skattemässigt värde och gjorda värdeminskningsavdrag 
vid underprisöverlåtelse av byggnad med mark”. Det innebär att byggnad och mark fortsätter 
inneha samma anskaffningsvärde, skattemässiga värde och gjorda värdeminskningsavdrag 
hos förvärvaren som de hade hos överlåtaren. 

5.2	Konsekvensanalys		
Förändring leder som bekant ofta till någon form av konsekvens. Så även i detta fall. Om 
förslagen leder till författningsändringar kommer såväl fastighetsbranschen som andra viktiga 
samhällsinstitutioner drabbas. Dock har det visat sig vara oerhört svårt att på något sätt 
försöka förutspå hur konsekvenserna kommer se ut samt hur hårt de kan komma att slå. Det 
har även bekräftats återkommande gånger, både i utredningens betänkande samt under de 
intervjuer som genomförts.  

Enligt mångas mening är det delvis en följd av marknadens oförutsägbarhet. I en del fall 
reagerar den precis som man gissat, medan den i vissa fall reagerar på motsatt sätt. Under 
utredningens gång har man därav valt att analysera flertalet olika scenarion. Främst för att på 
bästa sätt försöka gardera och förbereda sig mot majoriteten av alla potentiella konsekvenser. 
Scenarioanalysen har även legat till grund för utredningens konsekvensanalys, och har på så 
sätt kunnat användas för att ge branschen och samhället en inblick i förslagens effekt. Med 
grund i det är det lätt att förstå analysens relevans, och vilken betydelse den kan ha för olika 
aktörers fortsatta arbete.  

Den delade åsikten hos flera av fastighetsbranschens aktörer är dock att analysen ej resulterat 
i det man haft förhoppningar om. En ovisshet tycks råda, och man anser det omöjligt att 
förutsäga hur pass omfattande förslagens påverkan kan bli. Visserligen har relativt många 
scenarion analyserats i konsekvensanalysen, men man anser att det ej är tillräckligt. Under 
intervjuer har det även tryckts på att utredningen ej genomförts på ett korrekt sätt, samt att 
man anser att de framtagna förslagen ej är fullt genomförbara.   

Den fråga som flest aktörer oroar sig över är huruvida det kommer vara möjligt att genomföra 
fastighetspaketeringar om förslagen godtas. Visserligen har man i betänkandet från 
utredningen angett att målet aldrig varit att få stopp på fastighetspaketeringar. Man har istället 
haft sikte på att skatteeffekten ej ska vara den mest relevanta och avgörande parametern då 
man väljer hur en fastighet ska avyttras. Dock har flertalet intervjurespondenter angett att man 
har svårt att förstå vad som menas.  
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Avskattningen kommer visserligen bidra till att paketering likställs med övriga 
avyttringsmetoder, dock kan det samtidigt komma att innebära slutet för 
fastighetspaketeringen.  

Den främsta orsaken till att paketering använts och älskats har just varit på grund av de 
fördelaktiga skattekonsekvenserna. Om dessa utplånas, varför ska man då välja paketering? 
Med det sagt är det tydligt att det finns viss oklarhet gällande hur man tagit fram vissa av 
förslagen. Man kan inte å ena sidan säga att man inte vill stoppa dem medan man väljer att 
sätta upp strukturella hinder som man vet kommer sätta stopp.  

Gällande frågan om fastighetsbranschen kan anses vara skattemässigt gynnad eller ej kom 
man som bekant fram till att den inte kunde anses vara det. Man konstaterade att branschen 
överlag betalar en relativt låg andel bolagsskatt, men att man även betalar branschspecifika 
skatter vilka kompenserar för skillnaden. Dock slog man fast att de branschspecifika skatterna 
inrättats för fiskala syften, och således ej bör avvändas som någon typ av ersättning för en i 
övrigt låg bolagsskatt.  

Under de intervjuer som genomförts har man starkt hävdat att branschen omöjligen kan vara 
skattemässigt gynnad. Det har istället talats om att fastighetsbranschen bör anses vara 
normalbeskattad. Om man tvingas erlägga mer skatt än vad man gör idag tror dock somliga 
risk finns för att branschen istället blir överbeskattad.  

Under genomförda intervjuer har det även kommit fram viss skepsis gällande 
stämpelskatteförslagen. Då man föreslagit att utöka antalet stämpelskattepliktiga åtgärder har 
man i viss mån även valt att försvåra vissa typer av fastighetsbildning. Man har dock sedan 
innan angett att förslag som tas fram ej får hindra den fastighetsbildning som ursprungligen 
skulle underlättas i enlighet med Fastighetsbildningslagen. Enligt vissas mening är det precis 
det man nu vill göra.  

Det finns även farhågor om att förslagen ej endast kommer drabba de företag man haft i 
åtanke då förslagen arbetats fram. Bland annat kan jordbruket, som i dagsläget redan har det 
tufft, drabbas i form av mer komplicerade strukturomvandlingar. Med det sagt kan i värsta fall 
förslagen såväl komma att motverka fastighetsbildningslagens syfte som motverka 
ändamålsenliga fastighetsbildningar.  

I betänkandet har man från utredningens sida lagt ned ett relativt gediget arbete på att försöka 
förutspå vad förslagens konsekvenser kan komma att bli för bostadsbyggandet och den 
svenska tillväxten. Man har bland annat angett ökade kostnader för fastighetsbolag och ett 
minskat bostadsbyggande. Därefter tar det stopp. Detta har man, trots att det är en högst 
aktuell fråga, ej valt att undersöka ytterligare. Även personer som intervjuats har angett att de 
ser det som högst märkligt, och att en så pass viktig konsekvens borde ges betydligt större 
utrymme. Även med grund i att vi i Sverige, och då främst i storstäderna, i dagsläget upplever 
en viss bostadsbrist, är det ingen konsekvens som bör negligeras eller förminskas.   
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Dagligen skrivs artiklar gällande hur bostadsbristen ska tacklas. Senast idag skrevs en med 
förslag att ett statligt byggbolag bör inrättas (se Dagens Nyheter 3 maj). Åtgärd efter åtgärd 
implementeras för att få bukt med detta enorma samhällsproblem. Och så kommer man helt 
plötsligt med förslag som har möjlighet att påverka bostadsmarknaden i motsatt riktning? Vad 
är logiken i det?  

Att förslagen kan bidra till ett minskat bostadsbyggande skulle kunnat vara en acceptabel 
konsekvens om den visat sig vara försumbar eller om förslagens positiva effekt hade varit 
mycket större. Dock är det som ifrågasätts främst huruvida man kan ha struntat att undersöka 
konsekvensen noggrannare när man vet att den är en av de mest relevanta. Utan att veta mer i 
detalj hur den kan komma att slå vet man inte heller hur betydande eller försumbar den är. 
Utan kunskapen är det konstigt att man valt att fortskrida med utredningen.  

Mycket av det som hittills analyserats och diskuterats har varit ur en negativ aspekt. Dock kan 
vissa delar av utredningens resultat även bidra med en viss positiv effekt vilket bör lyftas 
fram.  

Under utredningen har man konstaterat att transparensen på fastighetsmarknaden varierar i 
hög grad beroende av vems sits man befinner sig i. För de år man undersökt har transparensen 
minskat för de som ej är beredda att betala för information. Det har även bidragit till en sämre 
kvalitet på den offentliga statistiken. Transparensen är dock något man tror kan förbättras som 
konsekvens av förslagen. Istället för att endast de som har råd får tillgång till information, tror 
man förslagen kan bidra till att tillgången blir mer lika för alla.  

En vanlig åsikt är att företag som sysslar med fastighetspaketeringar i viss mening utför någon 
form av samhällsutnyttjande. Vi lever i ett samhälle där en stor andel av våra 
samhällsinstitutioner fungerar till följd av att såväl privatpersoner som bolag betalar skatt. 
Självklart finns det en mängd exempel ur båda grupperna som ej gör detta genom olika 
former av skatteflykt, dock är det något som ur en samhällsaspekt ses som etiskt fel. Alla som 
lever i vårt samhälle och utnyttjar våra resurser ska även på något sätt betala för det. 
Problemet är dock något som förslagen delvis kan komma tillrätta med.  

Inom fastighetsbranschen har det länge varit möjligt att tjäna stora summor. Exempelvis 
genom att köpa fastigheter i form av investeringsobjekt, i viss mån förbättra dem, och därefter 
avyttra. Genom en avyttring i form av en paketering har skatt kunnat undvikas och hela 
vinsten har direkt hamnat i bolagets kassa. Med förslagen kan man sätta stopp för denna form 
av skatteundandragande. Det innebär i sin tur mer pengar i statens kassa, och då även mer 
pengar för vårt samhälle. Totalt har man i utredningens betänkande konstaterat att förslagen 
kan medföra en ökning av de statliga finanserna med 7.7 – 16.6 miljarder kronor på kort sikt, 
och 5.9 – 13.1 miljarder kronor på lång sikt. Det är med andra ord inga små summor som 
årligen försvinner ur statskassan då man väljer att tillåta fastighetspaketeringar.  

Som nämndes i början leder förändring ofta till någon form av konsekvens. Så kommer det 
även vara i detta fall, och vilken effekt som uppkommer beror till stor del på vilka förslag som 
leder till förändringen. Än är vi relativt långt borta från den dag en författningsändring sker, 
och mycket kan hända fram till dess.  
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Dock kan det konstateras att man med stor sannolikhet kommer uppleva någon form av 
förändring som aktör inom fastighetsbranschen. Om förslagen godtas i sin nuvarande form 
kommer det synas genom en minskad möjlighet till paketeringar, fler stämpelskatteskyldiga 
fastighetsbildningsåtgärder och en överlag höjd skatt.  

Ur samhällets perspektiv kommer den mest sannolika konsekvensen vara i form av ett stort 
tillskott i statskassan. Det kommer då även innebära slutet på de skattebortfall som orsakats 
av paketeringarna. Samtidigt har viss kritik florerat gällande förslagens påverkan på 
bostadsmarknaden. Utifrån kritiken bör samhället även förvänta sig en viss negativ effekt. 
Avslutningsvis kan konsekvensanalysen sammanfattas med att såväl marknaden, dess aktörer 
och samhället i övrigt definitivt kommer påverkas om förslagen antas i sin nuvarande form. 
Dock är påverkan i varierande grad, och kan för vissa vara i negativ form medan den för 
andra är positiv.  

5.3	Framtidsanalys	
Resultaten från utredningen presenterades den 30 mars 2017. Många frågor återstår dock 
kring vad som nu kommer hända. Kommer förslagen leda till författningsändringar? Kommer 
de i sådana fall antas i sin nuvarande form? Hur kommer fastighetsmarknaden i sin tur att 
påverkas?  

Hur frågorna kommer besvaras beror i hög grad av vilka åsikter och synpunkter som ges när 
betänkandet nu är ute på remiss. Utifrån det som sagts under de intervjuer som genomförts 
bör man dock förvänta sig att förslagen ej antas i sin nuvarande form. Mycket av den kritik 
som presenterats har varit av en ifrågasättande art, och det har även nämnts att man anser att 
utredningen brustit ur flertalet aspekter.     

Man har även ifrågasatt huruvida de utsatta direktiven följts. Vissa menar till och med att man 
avvikit från direktiven till den grad att utredningen bör göras om. Kritik har även handlat om 
att man ansett att utredaren självmant valt att fokusera på hur man kan öka skattenivån för 
fastighetsbranschen, trots att det ej angetts som utredningens främsta mål. Att avvika från 
direktiv är ingenting som bör negligeras, utan är mycket allvarligt. Att kritik kommit in 
gällande detta är således något som man starkt bör överväga utreda. Om inte finns viss risk 
för en ökad misstro.  

Tidigare har det slagits fast att aktörer på fastighetsmarknaden haft svårt att förstå vilka 
konsekvenser förslagen kan komma att ge upphov till. Det har inte bara skapat en orolig 
stämning, utan även skapat en vi-mot-dem känsla. Att utredningen tillsattes för att undersöka 
huruvida fastighetsbranschen kunde anses vara skattemässigt gynnad tyckte många var i sin 
ordning. Men när man väl kom fram till att den ej var det, utan att situationen var mer 
komplicerad än så, varför har man då valt att komma med så drastiska åtgärder? Det kan 
ibland nästan kännas som om det var utredarens mål från början, innan samtliga analyser och 
undersökningar var genomförda.  

Vissa som intervjuats har även angett att risk finns för att marknaden kan komma att stanna 
upp. Till följd av att man inte vet vad som händer är det svårt att veta hur man ska agera.  
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Det gäller speciellt de företag som i dagsläget har en överlag hög transaktionstakt och där de 
fastigheter man innehar upplevt en stark värdeutveckling. Om man, från utredningens sida, 
hade tagit fram mer genomförbara förslag hade det även bidragit till en mer accepterande och 
inte lika uppskakad marknad. Man hade även uppnått samma effekt om man gjort en mer 
beskrivande och djupgående konsekvensanalys.  

För fastighetsbranschen är det för tillfället inte endast den s.k. paketeringsutredningen som 
oroar. Man är även bekymrad över hur de kommande ränteavdragsbegränsningarna kommer 
slå. Just räntekostnader är ofta den största enskilda kostnadsposten hos bolag verksamma 
inom fastighetsbranschen. Med det sagt kan bolagens kostnader komma att öka rejält. I 
kombination med de förslag som paketeringsutredningen mynnat ut i blir slaget ännu hårdare.  

Under en av de genomförda intervjuerna nämnde respondenten att utredningen, med grund i 
det som ovan sagts, brustit ur en samordningssynpunkt. Åsikten är han förmodligen inte 
ensam om, och det återstår att se hur man från utredningens sida väljer att handskas med 
detta. Att fastighetsbranschen tvingas ta emot två hårda smällar är varken hållbart för dem 
eller samhället i övrigt. I den svenska ekonomin är fastighetsmarknaden något av det 
viktigaste vi har, och kallas ibland navet i den moderna ekonomin. Att marknaden får ökade 
kostnader två gånger om kan leda till en framtida recession. Det är förmodligen ingen 
konsekvens som makthavare eller samhället i övrigt vill utsätta branschen för.  

Vi står även inför ett stundande val, och valåret 2018 kommer enligt många bli extra 
intressant. Valet bör även kunna ha påverkan på hur paketeringsutredningen slutar. Ingen 
politiker vill uppröra marknaden i onödan, och således även äventyra sitt partis valutgång. 
Man har sagt att paketeringsförslaget inte är aktuellt för höstbudgeten, men det kan 
följaktligen bli en het fråga i kommande debatter.  

Som tidigare nämndes är betänkandet för tillfället ute på remiss. Totalt kommer 67 
remissinstanser ha möjlighet att ge sin åsikt, och svaren ska vara inne den 14 augusti 2017. 
Därefter kommer det ta ytterligare tid för att avgöra huruvida förslagen ska arbetas om, hur 
det i sådana fall ska göras etc. Med det sagt kommer ingen författningsändring ske inom det 
närmaste året.  

Hur marknaden reagerar återstår att se. Både paketeringsutredningen och ränteavdrags-
begränsningarna är omfattande och konsekvensrika. Den oro som kommit fram under 
intervjuer är av god anledning, och inget som plötsligt kommer klinga av utan orsak.  

Samtidigt finns det de som säger att marknaden i sin natur har en otrolig förmåga att anpassa 
sig. Huruvida det är korrekt återstår att se. Något som dock är säkert är att vi står inför stora 
kommande förändringar. Vi kan omöjligen förutspå hur stora de blir, eller vilken effekt de 
kommer ha. Vi kan dock vara säkra på att en annorlunda marknad än den vi ser idag väntar.      
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6. Slutsats 
Den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv. På senare år har branschen både upplevt stora 
framgångar, samt lyckats leverera goda resultat. Det är något som både kunnat främjas till 
följd av vårt överlag låga ränteläge, samt då branschen kännetecknats av en god lönsamhet. 
Det är även något som speglats av antalet avslutade fastighetsaffärer, som år efter år resulterat 
i nya transaktionsrekord. Bara under 2016 bytte fastigheter till ett värde om ca 200 miljarder 
kronor ägare.  

För fastighetstransaktioner, med ett underliggande värde om minst 40 miljoner kronor, är 
paketering den vanligaste avyttringsmetoden. Det har även visat sig att ju högre 
köpeskillingen i en viss transaktion är, ju större sannolikhet föreligger för att transaktionen 
ska ske i form av en paketering. Antalet transaktioner som sker i paketerad form har under de 
senaste åren ökat, både i antal och i värde. Man har även konstaterat att det inte är någon trend 
som man bedömer avta, utan snarare tvärtom. 

Möjligheterna till att paketera fastigheter har funnits sedan 2003. Genom införandet av nya 
regler gällande överlåtelser av s.k. näringsbetingade andelar, skapade man även en möjlighet 
att ta ut en skattefri kapitalvinst vid överlåtelse av denna andelstyp. Reglerna var aldrig 
egentligen riktade mot specifikt fastighetsöverlåtelser, utan skulle kunna användas för 
överlåtelser av alla typer av tillgångar. Dock visade sig de vara speciellt fördelaktiga för 
tillgångar med lång avskrivningstid, varav just fastigheter är en av dessa.  

Idag genomförs de flesta fastighetsavyttringarna inom bolagssektorn med sikte på reglerna. 
Det innebär att man bland kan undgå att skatta på den kapitalvinst som avyttringen resulterar 
i, samt dra nytta av vissa andra fördelaktiga konsekvenser. Förfarandet kan se ut på flertalet 
olika sätt, varav detta arbete undersökt den vanligaste formen. Att en majoritet av alla 
kommersiella fastighetsägare använder sig av avyttringsmetoden innebär, förutom 
skattefördelar för dem, även kostnader. Dock uppstår majoriteten av dessa för samhället i 
form av enorma statliga skattebortfall. Att fastighetsägare väljer paketering framför en direkt 
försäljning har även visat sig ha negativ effekt på transparensen.  

I juni 2015 tillsatte regeringen en utredning som kom att benämnas som 
paketeringsutredningen. Utredningen skulle främst syfta till att kartlägga den skattemässiga 
situationen för bolag i fastighetsbranschen, samt undersöka huruvida fastighetsbranschen 
kunde anses vara skattemässigt gynnad eller ej. Man avsåg även att undersöka huruvida 
fastighetspaketeringar använts som ett verktyg för skatteplanering. Utredningens resultat 
presenterades den 30 mars 2017. Dessa, tillsammans med de författningsförslag utredningen 
ledde till har undersökts i detta arbete.  

Summerat kan resultaten sammanfattas med att man nådde en slutsats om att 
fastighetsbranschen inte är skattemässigt gynnad. Dock har man samtidigt slagit fast att 
branschen betalar en överlag låg bolagsskatt, men att andra branschspecifika skatter i 
dagsläget kompenserar. Emellertid har man angett att detta ej är acceptabelt, med hänsyn till 
att de branschspecifika skatterna har fiskala syften. Därav anser man att branschen är i behov 
av författningsändringar.  
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De förslag man presenterat innebär bland annat att fastighetspaketeringar ska likställas med 
direkta avyttringar, samt att man vill belägga försäljningar i paketerad form med mer skatt än 
den nuvarande. Man kom även fram till att antalet stämpelskattepliktiga 
fastighetsbildningsåtgärder bör utökas, samt att stämpelskatten för juridiska personer ska 
sänkas från dagens 4.25 procent till 2 procent. Totalt har man konstaterat att förslagen 
kommer innebära en förstärkning av de offentliga finanserna på mellan 7.7 – 16.6 miljarder 
kronor på kort sikt, samt ge en varaktig effekt på 5.9 – 13.1 miljarder kronor.  

Förslagens konsekvenser för fastighetsmarknaden och dess aktörer är dock inte lika positiva. 
De miljarder de offentliga finanserna beräknas öka med måste försvinna hos någon annan, 
och fastighetsbolagen är de som kommer behöva ta konsekvenserna. Kritiken från 
fastighetsbranschen har varit enorm. Delvis på grund av det ovan sagda, men även för att man 
ansett att såväl utredningen som förslagen brustit ur flertalet aspekter.  

Flera som intervjuats har angett att fastighetsmarknaden, till följd av förslagen, nu 
kännetecknas av oro och ovisshet. Man anser det svårt att agera eftersom man inte vet hur 
förslagen kommer slå, samt hur framtida transaktioner kommer se ut. Ur kritiken har det även 
framkommit att man inte anser att de utsatta direktiven följts, samt att man från utredningens 
sida redan 2015 gick in med grundinställningen att ”straffa” fastighetsbranschen. Även andra 
av förslagens konsekvenser, såsom bland annat höjda bostadskostnader, ett minskat 
bostadsbyggande och en potentiell möjlighet att man skapar sin egen fastighetsbubbla, har 
upprört.  

Även ur en samordningssynpunkt har utredningen ansetts brista. Inom en nära framtid 
kommer de s.k. ränteavdragsreglerna börja tillämpas, vilket kommer innebära ökade 
kostnader för fastighetsbranschen. Vissa menar att utredaren totalt struntat i reglerna, och ej 
analyserat konsekvenserna av två kostnadsökande åtgärder inom en relativt kort period. Detta 
trots att man ansett att fastighetsbranschen inte är skattemässigt gynnad.  

Sammantaget kan hela fastighetsmarknaden komma att påverkas av förslagen, och då främst 
ur en negativ aspekt. Till följd av att fastighetsmarknaden i sig inte är en isolerad marknad, 
kan det i sin tur påverka övriga marknader och då även den finansiella stabiliteten. Fastigheter 
är i viss mån navet i den moderna ekonomin, och är i svensk ekonomi något av det mest 
betydelsefulla vi har.  

Frågan alla ställer sig för tillfället är - vad händer nu? - Betänkandet skickades snabbt ut på 
remiss, och 67 remissinstanser har möjlighet att uttrycka sina åsikter och ge kritik. Svaren ska 
ha inkommit den 14 augusti, och därefter återstår det att se hur man fortskrider.  

Samtliga som intervjuats för arbetet har angett att förslagen aldrig kommer leda till 
författningsändringar i sin nuvarande form. Vissa har även yppat åsikter om att utredningen 
bör göras om. Oavsett hur situationen ser ut efter den 14 augusti kommer dock något att 
behöva göras. Förslag som hotar den svenska finansiella stabiliteten, leder till ett minskat 
bostadsbyggande, samt brister ur ett antal olika aspekter kan inte godtas som 
författningsgrundande.  
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Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att förändring i vissa fall är oundviklig. Dock är 
det samtidigt viktigt att den sker på ett korrekt sätt, och tar hänsyn till såväl samhällets som 
det enskilda företagets bästa. Den ovisshet som i nuläget råder på marknaden, samtidigt som 
transaktionsvolymerna är på rekordnivåer, är ingenting vi kan klara av långsiktigt. Inte om vi 
samtidigt strävar efter en välmående marknad.  

Aktörer verksamma på den svenska fastighetsmarknaden bör vara vaksamma, men samtidigt 
inte överdriva förslagens möjliga konsekvenser. Vi står inför stora kommande förändringar, 
frågan som återstår är dock hur stora dessa blir. Man kan omöjligen förutspå hur det kommer 
sluta, men vi kan definitivt förvänta oss en annorlunda marknad än den vi ser idag.  
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7. Rekommendationer 
De förslag som presenterats i samband med paketeringsutredningen förväntas slå hårt mot 
fastighetsbranschen och dess aktörer. Det har även framkommit att många aktörer på 
marknaden är oroliga för hur förslagen kommer slå mot deras verksamheter samt framtida 
transaktioner. Under intervjuer har jag även fått höra mycket kritik gällande utredningens 
genomförande, samt att man ansett att den brustit ur en samordningsaspekt. Utifrån detta 
anser jag att de lagförslag som presenterats kan innebära ett hot mot fastighetsmarknaden.  

För närvarande är dock paketeringsutredningen inte det enda möjliga hotet, utan branschen 
har även andra förändringar att vänta. Bland annat den kommande implementeringen av 
ränteavdragsbegränsningarna samt, inom ett längre tidsperspektiv, en möjlig ränteuppgång. 
Dessa förändringar är definitiva, och inte i samma tidiga stadie som paketeringsförslagen.     

Hur de kommer slå är fortfarande ovisst, men viss möjlighet finns att de kan ha inverkan på 
de problem paketeringsutredningen siktat på. Det skulle innebära att dessa träffas av en 
dubbel effekt, främst i en kostnadshöjande bemärkelse.  

Utifrån detta anser jag att man bör vänta med en implementering av paketeringsförslagen tills 
man vet hur övriga förändringar påverkat. Jag anser även att man bör lyssna på den kritik som 
inkommit, och i den mån det går inkludera den i det fortsatta arbetet med förslagen.  
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8. Förslag på fortsatta studier 
- Inom en snar framtid kommer regler gällande ränteavdragsbegränsningar behöva 

införas i det svenska skattesystemet. Det är något som kan komma att påverka många 
aktörer verksamma på fastighetsbranschen. Konsekvenserna har i arbetet endast ytligt 
undersökts, dock är det en intressant fråga att lägga till grund för kommande arbeten. 
Det kan även vara av intresse att göra en grundligare undersökning av hur 
förändringarna kan komma att slå i kombination med paketeringsförslagen.  
 

- I arbetet har fastighetspaketering och paketeringsförslagens konsekvenser främst 
undersökts ur ett juridiskt perspektiv. Dock är frågan minst lika intressant att 
undersöka ur ett ekonomiskt perspektiv, och är något som skulle kunna undersökas i 
kommande studier. Man skulle exempelvis kunna undersöka vilka ekonomiska 
fördelar samt kostnader som drabbar en specifik fastighetspaketering med dagens 
regelverk respektive de kommande.      
 

- I dagsläget vet vi ej hur de kommande författningsändringarna kommer se ut. Därav 
har det i viss mån varit svårt att undersöka hur fastighetsmarknadens olika aktörer 
kommer påverkas. Utifrån detta skulle det vara intressant att genomföra en senare 
studie, förslagsvis när förslagen omarbetats och implementerats. Fokus skulle kunna 
ligga på vad som hände efter betänkandet presenterats, hur fastighetsmarknaden 
påverkades, och då även de bolag som genomför fastighetspaketeringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

9. Referenser 
 
9.1	Litteratur	
	
Bengtsson, B. (1962). Om gåvobegreppet i civilrätten. SvJT (Svensk Juristtidning). Häfte 1.  
	
Carlsson, M., Silfverberg, C., Stenman, O. (1996). Generationsskiften och blandade fång: om 
gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag. Upplaga 2. Stockholm: Norstedts 
juridik 

Fink, H., Berg, M., Frennberg, E. (2009). Fastighetsmoms. Upplaga 1:1. Tryck: Elanders 
Sverige AB.  

Gyland, C. och Jakobsson, O. (2013). Skatterätt. Upplaga 10:1. Lund: Studentlitteratur.  

Kågerman, P. och Lohmander, C. (2004). Stämpelskattelagen – en kommentar. Stockholm: 
Nordstedts Juridik AB.  

Kågerman, P. (2015). Fastighetsöverlåtelse genom bolag. Fastighetsekonomi och 
fastighetsrätt – Fastighetsnomenklatur. Upplaga 12. Fastighetsnytt Förlags AB.   

Kleerup, J. och Rydin, U. (2016). Fastigheten och skatten. Upplaga: 2. FAR Akademi.  

Sandgren, C. (2006). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och 
argumentation. Stockholm: Norstedts Juridik.  

Svensson Bokelund, U. (2016). Fastighetsbeskattning – en praktisk handbok. Upplaga 8. 
Björn Lundén Information AB.  

Svensson Bokelund, U., Sandström, K., Andersson, L. (2016). Skatteplanering i aktiebolag. 
Upplaga 6. Björn Lundén Information AB. 

Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den 
delen. Pedagogisk forskning i Sverige. Upplaga 6:4 

 

 

 

 

 

 



 81 

9.2	Digitala	källor	
	
Eklund, J. (2017). Ny skatt slår hårt mot fastighetsbolagen. Affärsvärlden.  
http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/ny-skatt-slar-hart-mot-fastighetsbolagen-6837460 
(2017-04-26) 

Jansson Stridlund, B. (2017). Analys av Fastighetspaketeringsutredningens förslag. KPMG. 
https://home.kpmg.com/se/sv/home/nyheter-rapporter/2017/04/se-news-analys-av-
fastighetspaketeringsutredningens-forslag.html (2017-04-26) 

Lantmäteriet. (2017). Stämpelskatt och avgifter.  
www.lantmateriet.se (2017-04-06) 

Mälardalens högskola. (2012). Reliabilitet.  
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/reliabil
itet-1.29074 (2017-02-17) 

Mälardalens högskola. (2014). Validitet.  
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validite
t-1.29071. (2017-02-17) 

Sandberg, V. (2017). Riskerar fastighetsbranschen att bli ”överbeskattad”?  
Fastighetsvärlden.  
http://www.fastighetsvarlden.se/fvexpert/riskerar-fastighetsbranschen-att-bli-overbeskattad/ 
(2017-04-26) 

Sveriges riksdag. (2016). Beslutar om lagar.   
http://www.riksdagen.se/ (2017-04-26) 

Skatteverket. (2013). Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års 
taxering. Del 3, avsnitt 49.   
www.skatteverket.se (2017-03-23) 

Skatteverket. (2016). Avdrag för värdeminskning på en byggnad.   
www.skatteverket.se (2017-04-06) 

Wilhelmsson, S. (2017). Paketeringsutredningen – en kort sammanställning av förslaget. 
Sveriges Byggindustrier.   
https://www.sverigesbyggindustrier.se/paketeringsutredningen-en-kort-sammanst__7103 
(2017-04-26) 

 

 



 82 

9.3	Rättsfall	
	
Mål 4366-4367-11  Guldmyranmålet 

HFD 2012 not 34 Paketeringsavgörande 
 

9.4	Offentligt	tryck		
	
Dir. 2015:62  Direktiv; Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet 
 
Prop. 1998/90:110  Proposition om reformerad inicomst- och företagsbeskattning 
 
Prop. 2002/03:96  Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar 
 
Prop. 2008/09:37 Förändrande regler om underprisöverlåtelse för handelsbolag och 
  för lagerandelar i byggnadsrörelse 

Skr. 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i  
  bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till 
  juridiska personer.  

SOU 1977:86 Slutbetänkande; Beskattning av företag 

SOU 2001:11 Betänkande; Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda 
  andelar 

SOU 2005:99 Slutbetänkande; Vissa företagsskattefrågor	
 
SOU 2017:27 Betänkande; Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och 
  stämpelskatteområdet. 

 

9.5	Muntliga	källor	
 
Anonym, Rådgivare på större internationellt transaktionsbolag, Intervju 2017-04-22 

Ulla Werkell, Skattejurist hos branschorganisationen Fastighetsägarna, Intervju 2017-04-26 

Andreas Adolphsson, Ansvarig för branschgruppen Fastighet och Bygg inom Grant Thornton, 
Intervju 2017-05-08 

 
 

 



 83 

10. Bilagor 
 
Bilaga 1: Frågor som använts som underlag till intervjuer 

 

Vad kommer de nya reglerna medföra för er/era kunder? 

 

Om du har läst igenom förslaget, vad tycker du om det och den genomförda utredningen som 
helhet?  
 

Tror du att ett införande av de föreslagna reglerna är nödvändiga? Skulle man kunna lösa 
situationen på annat sätt? Annan typ av regler exempelvis? 

 
Hur tror du fastighetsmarknaden som helhet kommer påverkas? Antalet transaktioner, priser, 
utländska investeringar etc.  

 

Ur ett långsiktigt perspektiv; tror du man kommer ångra att man ens övervägt att 
implementera de regler som finns med i betänkandet? 

 

Tror du att problemen gällande statliga skattebortfall kommer lösas om de nya reglerna införs, 
eller tror du att man kommer kunna hitta nya kryphål och andra sätt att avyttra fastigheter 
genom? 
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