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1 Inledning 
 

I civilrätten råder avtalsfrihet, vilket innebär att två parter som huvudregel fritt kan bestämma 

om de vill avtala och vad de ska avtala om. 1  I civilrätten återfinns således en betydande 

disposivitet mellan de parter som väljer att avtala med varandra. Familjerätten är en del av 

civilrätten som bland annat reglerar bodelning mellan makar och sambor. Vid 

äktenskapsskillnad ska bodelning ske, 9 kap. 1 § 1 st. äktenskapsbalken (1987:239) (ÄktB).2 

Bodelning ska även ske om en sambo inom ett år efter avslutat samboförhållande begär det, 8 

§ sambolagen (2003:376) (SamboL).3  

De bodelningsregler som finns i ÄktB och SamboL har som syfte att dela upp värdet av 

makars och sambors egendom.4 Värdet av egendomen som ingår i bodelningen ska enligt 

huvudregeln delas lika mellan makarna eller samborna, 11 kap. 3 § ÄktB och 14 § SamboL. De 

regler som återfinns i ÄktB och SamboL är emellertid till en stor del dispositiva. Parterna kan 

därmed när de genomför bodelningen som huvudregel komma överens om hur de ska värdera 

egendomen och vilka skulder som ska ingå.5  

I de fall parterna inte kan enas om bodelningen, kan en allmän domstol förordna en 

bodelningsförrättare om någon av makarna ansöker om det, 17 kap. 1 § 1 st. ÄktB. 

Bodelningsförrättaren ska pröva de frågor som makarna tvistar om och om makarna inte 

kommer överens, ska förrättaren besluta bodelningen mellan dem, 17 kap. 6 § 2 st. ÄktB. Dessa 

regler om bodelningsförrättare gäller även vid bodelning mellan sambor, 26 § SamboL.  

Det tillhör inte det normala att en bodelningsförrättare beslutar en bodelning. Enligt den 

senaste större enkätstudien beträffande bodelning mellan makar som publicerades år 2011 var 

det endast 25 procent av de tillfrågade som inte genomförde bodelningen själva.6 I vilken 

omfattning sambor väljer att själva genomföra sin bodelning finns det dock ingen statistisk på, 

men att sambor, likt makar, är överens och inte blir förordnade en bodelningsförrättare torde 

inte vara ovanligt.7 Den slutsats som därmed kan dras är att parterna vid bodelningen i stor 

utsträckning kan komma överens om hur de vill utforma sin bodelning, exempelvis hur de 

värderar sin gemensamma privatbostad. 

                                                
1 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 29. 
2 Enligt nämnda paragraf behöver dock inte bodelning ske såvida makarna endast har enskild egendom och ingen 

av dem vill överta bostad eller bohag från den andra. 
3 Bodelning kan dock undvikas om samborna avtalar om att bodelning inte ska ske, 9 § 1 st. SamboL.  
4 Se Agell & Brattström, 2018, s. 169. 
5 Håkansson, 2016, s. 97–102; Teleman, 2016, s. 49, 113. 
6 Av de makar som blev tillfrågade i studien genomförde 75 procent sin bodelning på egen hand. Margareta 

Brattström som genomförde enkätundersökningen anser att det tyder på att makar i en mycket stor 

utsträckning genomför bodelning utan juridisk hjälp. Brattström, 2011, s. 83 f. 
7 Det bör även understrykas att samborna inte är tvingade till att genomföra bodelning, 8–9 §§ SamboL. 
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I skatterätten råder det omvända förhållandet från civilrättens avtalsfrihet. Skatt ses som 

ett bidrag som ska betalas av en skattskyldig.8 En skatterättslig regel som berör bodelning är 

kontinuitetsprincipen, vilken innebär att parten som förvärvar en tillgång av den andra parten i 

bodelningen, inträder i dennes skattemässiga situation, 44 kap. 21 § 1 st. inkomstskattelagen 

(1999:1229) (IL). I de fall en part överlåter sin andel i en gemensam privatbostad genom 

bodelning sker således ingen beskattning, utan den övertagande parten övertar den överlåtande 

partens skattemässiga situation. När den övertagande parten senare väljer att avyttra bostaden 

ska denne bland annat använda den överlåtande partens inköpspris för att beräkna 

kapitalvinstbeskattningen för den övertagna delen av bostaden.9 

En gemensam privatbostad kan även vara belastad med ett så kallat uppskovsbelopp. 

Om en skattskyldig avyttrar sin privatbostad och gör en kapitalvinst, kan denna vinst under 

vissa förutsättningar skjutas upp och belasta den ersättningsbostad som den skattskyldige köper, 

47 kap. 2 § 1 st. IL.10 Att ett uppskovsbelopp belastar en privatbostad är vanligt förekommande. 

Under år 2014 var det ungefär 45 000 skattskyldiga som blev beviljade ett uppskovsbelopp.11 

I de fall parterna äger en privatbostad gemensamt kan de således ha varsitt uppskovsbelopp som 

belastar bostaden som är föremål för bodelning.  

Av egen erfarenhet som skattehandläggare vid Skatteverket (SKV) har jag handlagt ett 

flertal ärenden gällande uppskovsbelopp vid bodelning.12 Jag har upptäckt att parterna i sina 

bodelningsavtal kommit överens om att beakta sina uppskovsbelopp huvudsakligen på följande 

tre sätt. Parterna kan avtala om att uppskovsbeloppen ska förbli deras personliga skatteskulder. 

Parterna kan även avtala om att parten som övertar den gemensamma privatbostaden, även ska 

överta den överlåtande partens uppskovsbelopp. Till sist har situationer förekommit där 

parterna inte alls beaktar sina uppskovsbelopp i bodelningsavtalet. 

Med anledning av att parterna civilrättsligt kan beakta uppskovsbeloppen på olika sätt 

uppstår följande frågor: Överförs något av uppskovsbeloppen i enlighet med 

kontinuitetsprincipen eller förblir beloppen personliga skatteskulder? Finns det några riktlinjer 

i civilrätten angående hur uppskovsbelopp bör beaktas? Är detta beaktande koherent och 

stämmer överens med de skatterättsliga reglerna? Och vilka konsekvenser uppstår i de fall 

parterna beaktar uppskovsbeloppen i strid med de skatterättsliga reglerna?  

                                                
8 Se Eriksson, 2018, s. 20. 
9 Eriksson, 2018, s. 182. 
10 Enligt lagtexten framgår det att en skattskyldig får göra avdrag för ett uppskovsbelopp. Termen 

uppskovsavdrag har dock slopats och ersatts med att ”erhålla ett uppskovsbelopp”. Prop. 2006/07:19, s. 1. 
11 Prop. 2016/17:25, s. 19. 
12 Jag arbetade som skattehandläggare vid SKV i Luleå under perioden april–september år 2017 och vid SKV i 

Östersund under perioden maj–september år 2018. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt beträffande uppskovsbelopp som belastar 

en gemensam privatbostad vid bodelning, det vill säga att undersöka hur uppskovsbelopp ska 

hanteras skatterättsligt och hur parterna civilrättsligt bör beakta sina uppskovsbelopp vid 

bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller upphörande av ett samboförhållande. 

Uppsatsen syftar vidare till att analysera de skatterättsliga och civilrättsliga reglerna gällande 

uppskovsbelopp vid bodelning utifrån teorin om koherens för att undersöka om dessa regler 

uppvisar koherens och vilka konsekvenser som kan uppstå om brist på koherens föreligger. Till 

sist syftar uppsatsen till att ge förslag på hur reglerna i respektive rättsområde kan göras mer 

koherenta. Syftet konkretiseras genom följande frågeställningar: 

1. Vad är ett uppskovsbelopp och vilken skattemässig konsekvens uppstår vid bodelning 

om det finns uppskovsbelopp som belastar en gemensam privatbostad? 

2. Finns det riktlinjer i civilrätten som stadgar hur parterna bör beakta sina uppskovsbelopp 

vid bodelning? 

3. Vilka konsekvenser kan uppstå om reglerna i respektive rättsområde inte stämmer 

överens med varandra, det vill säga visar brist på koherens?  

4. Hur skulle reglerna kunna göras mer koherenta för att undvika de konsekvenser som 

brist på koherens kan leda till? 

 

1.2 Avgränsningar 

Efter vad som framkommit i den inledande texten kan parterna alltså själva komma överens om 

hur de civilrättsligt ska beakta sina uppskovsbelopp vid bodelning. Denna uppsats utgår således 

från att parterna är överens när de genomför sin bodelning och att de inte har blivit förordnade 

en bodelningsförrättare. I de fall en bodelningsförrättare blir förordnad och beslutar 

bodelningen torde denne beakta parternas uppskovsbelopp enligt gällande rätt både 

skatterättsligt och civilrättsligt, eftersom förrättaren ska vara sakkunnig.13 Med anledning av att 

bodelningsförrättaren med stor sannolikhet kommer att beakta uppskovsbeloppen i 

överensstämmande med de skatterättsliga reglerna kommer därför dennes befogenheter och 

behörigheter inte att ges mer utrymme än det som framkommit i inledningen. 

 

                                                
13 Teleman, 2016, s. 297. 
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1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet med uppsatsen tillämpas dels rättsdogmatisk metod, dels komparativ metod. 

Den rättsdogmatiska metoden används för att besvara de två första frågeställningarna och 

därmed fastställa gällande rätt. Den komparativa metoden används för besvara den tredje 

frågeställningen och utreda vilka konsekvenser som kan uppstå om reglerna i respektive 

rättsområde inte överensstämmer. Resultatet och besvarandet av dessa frågeställningar kommer 

löpande att analyseras utifrån teorin om koherens för att besvara den fjärde frågeställningen, 

där förslag kommer att ges på hur reglerna kan göras mer koherenta. 

 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metodens utgångspunkt är att söka svaret på en rättsfråga i de rättskällor 

som är allmänt accepterade, vilket är lagstiftning, förarbeten, praxis och juridisk doktrin.14 Det 

gäller således att försöka rekonstruera en del av rättssystemet inom ramen för den rättsfråga 

som undersöks. 15  Det finns olika åsikter om vad som definierar rättsdogmatik, men en 

grundinställning är att fastställa gällande rätt. 16  Därmed kan slutsatsen dras att en 

rättsdogmatiskt metod försöker rekonstruera den del av rättssystemet som är föremål för en 

undersökning genom att beskriva gällande rätt med hjälp av de allmänt accepterade 

rättskällorna.17 I den rättsdogmatiska metoden kan även förslag ges på hur rätten bör förändras, 

under förutsättning att det är en utveckling av den analys som har skett vid fastställandet av 

gällande rätt.18 

I denna uppsats används den rättsdogmatiska metoden för att fastställa gällande rätt 

beträffande hur ett uppskovsbelopp vid bodelning ska hanteras skatterättsligt, det vill säga hur 

parternas uppskovsbelopp ska hanteras i de fall de genomför en bodelning och har en gemensam 

privatbostad som är belastad med uppskovsbelopp. Den rättsdogmatiska metoden används även 

för att fastställa gällande rätt beträffande hur parternas uppskovsbelopp bör beaktas 

civilrättsligt, det vill säga om det finns riktlinjer i civilrätten som kan besvara hur 

uppskovsbeloppen bör beaktas mellan två parter vid bodelning. 

För att kunna fastställa gällande rätt beträffande de skatterättsliga reglerna har det först 

varit av vikt att förklara innebörden av ett uppskovsbelopp. För att kunna ge en djupgående 

förklaring och en historisk tillbakablick har samtliga lagar och förarbeten som har förändrat 

                                                
14 Kleineman, 2018, s. 21. 
15 Se Jareborg, 2004, s. 4. 
16 Se exempelvis Sandgren, 2018, s. 48 f. och Peczenik, 2005, s. 249 f. 
17 Jfr även Lehrberg, 2018, s. 207. 
18 Sandgren, 2018, s. 49. 
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reglerna angående uppskovsbelopp studerats. Studierna av de skatterättsliga lagarna har vidare 

varit av avgörande betydelse för att även förklara dagens regler med hänvisning till 

legalitetsprincipen. Enligt denna princip ska den offentliga maktutövningen som huvudregel ha 

stöd i lag vid ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden, 8 kap. 2 § 2 st. 2 p. regeringsformen 

(1974:152) (RF).19  

För att förklara de aktuella skatterättsliga reglerna har IL och skatteförfarandelagen 

(2011:1244) (SFL) beaktats. I IL har 47 kap. i synnerhet varit av betydelse, där de flesta regler 

gällande uppskovsbelopp är samlade. SFL har även varit av relevans för att förklara hur SKV 

processuellt hanterar uppskovsbelopp vid bodelning. 

Praxis har inte valts att refereras eftersom de studerade lagarna ger svar på hur parternas 

uppskovsbelopp ska hanteras vid bodelning. Skatterättslig doktrin har däremot varit av 

betydelse för att hitta fördjupad information som lagarna och förarbetena utelämnar. SKV:s 

rättsliga vägledning och SKV:s egna ställningstaganden har undersökts för att bland annat 

förstå betydelsen av skatterättsliga begrepp och den skatterättsliga innebörden av en bodelning. 

En skrivelse har också skickats till SKV där svaret har använts för att förklara hur en 

skattehandläggare hanterar uppskovsbelopp vid bodelning. Till sist har exempel givits för att 

ge en förståelse för hur två personer kan ha varsitt uppskovsbelopp som belastar en gemensam 

privatbostad och hur dessa belopp ska hanteras när de inte längre gemensamt äger bostaden. 

För att kunna fastställa gällande rätt beträffande de civilrättsliga reglerna som berör 

uppskovsbelopp vid bodelning har det först givits en grundläggande förklaring av hur en 

bodelning genomförs och vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Denna förklaring har 

givits för att ge en förståelse för hur en bodelning kan gå till i praktiken. Till detta avsnitt har 

ÄktB och SamboL studerats där de grundläggande reglerna om bodelning stadgas. Med 

anledning av att reglerna vid bodelning i många avseenden är dispositiva har även förarbetena 

till de båda lagarna och familjerättslig doktrin analyserats i syfte att hitta information, 

exempelvis vid vilken tidpunkt parterna ska värdera sin egendom. Till sist har praxis refererats 

för att påvisa hur utförligt ett bodelningsavtal ska vara.  

Ett uppskovsbelopp är en uppskjuten kapitalvinstbeskattning som belastar en 

privatbostad. Eftersom uppskovsbeloppet belastar en privatbostad har stor vikt lagts till att 

utreda hur parterna värderar sin bostad vid bodelningen. Hur parterna i en bodelning ska värdera 

egendom framgår varken av ÄktB eller SamboL. Av denna anledning har förarbetena till de 

nämnda lagarna, praxis och familjerättslig doktrin studerats. Det finns dessvärre ingen utförlig 

                                                
19 Robert Påhlsson menar att legalitetsprincipens innebörd i skatterätten är att uttag av skatt från enskilda måste 

ha stöd i lag. Se Påhlsson, 2018, s. 92. 
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beskrivning i varken förarbeten, praxis eller familjerättslig doktrin av hur ett uppskovsbelopp 

bör beaktas vid bodelning. Örjan Teleman är dock en av få jurister som har skrivit om 

uppskovsbelopp vid bodelning, vilket gör att hans förklaringar och hänvisningar till rättsfall har 

analyserats och getts stort utrymme. 

Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden kommer därmed gällande rätt att fastställas 

beträffande uppskovsbelopp som belastar en gemensam privatbostad vid bodelning. Denna 

metod besvarar dock inte hur dessa rättsområden förhåller sig till varandra och vilka 

konsekvenser som kan uppstå om gällande rätt i respektive rättsområde inte överensstämmer. 

 

1.3.2 Komparativ metod 

Inom juridiken innebär den komparativa metoden att det sker en jämförelse mellan olika länders 

rättssystem.20 Syftet är alltså att försöka hitta likheter och skillnader mellan dessa system.21 I 

den rättsdogmatiska metoden är det centrala att utröna gällande rätt. Den komparativa metoden 

är emellertid skild från den rättsdogmatiska metoden på det sätt att själva jämförelsen mellan 

olika element inom skilda rättssystem är i fokus. 22  Dessa element måste vidare ha ett 

gemensamt drag för att jämförelsen ska kunna ske. Vid en jämförelse av exempelvis reglers 

innehåll i olika rättssystem ska därför dessa regler handla om samma problematik där det är 

eftersträvansvärt att dessa regler även reglerar samma situation.23 

I den komparativa metoden kan jämförelsen även göras inom samma rättssystem, vilket 

kallas ett internt komparativt perspektiv.24 Enligt Petter Asp är det inte ett krav att material ska 

hittas utanför det svenska rättssystemet för att metoden ska vara komparativ. Asp menar att en 

jämförelse av regler kan ske i olika rättsområden i det svenska rättssystemet.25 I denna uppsats 

används denna typ av komparativ metod. Regler i skatterätten och civilrätten som behandlar 

samma problematik kommer därför att jämföras med varandra, det vill säga uppskovsbelopp 

vid bodelning. Följaktligen kommer den tredje frågeställningen alltså att besvaras med hjälp av 

den komparativa metoden. Därmed ska svar försöka ges till vilka konsekvenser som kan uppstå 

om reglerna i respektive rättsområde inte överensstämmer med varandra.  

För att jämföra reglerna i skatterätten och civilrätten har bodelningsexempel använts. 

Dessa bodelningsexempel har således använts för att visa om de skatterättsliga och civilrättsliga 

                                                
20 Sandgren, 2018, s. 59.  
21 Se Bogdan, 2003, s. 21. 
22 Se Bogdan, 2003, s. 56.  
23 Bogdan, 2003, s. 57 f. 
24 Se exempelvis Jonas Malmbergs akademiska avhandling ”Anställningsavtalet” där Malmberg jämför 

anställningsavtalets rättsliga systematik med allmän avtalsrätt. Malmberg, 1997, s. 36 f. 
25 Asp, 2004, s. 54 f. 
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reglerna överensstämmer i de fall parterna skulle beakta att uppskovsbeloppen förblir deras 

personliga skatteskulder eller att ett av beloppen överförs till parten som tar över den 

gemensamma privatbostaden. Till sist har bodelningsexempel även använts för att visa om 

reglerna stämmer överens om parterna inte alls skulle beakta uppskovsbeloppen. 

För att förklara vilka konsekvenser som kan uppstå utifrån de presenterade 

bodelningsexemplen har en genomgång gjorts om hur parterna som har genomfört en bodelning 

kan överklaga ett skatterättsligt beslut om uppskovsbelopp och hur parterna kan angripa ett 

bodelningsavtal. För att förklara hur en part kan överklaga ett skatterättsligt beslut har SFL 

studerats där regler om överklagande av SKV:s beslut finns samlade. För att vidare förklara hur 

ett bodelningsavtal kan angripas har det undersökts om en bodelning kan verkställas och om 

parterna i efterhand kan ändra hur de har beaktat sina uppskovsbelopp vid bodelningen. 

Utsökningsbalken (1981:774) (UB) har studerats för att förklara hur 

Kronofogdemyndigheten (KFM) kan verkställa en bodelning. Lagen (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och förutsättningsläran har vidare 

undersökts för att visa hur parter i allmänhet kan ändra ett avtal. Denna undersökning har gjorts 

eftersom ÄktB och SamboL inte innehåller några regler om hur parterna i efterhand kan 

ogiltigförklara eller jämka ett bodelningsavtal. Praxis har även refererats för att visa att 

familjerättsliga avtal kan ogiltigförklaras och jämkas med hjälp av AvtL och 

förutsättningsläran. Vidare har avtalsrättslig doktrin undersökts för att förklara hur en allmän 

domstol kan tolka ett avtal. Till sist har familjerättslig doktrin studerats för att beskriva 

skillnaden mellan förmögenhetsrättsliga och familjerättsliga avtal samt hur en allmän domstol 

bör tolka ett familjerättsligt avtal. 

För att senare visa att konsekvenser faktiskt kan uppstå, utifrån den jämförelse som har 

gjorts, har underrättspraxis använts. De rättsfall som har varit föremål för undersökningen har 

valts selektivt bland 752 stycken förvaltningsrätts- och kammarrättsfall som finns tillgängliga 

på Karnov genom en sökning på ordet ”uppskovsbelopp”. Samma procedur har skett gällande 

33 stycken tingsrätts- och hovrättsfall med samma sökord. Valet av rättsfall har gjorts med 

utgångspunkt att uppskovsbelopp vid bodelning har berörts där parterna inte har beaktat 

uppskovsbeloppen i överensstämmelse med de skatterättsliga reglerna. 

Anledningen till valet av underrättspraxis är att varken Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) eller Högsta domstolen (HD) har prövat frågan om uppskovsbelopp vid bodelning. 

Enbart användning av underrättspraxis torde dock inte underminera validiteten i uppsatsen 

eftersom gällande rätt redan har fastställts. Underrättspraxis används i stället för att påvisa det 
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faktum att parter faktiskt tvistar om uppskovsbelopp och vilka konsekvenser som kan uppstå 

om parterna inte beaktar uppskovsbeloppen i överensstämmelse med de skatterättsliga reglerna. 

 

1.4 Teorin om koherens 

Besvarandet av de tre frågeställningarna kommer löpande att analyseras utifrån teorin om 

koherens. Användandet av denna teori ska ses som ett analysverktyg för att undersöka ifall 

reglerna i skatterätten och civilrätten uppvisar koherens. Teorin används således som en grund 

för att besvara den sista frågeställningen där förslag ska ges på hur reglerna i respektive 

rättsområde kan göras mer koherenta för att undvika de konsekvenser som brist på koherens 

kan leda till. 

 

1.4.1 God lagstiftning  

I svensk lagstiftning finns det inte explicita stadganden om hur lagstiftningen ska vara utformad 

för att den ska vara god. Det finns emellertid stadganden i RF gällande Lagrådet. Det ska finnas 

möjlighet för ett Lagråd bestående av domare och tidigare domare i HD och HFD att lämna 

synpunkter på ett lagförslag, 8 kap. 20 § RF. Granskningen ska bland annat avse hur ett 

lagförslags olika föreskrifter förhåller sig till varandra, hur lagförslaget förhåller sig till 

rättsordningen och om det finns problem som kan uppstå vid tillämpningen av lagförslaget, 8 

kap. 22 § RF.26  

Vid denna regels tillkomst framhöll rättighetsskyddsutredningen att det är viktigt att 

lagar inom det skatterättsliga området är utformade utifrån rättssäkerhet, klarhet och 

konsekvens. Utredningen menade att skattelagar ska granskas av Lagrådet bland annat med 

tanke på skattelagarnas koppling till andra regler.27 De skatterättsliga reglerna har ofta ett 

samband med de civilrättsliga reglerna. Utredningen konstaterade därmed att en granskning av 

lagrådet kunde medföra ”[…] utveckling mot en fast och enhetlig terminologi och i sin mån 

medverka till att reformer på skatteområdet inte utan sakliga skäl får olika verkningar för olika 

människor”.28 Utredningen menade även att regler om kapitalvinstbeskattning måste ha en 

anknytning till de civilrättsliga reglerna. Utredningen ansåg därför att det är av vikt att 

skatterättsliga regler anpassas efter de civilrättsliga reglerna så att brist på koherens inte uppstår 

utan att det finns starka skäl till det.29 

 

                                                
26 Se även Hjertstedt, 2011, s. 60 f. 
27 SOU 1978:34, s. 143 f. 
28 SOU 1978:34, s. 144. 
29 SOU 1978:34, s. 144 f. 
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1.4.2 Teorin om koherens 

Utifrån föregående avsnitt kan slutsatsen dras att rättighetsskyddsutredningen ansåg att det 

måste finnas en samstämmighet mellan skatterätten och civilrätten. Om denna samstämmighet 

uppfylls kan det argumenteras för att rättssystemet blir mer koherent. Aleksander Peczenik 

menar att ”[v]id i övrigt oförändrade förhållanden är en motivering av påståenden, normer och 

värderingar desto bättre ju mer sammanhängande (koherent) den är”.30  Peczenik anser att 

begreppet koherens består av tre delkomponenter: ”(1) logisk motsägelsefrihet, (2) omfattande 

räckvidd och (3) stöd från andra komponenter i systemet”.31 Peczenik har utvecklat dessa 

delkomponenter utifrån Robert Alexys tankar och idéer.32  

Enligt Alexy innefattar den första delkomponenten en minimal förutsättning för 

koherens och innebär att regler inte ska vara motsägelsefulla. 33  I de fall regler motsäger 

varandra kan en regelkollision uppstå. Mattias Hjertstedt menar att regler inte behöver kollidera 

med varandra om de tillämpas olika. Således uppstår det ingen kollision i processrätten ifall en 

processrättslig regel stadgar att det som huvudregel ska vara tre domare vid brottmål medan en 

annan regel stadgar att det som huvudregel ska vara en domare vid tvistemål. Visserligen kan 

det argumenteras för att reglerna motsäger varandra eftersom de stadgar olika antal domare, 

men eftersom de tillämpas olika, det vill säga den första regeln tillämpas på brottmål och den 

andra på tvistemål, kolliderar de inte med varandra.34  

Regler kan dock uppvisa brist på koherens även om de inte är motsägelsefulla i ett 

rättsområde. Enligt den andra delkomponenten ska reglerna även ha en omfattande räckvidd 

och inte endast verka i ett slutet system. Alexy tar som exempel att det föreligger brist på 

koherens om ett miljörättsligt system som internt är motsägelsefritt inte överensstämmer med 

ett fastighetsrättsligt system. Således menar Alexy att rättsområden inte kan vara helt isolerade 

från varandra, utan att det även ska finnas en räckvidd för att regler i ett rättsområde stämmer 

överens med regler i andra rättsområden. En domare kan inte säga till en person som har sökt 

försörjningsstöd att denne måste sälja sitt hus för att betala tillbaka försörjningsstödet enligt de 

förvaltningsrättsliga reglerna samtidigt som domaren säger att personen inte kan sälja sitt hus 

enligt de fastighetsrättsliga reglerna. Enligt Alexy ska domaren försöka finna en lösning där 

dessa rättsområden samstämmer med varandra.35 

                                                
30 Peczenik, 1990, s. 51. 
31 Peczenik, 2005, s. 261.  
32 Peczenik hänvisar till Alexy, 1998, s. 41 ff. Peczenik, 2005, s. 262. 
33 Alexy, 1998, s. 42. 
34 Hjertstedt, 2011, s. 82 f. 
35 Se Alexy, 1998, s. 42. 
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Enligt Peczenik och Alexy innebär den sista delkomponenten i teorin att det ska finnas 

så många positiva relationer som möjligt mellan systemets olika delar för att kunna stödja 

varandra.36 Enligt Rikard Karlsson kan ett juridiskt begrepp uppvisa koherens om begreppet 

tolkas på liknande sätt i ett rättssystem. Om det juridiska begreppet däremot skulle tolkas på 

olika sätt inom ett rättsområde eller mellan rättsområden, kan det enligt den tredje 

delkomponenten föreligga brist på koherens.37  

Det finns emellertid kritik mot teorin om koherens. Kritikerna påstår att det är omöjligt 

att eftersträva ett koherent rättssystem eftersom det finns olika värden i olika delar av rätten, 

det vill säga att det är ett pluralistiskt rättssystem.38 Dock kan det vara eftersträvansvärt att 

uppnå koherens i en begränsad del av rätten. I de fall koherens uppnås i en del av rätten, som 

exempelvis mellan regler i ett rättsområde, finns det fortfarande en acceptans av att det kan 

finnas olika värden i det rättsliga systemet som helhet.39 Hjertstedt menar att koherens även kan 

vara eftersträvansvärt att uppnå mellan rättsområden.40 I Hjertstedts avhandling undersökte han 

bland annat om förvaltningsrättsliga och processrättsliga regler uppvisade koherens mellan 

varandra.41 Hjertstedt argumenterar för att det inte kan innebära något negativt om regler i olika 

rättsområden hänger ihop.42  

 

1.4.3 Hur teorin om koherens används i uppsatsen  

Skatterätt och civilrätt är två olika rättsområden. Skatterätten tillhör den offentliga rätten som 

berör relationen mellan myndigheter och privata subjekt medan civilrätten endast berör 

relationen mellan privata subjekt.43 Därför är det av vikt att ge en framställning av hur teorin 

om koherens som har beskrivits i föregående avsnitt används i uppsatsen. 

För att undersöka om reglerna i skatterätten och civilrätten gällande uppskovsbelopp 

vid bodelning uppvisar koherens ska både den första och den andra delkomponenten uppfyllas. 

Den tredje delkomponenten som menar att ett juridiskt begrepp uppvisar koherens om 

begreppet har samma innebörd i ett rättssystem lämnas utan avseende i denna uppsats. Det är 

reglerna i skatterätten och civilrätten som är av intresse, inte de juridiska begrepp som återfinns 

i de olika rättsområdena. 

                                                
36 Alexy, 1998, s. 41 f.; Peczenik, 2005, s. 262. 
37 Se Karlsson, 2015, s. 43. 
38 Se exempelvis Gustafsson, 2002, s. 199–204 och Tuori, 2003, s. 341–365.  
39 Se Gustafsson, 2002, s. 437–442.  
40 Hjertstedt, 2011, s.73 f. 
41 Hjertstedt, 2011, s. 25–28. 
42 Hjertstedt, 2011, s. 74. 
43 Ramberg & Malmström, 2018, s. 26. 
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Den första delkomponenten innebär en minimal förutsättning för koherens och innebär 

att regler inte ska vara motsägelsefulla. I denna uppsatsen uppfylls därför den första 

delkomponenten förutsatt att reglerna i rättsområdena inte motsäger varandra internt. Såvida de 

skatterättsliga och civilrättsliga reglerna gällande uppskovsbelopp vid bodelning inte motsäger 

varandra eller andra regler i sina respektive rättsområden uppfylls därmed den första 

delkomponenten. Om den första delkomponenten uppfylls uppvisar därmed de skatterättsliga 

reglerna koherens i skatterätten och de civilrättsliga reglerna koherens i civilrätten. 

Om den första delkomponenten uppfylls råder det således koherens inom de skilda 

rättsområdena. Regler i ett rättsområde kan dock fortfarande uppvisa brist på koherens förutsatt 

att de inte överensstämmer med andra regler i ett rättssystem. Enligt den andra delkomponenten 

bör därför regler i ett rättsområde även stämma överens med andra rättsområdens regler. I 

uppsatsen uppfylls därför den andra delkomponenten förutsatt att reglerna i skatterätten och 

civilrätten överensstämmer med varandra. Såvida de skatterättsliga reglerna gällande 

uppskovsbelopp vid bodelning stämmer överens med de civilrättsliga reglerna som berör 

samma fråga uppfylls således den andra delkomponenten.  

Utifrån syftet med denna uppsats är det centrala att undersöka om de rättsliga reglerna 

angående uppskovsbelopp vid bodelning i respektive rättsområde uppvisar koherens och 

stämmer överens med varandra. Uppsatsen fokuserar således främst på den andra 

delkomponenten. De båda delkomponenterna bör dock vara uppfyllda för att visa om reglerna 

är koherenta, eftersom den första delkomponenten stadgar en minimal förutsättning för 

koherens. Om det föreligger koherens internt enligt den första delkomponenten finns det således 

förutsättning för att undersöka om den andra delkomponenten kan uppfyllas. Därför kommer 

det att först undersökas om reglerna uppvisar koherens internt i respektive rättsområde för att 

senare komma fram till om dessa regler även uppvisar koherens när de jämförs med varandra. 

 

1.5 Terminologi  

Begreppet privatbostad innebär i denna uppsats en privatbostadsfastighet eller en 

privatbostadsrätt som permanent bebos av makar eller sambor. En privatbostad definieras som 

ett småhus som används eller är avsett att användas till övervägande del av den skattskyldige 

eller dennes närstående för ett permanentboende eller fritidsboende, 2 kap. 8 § 1 st. IL. Ett 

småhus är i sin tur enligt huvudregeln en byggnad som inrättas som bostad åt en eller två 

familjer, 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). En privatbostadsfastighet är således 

ett småhus som är en privatbostad, 2 kap. 13 § IL. En privatbostad är även en bostad som 

innehas av en skattskyldig genom ett delägarskap i ett privatbostadsföretag om samma 
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förutsättningar som gäller för småhus är uppfyllda, 2 kap. 8 § 2 st. IL. En privatbostadsrätt är 

därmed en bostad som utgör en andel i ett privatbostadsföretag under förutsättning att bostaden 

är en privatbostad, 2 kap. 18 § IL.  

Begreppet gemensam privatbostad innebär i denna uppsats en privatbostadsfastighet 

eller en privatbostadsrätt som ägs gemensamt av makar eller sambor och är giftorättsgods eller 

samboegendom, 7 kap. 1 § ÄktB och 3 § SamboL. Denna gemensamma privatbostad är därmed 

en bostad som vid äktenskapsskillnad eller vid upphörande av ett samboförhållande ska ingå i 

bodelningen, 10 kap. 1 § ÄktB och 8 § SamboL. 

Begreppet bodelning ska i denna uppsats förstås som en bodelning med anledning av 

äktenskapsskillnad eller upphörande av ett samboförhållande. I de fall dessa anledningar för en 

bodelning korrelerar med andra typer av anledningar kommer dock bodelning med anledning 

av äktenskapsskillnad eller bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande 

att användas. 

Till sist ska begreppet avyttring i denna uppsats förstås som en försäljning. I skatterätten 

definieras begreppet avyttring som försäljning, byte eller andra liknande överlåtelser av 

tillgångar, 44 kap. 3 § IL. I de fall avyttring kommer att ha en annan definition än försäljning 

kommer det uttryckligen att framgå i uppsatsen. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Skatterättens förhållningssätt till civilrätten har tidigare varit föremål för forskning. Denna 

forskning har bland annat varit inriktad på att påvisa brist på koherens gällande hur avtal 

bedöms skatterättsligt och civilrättsligt samt hur civilrättsliga begrepp korrelerar 

skatterättsligt. 44  En forskning som har inriktat sig på att undersöka koherens mellan 

skatterättsliga och civilrättsliga regler i familjerätten i allmänhet och gällande uppskovsbelopp 

vid bodelning i synnerhet har dock inte genomförts i en vidare omfattning.45 Denna uppsats kan 

förhoppningsvis bygga vidare på forskningen angående koherens mellan dessa rättsområden 

och skapa en vidare förståelse för de skatterättsliga och civilrättsliga reglerna gällande 

uppskovsbelopp vid bodelning. 

 

 

                                                
44 Se exempelvis Hultqvist, 2007 och Bergström, 1978. 
45 Jag har dock skrivit en mindre omfattande uppsats om uppskovsbelopp vid bodelning med anledning av 

äktenskapsskillnad som väckte mitt intresse för koherens mellan skatterätten och civilrätten. De slutsatser 

som framkommer i den mindre omfattande uppsatsen har således legat som grund och fördjupats i denna 

uppsats. Magnusson, 2017. 
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2 Uppskovsbelopp i skatterätten 
 

I följande avsnitt kommer den skatterättsliga hanteringen av ett uppskovsbelopp som belastar 

en gemensam privatbostad att utredas. Först kommer en historisk tillbakablick att presenteras 

för att påvisa att det är ett regelsystem under ständig utveckling. Därefter kommer dagens 

skatterättsliga regler gällande uppskovsbelopp att förklaras. Avslutningsvis görs en analys för 

att se om reglerna är koherenta i skatterätten. 

 

2.1 Historisk tillbakablick  

Möjligheten för en skattskyldig att skjuta upp en kapitalvinst som denne erhållit genom en 

avyttring av sin privatbostad har funnits under en längre tid. Nedan kommer de väsentliga 

förändringarna gällande uppskovsbelopp att presenteras. 

 

2.1.1 Möjligheten till att erhålla ett uppskovsbelopp införs, tas bort och införs 
igen 

Den första lag som reglerade uppskovsbelopp var lagen (1968:276) om uppskov i vissa fall med 

beskattning av realisationsvinst. Möjligheten för en skattskyldig att få ett uppskovsbelopp och 

därmed skjuta upp sin kapitalvinstbeskattning gällde dock inte om den skattskyldige frivilligt 

avyttrat sin privatbostad, utan lagen tillämpades endast på fastigheter som hade avyttrats genom 

expropriation eller ett annat tvångsmässigt förfarande av staten.46 År 1976 utvidgades lagen och 

möjliggjorde att även den skattskyldige som frivilligt avyttrat sin fastighet kunde erhålla ett 

uppskovsbelopp. 47  Departementschefen argumenterade för att ett bostadsbyte inte skulle 

innebära någon beskattning för den skattskyldige.48  

År 1978 tillkom lagen (1978:970) om uppskov med beskattning av realisationsvinst 

(LUR).49 Denna lag skärpte förutsättningarna för att erhålla ett uppskovsbelopp genom att det 

uppställdes ett krav att den skattskyldige skulle vara bosatt på fastigheten i minst tre 

sammanhängande år under en femårsperiod innan avyttringen. Departementschefen menade att 

detta krav skulle kunna förhindra spekulativa affärer med anledning av att den skattskyldige 

skulle tvingas att vara bosatt på fastigheten en tidsperiod innan avyttringen.50  

                                                
46 Prop. 1968:88; Bet. 1968:BeU43; Rskr. 1968:275.  
47 Prop. 1975/76:180; Bet. 1975/76:SkU63; Rskr. 1975/76:389.  
48 Prop. 1975/76:180, s. 147 f.  
49 Prop. 1978/79:54; Bet. 1978/79:SkU16; Rskr. 1978/79:86.  
50 Prop. 1978/79:54, s. 24 f.  
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I drygt 20 år fick de skattskyldiga möjlighet att erhålla ett uppskovsbelopp innan denna 

möjlighet helt slopades genom 1990–91 års skattereform. 51  Utredningen bakom reformen 

menade att möjligheten till ett uppskovsbelopp vid fastighetsavyttring innebar att det blev 

relativt låga skatteintäkter. 52  Utredningens förslag till reformen var att 

kapitalvinstbeskattningen för privatbostäder i allmänhet skulle göras mer likformig och att 

reglerna skulle förenklas.53 Departementschefen instämde med utredningen och föreslog att 

LUR skulle slopas.54  

Möjligheten till att erhålla ett uppskovsbelopp infördes igen år 1993 genom lagen 

(1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad (UAL).55 Utredningen bakom denna lag 

konstaterade att det var problematiskt att de skattskyldiga var tvungna att betala skatt enbart för 

att de flyttade till en annan privatbostad. Med anledning av att de skattskyldiga skulle betala 

kapitalvinstskatt skulle de också vara tvungna att använda en del av vinsten till beskattning i 

stället för att finansiera en ny bostad. Detta kunde innebära att de skattskyldiga var tvungna att 

ansöka om bostadslån eller avstå från att flytta.56 Regeringen instämde och menade att kritiken 

mot slopandet av reglerna om uppskovsbelopp var befogad samt gav förslag till att ett 

uppskovsbelopp nu även kunde fås vid avyttring av en bostadsrätt.57  

 

2.1.2 Utvidgning, begränsning och utvidgning igen 

År 2000 överfördes samtliga regler från UAL till 47 kap. i IL.58 År 2007 ändrades dessa regler, 

vilket bland annat innebar att den skattskyldige fick en möjlighet att frivilligt återföra sitt 

uppskovsbelopp.59 Denna regel gäller än idag och innebär att en skattskyldig på eget bevåg kan 

begära att hela eller delar av uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning.60 Regeringen 

argumenterade för att reglerna som innebar att uppskovsbeloppet skulle återföras till 

beskattning först när privatbostaden avyttrades, begränsade friheten för den skattskyldige att 

själv kunna betala av sitt belopp.61  

                                                
51 Prop. 1989/90:110; Bet. 1989/90:SkU30; Rskr. 1989/90:356. 
52 SOU 1989:33, del I, s. 147. 
53 SOU 1989:33, del II, s. 71 f. 
54 Prop. 1989/90:110, s. 410–412.  
55 Prop. 1993/94:45; Bet. 1993/94:SkU11; Rskr. 1993/94:105. 
56 SOU 1992:47, del II, s. 25–27.  
57 Prop. 1993/94:45, s. 34 f.  
58 Prop. 1999/2000:2; Bet. 1999/2000:SkU2; Rskr. 1999/2000:117.  
59 Prop. 2006/07:19; Bet. 2006/07:SkU7; Rskr. 2006/07:71.  
60 Nedan ges en utförlig beskrivning av den frivilliga återföringen av ett uppskovsbelopp. Se avsnitt 2.3.2. 
61 Prop. 2006/07:19, s. 44 f.  
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År 2008 förändrades uppskovsbeloppsreglerna på nytt när fastighetsskatten slopades.62 

För att kunna finansiera borttagandet av fastighetsskatten skärpes möjligheten till att erhålla ett 

uppskovsbelopp. Enligt regeringen skulle dessa förändringar medföra att de skattskyldiga 

minskade sina skatteskulder vilket därmed skulle öka skatteintäkterna. Förändringarna innebar 

bland annat att uppskovsbeloppet skulle återföras till beskattning vid överlåtelse genom arv, 

testamente, gåva eller bodelning. Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller 

upphörande av ett samboförhållande undantogs dock. I dessa fall skulle uppskovsbeloppet i 

stället överföras till den skattskyldige som tog över privatbostaden i enlighet med 

kontinuitetsprincipen. 63 Denna bestämmelse gäller fortfarande. 64 Regeringen menade att en 

överföring skulle ske för att inte försvåra när familjer ombildades; någon mer utförlig 

argumentation fördes inte.65 

En schablonintäkt som årligen skulle beskattas för innehavet av uppskovsbeloppet och 

ett takbelopp infördes också, vilket innebar att en uppskjuten kapitalvinstbeskattning kunde 

belasta en privatbostad till ett värde av maximalt 1 600 000 kr. År 2010 skärptes denna gräns 

ytterligare och takbeloppet fick en ny gräns vid 1 450 000 kr.66 Denna ytterligare skärpning av 

takbeloppet gjordes, likt de andra förändringarna, för att kunna erhålla mer skatteintäkter.67 

Takbeloppet om 1 450 000 kr slopades tillfälligt år 2017 genom lagen (2016:1256) om 

beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall (BAU). Privatbostäder som utgör fastigheter och 

bostadsrätter som har avyttrats mellan den 21 juni 2016 och den 30 juni 2020 ska inte omfattas 

av takbeloppet.68 Regeringen konstaterade att syftet till att slopa takbeloppet var att rörligheten 

på bostadsmarknaden skulle öka. Regeringen menade att takbeloppet kunde innebära en 

inlåsning genom att skattskyldiga med begränsad ekonomi skulle avstå från att flytta om det 

innebar att de måste beskattas vid flytten.69  

 

2.1.3 Ökad rörlighet på bostadsmarknaden ställt mot ökade skatteintäkter 

De föregående avsnitten har visat att reglerna om uppskovsbelopp har varit föremål för ständig 

utveckling sedan 1960-talet. När dessa regler har skärpts eller slopats har argumenten varit att 

reglerna är komplicerade eller att de minskar skatteintäkterna. När reglerna har varit mer 

                                                
62 Prop. 2007/08:27; Bet. 2007/08:SkU10; Rskr. 2007/08:90.  
63 Prop. 2007/08:27, s. 113–122. 
64 Nedan ges en utförlig beskrivning gällande överföring av ett uppskovsbelopp. Se avsnitt 2.4.  
65 Prop. 2007/08:27, s. 114 f.  
66 Prop. 2009/10:33; Bet. 2009/10:SkU15; Rskr. 2009/10:108. 
67 Prop. 2009/10:33, s. 48–50. 
68 Prop. 2016/17:25; Bet. 2016/17:SkU11; Rskr. 2016/17:93.  
69 Prop. 2016/17:25, s. 12–16.  
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frikostiga har det i stället motiverats av att ökade möjligheter till att skjuta upp sin 

kapitalvinstbeskattning i ett uppskovsbelopp medför att rörligheten på bostadsmarknaden ökar.  

De regler som nu gäller har således successivt formats under drygt 50 år. Det är därför 

av vikt att ge en djupgående förklaring till hur dagens regler är utformade för att bidra med 

förståelse för hur ett uppskovsbelopp ska hanteras vid bodelning. 

 

2.2 Förutsättningar för att erhålla ett uppskovsbelopp 

Om den skattskyldige erhåller en kapitalvinst vid avyttring av sin privatbostad kan denne välja 

att skjuta upp vinsten och erhålla ett uppskovsbelopp, under förutsättning att tre kriterier 

uppfylls. För det första ska bostaden definieras som en ursprungsbostad. För det andra ska den 

skattskyldige ha förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad. För det tredje ska den 

skattskyldige ha bosatt sig eller tänker bosätta sig i denna ersättningsbostad, 47 kap. 2 § 1 st. 

1–3 pp. IL. 

 

2.2.1 Kapitalvinst 

Kapitalvinsten vid avyttring av en privatbostad är som huvudregel skillnaden mellan 

ersättningen och omkostnadsbeloppet för bostaden. Ersättningen för bostaden ska även minskas 

med de försäljningskostnader, exempelvis kostnad för mäklararvode, som den skattskyldige 

haft, 44 kap. 13 § IL.70 Omkostnadsbeloppet är de utgifter som den skattskyldige har lagt ner 

på bostaden som anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter, 44 kap. 14 §§ IL.71 

 

2.2.2 Ursprungsbostad 

Det första kriteriet för att erhålla ett uppskovsbelopp är att det rör sig om en ursprungsbostad. 

En ursprungsbostad är en privatbostad som är belägen inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES), 47 kap. 3 § 1 st. IL. Förutom att bostadsrätter och fastigheter kan vara 

ursprungsbostäder omfattas också boendeformen ägarlägenhet såvida denna lägenhet är en 

privatbostad, 2 kap. 8 § 3 st. IL. Till sist räknas även ett småhus på lantbruksenhet som 

ursprungsbostad, 2 kap. 9 § 1 st. IL.  

Det krävs även att denna privatbostad ska vara den skattskyldiges permanentbostad. För 

att det ska vara en permanentbostad ska den skattskyldige ha bott i bostaden minst ett år före 

                                                
70 Se även Lodin m.fl., 2019, s. 182 f.  
71 Bortsett från dessa grundläggande bestämmelser innehåller IL detaljerade regler om exempelvis vad som avses 

som förbättringsutgifter vid avyttring av fastigheter och bostadsrätter. Se 45 kap. IL gällande avyttring av 

fastigheter och 46 kap. IL gällande avyttring av bostadsrätter. 
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avyttringen eller i minst tre år under de senaste fem åren, 47 kap. 3 § 2 st. IL. Kravet på att 

bostaden ska vara den skattskyldiges permanentbostad innebär därmed att en bostad som enbart 

används som fritidsboende inte kan utgöra en ursprungsbostad. 

 

Exempel 

Skattskyldiga A och B äger tillsammans en bostadsrätt i Stockholm som de har bott i sedan 

år 2000. Bostadsrätten är en privatbostad. De avyttrar sin privatbostad den 1 januari 2018 för 

5 000 000 kr och beräknar fram kapitalvinsten till 2 000 000 kr.72 Eftersom bostaden ligger 

inom EES och har varit parternas permanentboende sedan år 2000 räknas bostaden som en 

ursprungsbostad. Utifrån dessa förutsättningar är första kriteriet för dem att erhålla 

uppskovsbelopp uppfyllt.  

 

2.2.3 Förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad 

Det andra kriteriet är att den skattskyldige har förvärvat eller tänker förvärva en 

ersättningsbostad. Vad som utgör en ersättningsbostad är en tillgång inom EES och som vid 

förvärvet är ett småhus med egen mark, småhus på lantbruksenhet, småhus på mark som ägs av 

annan, bostadsrätt, ägarlägenhet eller en tomt om det uppförs ett småhus eller en ägarlägenhet 

på denna tomt, 47 kap. 5 § IL. Utifrån denna paragraf kan slutsatsen dras att många olika 

tillgångar kan anses vara ersättningsbostäder. 

Om den skattskyldige har förvärvat flera ersättningsbostäder kan denne välja fritt vilken 

av bostäderna som ska räknas som en ersättningsbostad.73 En ersättningsbostad ska dessutom 

vara förvärvad från och med året innan avyttringsåret, till och med året efter avyttringsåret, 

annars är tillgången enligt huvudregeln inte en ersättningsbostad, 47 kap. 5 a § 1 st. IL.  

 

Exempel 

Skattskyldiga A och B köpte en tillgång den 1 januari 2017. Tillgången är således köpt ett år 

innan de avyttrade sin bostadsrätt. Tillgången är en fastighet med tillhörande tomt i Malmö som 

totalt kostade 6 000 000 kr. Med anledning av att det är en fastighet, att denna befinner sig inom 

EES och att den förvärvats året före avyttringssåret, är tillgången att betrakta som en 

ersättningsbostad. Om A och B inte hade köpt en ersättningsbostad skulle de kunna köpa en 

                                                
72 Beräkningen av kapitalvinsten: Ersättningen för bostadsrätten är 5 000 000 kr och de har betalat 50 000 kr i 

mäklararvode, ersättningen blir efter avdrag för försäljningskostnader 4 950 000 kr (5 000 000 kr –

50 000 kr). Inköpspriset för bostadsrätten var 2 950 00 kr, vilket innebär att kapitalvinsten blir 2 000 000 kr 

(4 950 000 kr – 2 950 000 kr). Se tidigare avsnitt 2.2.1. 
73 SKV dnr. 130 336194-05/111. 
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sådan senast året efter avyttringsåret, vilket är den 31 december 2019. Nu har de emellertid 

redan köpt fastigheten och utifrån dessa förutsättningar är andra kriteriet för dem att erhålla 

uppskovsbelopp uppfyllt. 

 

2.2.4 Bosatt sig eller tänker bosätta sig i en ersättningsbostad 

Det sista kriteriet är att den skattskyldige ska ha bosatt sig eller tänker bosätta sig i en 

ersättningsbostad. Ett uppskovsbelopp kan erhållas om den skattskyldige har köpt en 

ersättningsbostad före den 31 december året denne avyttrade sin ursprungsbostad och även 

enligt huvudregeln har bosatt sig i ersättningsbostaden senast den 2 maj året efter avyttringsåret, 

47 kap. 7 § 1 st. IL. Om bosättningskravet är uppfyllt kan den skattskyldige erhålla ett så kallat 

slutligt uppskovsbelopp.74 

Det finns emellertid ett undantag där den skattskyldige i stället kan erhålla ett så kallat 

preliminärt uppskovsbelopp. 75  Detta preliminära uppskovsbelopp kan erhållas om den 

skattskyldige inte har köpt en ersättningsbostad före den 31 december året denne avyttrade sin 

ursprungsbostad eller inte har bosatt sig i denna ersättningsbostad senast den 2 maj året efter 

avyttringsåret, 47 kap. 8 § 1 st. IL.  

 

Exempel 

Skattskyldiga A och B köpte sin ersättningsbostad året innan avyttringssåret, vilket innebär att 

de har köpt ersättningsbostaden innan den 31 december 2018, vilket är året de avyttrade sin 

bostadsrätt. De måste därmed enligt huvudregeln bosätta sig senast den 2 maj året efter för att 

få slutliga uppskovsbelopp. A och B måste således ha bosatt sig i sin nyköpta fastighet senast 

den 2 maj 2019. De väljer att bosätta sig i fastigheten den 2 maj 2019 och kan då erhålla slutliga 

uppskovsbelopp. Om A och B skulle bosätta sig efter den 2 maj 2019 kan de i stället erhålla 

preliminära uppskovsbelopp enligt undantagsregeln. De har dock i detta fall bosatt sig inom 

givna tidsramar och således är tredje kriteriet uppfyllt, de ska därför vara berättigade till varsitt 

uppskovsbelopp.  

 

2.2.5 Slutligt uppskovsbelopp 

Under förutsättning att den skattskyldige har köpt en ersättningsbostad före den 31 december 

året denne avyttrade sin ursprungsbostad och har bosatt sig i bostaden senast den 2 maj året 

                                                
74 Nedan ges en utförlig beskrivning av det skatterättsliga begreppet slutligt uppskovsbelopp. Se avsnitt 2.2.5. 
75 Nedan ges en utförlig beskrivning av det skatterättsliga begreppet preliminärt uppskovsbelopp. Se avsnitt 

2.2.6. 
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efter avyttringssåret kan denne erhålla ett slutligt uppskovsbelopp. Beräkningen av det slutliga 

uppskovsbeloppet görs beroende av om inköpspriset för ersättningsbostaden är högre eller lägre 

än försäljningspriset för ursprungsbostaden. Om inköpspriset för ersättningsbostaden är lika 

högt eller högre än försäljningspriset för ursprungsbostaden kan uppskovsbeloppet omfatta hela 

kapitalvinsten adderat med eventuellt tidigare beviljade uppskovsbelopp, 47 kap. 7 § 1 st. 1 p. 

IL. 76  Vid avyttring av ursprungsbostäder som är privatbostadsfastigheter eller 

privatbostadsrätter gäller inte takbeloppet om 1 450 000 kr under perioden 21 juni 2016–30 juni 

2020, 1 § BAU.  

I de fall inköpspriset för ersättningsbostaden är lägre än försäljningspriset beräknas 

uppskovsbeloppet enligt en kvoteringsregel: (Kapitalvinsten + eventuellt tidigare 

uppskovsbelopp) x (inköpspriset för ersättningsbostaden / försäljningspriset för 

ursprungsbostaden), 47 kap. 7 § 1 st. 2 p. IL.  

 

Exempel 

Skattskyldiga A och B valde i föregående exempel att bosätta sig i ersättningsbostaden den 2 

maj 2019, det vill säga det datum då de senast ska bosätta sig i bostaden för att få slutliga 

uppskovsbelopp. I detta fall har de därmed möjlighet att erhålla slutliga uppskovsbelopp när de 

deklarerar avyttringen av ursprungsbostaden. De sålde bostadsrätten i Stockholm för totalt 

5 000 000 kr och fick 2 000 000 kr tillsammans i kapitalvinst. De köpte även en dyrare fastighet 

i Malmö för totalt 6 000 000 kr. Med anledning av att de har köpt en dyrare ersättningsbostad 

kan de få slutliga uppskovsbelopp med hela kapitalvinsten adderat med eventuellt tidigare 

beviljade uppskovsbelopp. B har ett tidigare uppskovsbelopp om 500 000 kr. Eftersom de sålde 

sin bostadsrätt under år 2018 träffas inte deras försäljning av takbeloppet om maximalt 

1 450 000 kr som kan beviljas för uppskovsbelopp per ersättningsbostad.  

Eftersom A och B har ägt bostadsrätten med hälften var, kommer parterna att erhålla 

slutliga uppskovsbelopp som speglar deras kapitalvinst för ursprungsbostaden. Med anledning 

av att de fick 2 000 000 kr tillsammans i kapitalvinst blir deras personliga kapitalvinst 

1 000 000 kr var. Därmed kan A erhålla ett slutligt uppskovsbelopp om 1 000 000 kr medan B 

kan erhålla ett slutligt uppskovsbelopp om 1 500 000 kr eftersom denne även hade ett tidigare 

uppskovsbelopp om 500 000 kr. 

                                                
76 Se även SKV (1) [https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/2761.html] 2018-10-13. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/2761.html
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2.2.6 Preliminärt uppskovsbelopp 

Om den skattskyldige inte har köpt en ersättningsbostad senast den 31 december året denne 

avyttrade sin ursprungsbostad eller har köpt en ersättningsbostad men inte har bosatt sig i denna 

senast den 2 maj året efter avyttringsåret kan denne erhålla ett preliminärt uppskovsbelopp. Det 

preliminära uppskovsbeloppet ska motsvara hela kapitalvinsten ökat med eventuellt tidigare 

beviljade uppskovsbelopp, 47 kap. 8 § 1 st. IL.77 Likt vid slutligt uppskovsbelopp finns det inte 

under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020 något takbelopp för hur stort uppskovsbeloppet ska 

vara vid avyttring av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter, 1 § BAU.  

Det preliminära uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning nästkommande år, 47 

kap. 9 § 1 st. IL. Beloppet behöver emellertid inte återföras om den skattskyldige har köpt en 

ersättningsbostad senast den 31 december året efter avyttringsåret och bosatt sig i denna senast 

den 2 maj två år efter avyttringssåret, 47 kap. 9 § 2 st. IL. Om inköpspriset för 

ersättningsbostaden motsvarar eller överstiger försäljningspriset för ursprungsbostaden 

omvandlas det preliminära uppskovsbeloppet till ett slutligt uppskovsbelopp, eftersom den 

skattskyldige då har uppfyllt kravet att få uppskovsbelopp med hela kapitalvinsten, 47 kap. 9 § 

2 st. 1 p. IL.  

I de fall den skattskyldige har köpt en billigare ersättningsbostad ska denne räkna ut sitt 

uppskovsbelopp enligt kvoteringsregeln, vilket innebär att beräkningen ska göras på samma 

sätt som vid ett slutligt uppskovsbelopp. Det belopp som den skattskyldige får enligt 

kvoteringsregeln erhåller den i ett slutligt uppskovsbelopp, 47 kap. 9 § 2 st. 2 p. IL. Med 

anledning av att den skattskyldige tidigare har fått ett preliminärt uppskovsbelopp med hela 

kapitalvinsten ska den skattskyldige återföra den del som denne inte har fått i ett slutligt 

uppskovsbelopp till beskattning, 47 kap. 9 § 3 st. IL. 

 

Exempel 

Skattskyldiga A och B väljer att i stället bosätta sig i ersättningsbostaden den 2 maj 2020, det 

vill säga två år efter avyttringssåret. När de deklarerar året efter avyttringsåret kan de då erhålla 

preliminära uppskovsbelopp. I enlighet med föregående exempel fick de 1 000 000 kr var i 

kapitalvinst och B har ett tidigare uppskovsbelopp om 500 000 kr. A kan då erhålla 1 000 000 kr 

och B 1 500 000 kr i preliminära uppskovsbelopp. När de ska deklarera efterföljande år ska 

dessa preliminära uppskovsbelopp enligt huvudregeln återföras till beskattning. A och B har 

emellertid bosatt sig i ersättningsbostaden två år efter försäljningsåret, vilket innebär att deras 

                                                
77 Se även SKV (2) [https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/2763.html] 2018-11-15. 
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preliminära uppskovsbelopp kan omvandlas till slutliga uppskovsbelopp. Antag dock att de 

hade räknat fel på inköpspriset för denna fastighet, i stället för 6 000 000 kr var inköpspriset 

4 000 000 kr. Eftersom de avyttrade sin ursprungsbostad för 5 000 000 kr har de köpt en 

billigare ersättningsbostad.  

I detta fall måste de beräkna sina respektive uppskovsbelopp med kvoteringsregeln: 

(Kapitalvinsten + eventuellt tidigare uppskovsbelopp) x (inköpspriset för ersättningsbostaden / 

försäljningspriset för ursprungsbostaden). Beräkningen skulle se ut som följande: 

 

Skattskyldig Kapitalvinst Tidigare 

uppskovsbelopp 

Inköpspris / 

försäljningspris 

Uppskovsbelopp 

A 1 000 000 kr 0 kr 2 000 000 kr / 

2 500 000 kr = 

0,80 

1 000 000 kr x 

0,80 = 800 000 kr 

B 1 000 000 kr 500 000 kr 2 000 000 kr / 

2 500 000 kr = 

0,80 

1 500 000 kr x 

0,80 = 

1 200 000 kr 

 

Notera att parterna ska använda sitt individuella inköpspris och försäljningspris vid 

uträkningen, eftersom de ägde ursprungsbostaden med hälften var. De avyttrade 

ursprungsbostaden för 5 000 000 kr, vilket innebär att deras individuella hälft är 2 500 000 kr. 

De köpte ersättningsbostaden för 4 000 000 kr, vilket innebär att deras individuella hälft är 

2 000 000 kr.  

Utifrån ovanstående tabell kan A erhålla 800 000 kr och B erhålla 1 200 000 kr i slutliga 

uppskovsbelopp. Eftersom A fick 1 000 000 kr i preliminärt uppskovsbelopp ska 200 000 kr 

återföras till beskattning med anledning av att A erhåller 800 000 kr i slutligt uppskovsbelopp 

(1 000 000 kr – 800 000 kr). B fick ett preliminärt uppskovsbelopp om 1 500 000 kr och ska 

återföra 300 000 kr till beskattning eftersom B erhåller 1 200 000 kr i slutligt uppskovsbelopp 

(1 500 000 kr – 1 200 000 kr). 

 

2.2.7 Schablonintäkt 

Den skattskyldige som innehar ett uppskovsbelopp ska årligen beskattas för en schablonintäkt. 

Denna intäkt är 1,67 procent av det totala uppskovsbeloppet. Beräkningen ska räknas utifrån 

beskattningsårets början, 47 kap. 11 b § IL. Både preliminära och slutliga uppskovsbelopp är 

underkastade beskattning av schablonintäkt. Det är det uppskovsbelopp som den skattskyldige 



27 

 

har den 1 januari det aktuella beskattningsåret som är föremål för beräkningen. 78 

Schablonintäkten ska tas upp i inkomstslaget kapital, 41 kap. 3 § 1 st. 6 p. IL. Med anledning 

av att skatten på kapitalinkomster är 30 procent blir skatten för den skattskyldige 0,5 procent 

av uppskovsbeloppet, 65 kap. 7 § IL.79 

 

Exempel 

Utifrån föregående exempel fick skattskyldiga A och B först varsitt preliminärt uppskovsbelopp 

år 2019 för att senare erhålla slutliga uppskovsbelopp år 2020. A fick ett preliminärt 

uppskovsbelopp om 1 000 000 kr. Under det år A hade detta uppskovsbelopp betalade A 5 000 

kr i skatt för schablonintäkten på beloppet (1 000 000 kr x 0,5 %). B fick ett preliminärt 

uppskovsbelopp om 1 500 000 kr. Under det år B hade detta uppskovsbelopp betalade B 

7 500 kr i skatt för schablonintäkten på beloppet (1 500 000 kr x 0,5 %).  

Vid inkomstdeklarationen år 2020 omvandlades de preliminära uppskovsbeloppen till 

slutliga uppskovsbelopp för båda parterna. För A blev det slutliga uppskovsbeloppet 

800 000 kr. A ska därmed årligen betala 4 000 kr i skatt för schablonintäkten på 

uppskovsbeloppet (800 000 kr x 0,5 %). B fick ett slutligt uppskovsbelopp om 1 200 000 kr, 

vilket innebär att B årligen ska betala 6 000 kr i skatt för schablonintäkten på uppskovsbeloppet 

(1 200 000 kr x 0,5 %). Detta innebär att parterna beskattas olika mycket i schablonintäkt 

eftersom deras individuella uppskovsbelopp är olika stora. Parterna kommer att beskattas för 

en schablonintäkt till dess att deras uppskovsbelopp inte längre belastar deras andel i 

ersättningsbostaden, det vill säga till dess att beloppet är återfört eller överfört.  

 

2.3 Återföring av uppskovsbeloppet 

När den skattskyldige avyttrar sin ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet som huvudregel 

återföras till beskattning, 47 kap. 11 § 1 st. IL. Det finns emellertid en möjlighet för den 

skattskyldige att frivilligt återföra uppskovsbeloppet, 47 kap. 9 a § 2 st. IL. 

 

2.3.1 Återföring av uppskovsbeloppet om den skattskyldige avyttrar sin 
ersättningsbostad 

Vid avyttring av ersättningsbostaden ska alltså uppskovsbeloppet återföras till beskattning, 47 

kap. 11 § 1 st. IL. Avyttring innebär att den skattskyldige säljer, byter eller genomför en 

liknande överlåtelse av en tillgång, 44 kap. 3 § IL. Avyttring är således en överlåtelse som är 

                                                
78 SKV (3) [https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/3541.html] 2018-10-15.  
79 Beräkning av procentsats: 0,3 x 0,0167 = 0,005 = 0,5 %. 
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onerös, det vill säga att överlåtelsen innebär någon form av direkt eller indirekt kompensation.80 

I skatterätten är motsatsen till en onerös överlåtelse en benefik överlåtelse som gåva, arv, 

testamente eller bodelning, där det inte krävs någon motprestation.81  

Vid återföring av ett uppskovsbelopp ska även vissa benefika överlåtelser likställas med 

avyttringsbegreppet och medföra att beloppet ska återföras till beskattning. Vid arv och 

testamente till en person som inte är sambo, make eller är ett hemmavarande barn under 18 år 

ska en återföring ske. Vidare ska även en återföring ske vid gåva eller bodelning under 

bestående äktenskap, 47 kap. 11 § 3 st. IL. Således ska den skattskyldige återföra sitt 

uppskovsbelopp om denne exempelvis överlåter sin ersättningsbostad genom gåva.  

 

2.3.2 Frivillig återföring av uppskovsbeloppet 

Om den skattskyldige önskar att minska sitt uppskovsbelopp eller betala av hela beloppet kan 

denne begära att frivilligt återföra hela sitt uppskovsbelopp eller delar av beloppet till 

beskattning. Återföringen måste emellertid uppgå till minst 20 000 kr av uppskovsbeloppet det 

aktuella beskattningsåret, 47 kap. 9 a § 2 st. IL. Detta innebär att den frivilliga återföringen kan 

göras även om den skattskyldige inte avyttrar sin ersättningsbostad. 

 

2.3.3 Beskattning av uppskovsbeloppet vid en återföring 

Ett uppskovsbelopp ska kapitalvinstbeskattas enligt samma regler som gäller när 

ersättningsbostaden avyttras, 47 kap. 11 a § 2 st. IL. Om den skattskyldige gör en kapitalvinst 

är huvudregeln att beskattningen är 30 procent av vinsten, 65 kap. 7 § IL. I de fall 

ersättningsbostaden är en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt är dock skatten 22 

procent, eftersom 22/30 av vinsten ska tas upp till beskattning, 45 kap. 33 § och 46 kap. 18 § 

IL.82 Således blir skatten som den skattskyldige ska betala 22 procent av uppskovsbeloppet när 

beloppet återförs till beskattning.  

 

Exempel 

Skattskyldiga A och B fick varsitt slutligt uppskovsbelopp om 800 000 kr respektive 

1 200 000 kr.83 A beslutar sig för att avyttra sin andel i ersättningsbostaden till utomstående 

skattskyldig C. Med anledning av att A avyttrar sin andel ska A återföra sitt uppskovsbelopp 

                                                
80 Se Lodin m.fl., 2019, s. 176 f.; se även SKV (4) 

[https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/2724.html] 2019-01-21. 
81 Se Eriksson, 2018, s. 181 f.  
82 Beräkning av procentsats: 0,3 x (22/30) = 0,22 = 22 %. 
83 Beräkningen av de slutliga uppskovsbeloppen gjordes i tidigare avsnitt. Se avsnitt 2.2.6. 
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till beskattning. Uppskovsbeloppet är om 800 000 kr och eftersom skatten är 22 procent ska A 

betala 176 000 kr i skatt för återföringen (800 000 kr x 22 %). Efter denna återföring har A inte 

något uppskovsbelopp kvar. 

B beslutar sig även för att överlåta sin andel i ersättningsbostaden till utomstående 

skattskyldig D. B kräver ingen ersättning utan överlåter andelen till D genom gåva. B ska 

återföra sitt uppskovsbelopp även om det är en gåva eftersom denna benefika överlåtelse ska 

likställas med en avyttring. B har ett uppskovsbelopp om 1 200 000 kr. Skatten som B ska betala 

för denna återföring blir 264 000 kr (1 200 000 kr x 22 %). Efter denna återföring har B inte 

något uppskovsbelopp kvar. 

 

2.4 Överföring av uppskovsbeloppet 

Det anses inte ha skett en avyttring av ersättningsbostaden vid testamente eller arv till make, 

sambo eller barn under 18 år som har varit hemmavarande. Det anses inte heller ha skett en 

avyttring vid bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande eller att sambon 

har avlidit. Slutligen har det inte skett en avyttring vid bodelning med anledning av 

äktenskapsskillnad eller att maken har avlidit, 47 kap. 11 § 3 st. IL. Dessa benefika överlåtelser 

är således undantagna från återföring av uppskovsbeloppet.84 Vid bodelning med anledning av 

äktenskapsskillnad eller upphörande av ett samboförhållande ska därmed inte 

uppskovsbeloppet återföras utan i stället överföras till parten som tar över ersättningsbostaden 

i enlighet med kontinuitetsprincipen, 44 kap. 21 § 1 st. IL. 

 

2.4.1 Kontinuitetsprincipen  

Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller upphörande av ett samboförhållande 

anses alltså inte ersättningsbostaden vara avyttrad. Skatterättsligt har det emellertid skett en 

benefik överlåtelse av ersättningsbostaden. I dessa fall ska den skattskyldige som förvärvar 

ersättningsbostaden inte kapitalvinstbeskattas eftersom ett förvärv genom bodelning är 

skattefritt, 8 kap. 2 § 1 st. IL. Den skattskyldige som överlåter sin andel i ersättningsbostaden 

ska inte heller kapitalvinstbeskattas. Vid en benefik överlåtelse tillämpas i stället en princip 

som heter kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär att den skattskyldige som har fått en 

tillgång genom gåva, arv, testamente eller bodelning som huvudregel ska inträda i givarens 

                                                
84 Dessa benefika överlåtelser skulle undantas enligt regeringen för att inte försvåra familjeombildningar. Prop. 

2007/08:27, s. 114 f. Det kan antas att regeringen menade att vid exempelvis bodelning med anledning av att 

parterna separerar kan undantaget från återföringen underlätta en familjeombildning. Parterna är i dessa fall 

inte är tvungna att hitta ekonomiska medel för att ha råd att återföra uppskovsbeloppet. 
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skattemässiga situation, 44 kap. 21 § 1 st. IL.85 Det innebär att den skattskyldige som förvärvar 

ersättningsbostaden bland annat tar över anskaffningsutgiften, det vill säga det inköpspris som 

givaren har betalat för bostaden. När den skattskyldige senare avyttrar ersättningsbostaden ska 

denne använda anskaffningsutgiften för att räkna ut kapitalvinstskatten för den övertagna delen. 

Beskattningen av kapitalvinsten övertas således av den skattskyldige som tar över 

ersättningsbostaden.86  

Ett uppskovsbelopp är en uppskjuten kapitalvinstbeskattning som vid bodelningen kan 

innehas av två skattskyldiga som äger den gemensamma privatbostaden. Den skattskyldige som 

tar över bostaden tar således även över det uppskovsbelopp som den andra skattskyldige har i 

enlighet med kontinuitetsprincipen. Den skattskyldige som tar över bostaden inträder därmed i 

den andra skattskyldiges skattemässiga situation.87 

 

2.4.2 Innebörden av en bodelning 

Enligt föregående avsnitt ska alltså ett uppskovsbelopp överföras vid bodelning med anledning 

av äktenskapsskillnad eller upphörande av ett samboförhållande. I dessa situationer ska den 

skattskyldige som tar över ersättningsbostaden även ta över det uppskovsbelopp som belastar 

den andra skattskyldiges andel i bostaden. Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad 

ska uppskovsbeloppet överföras under förutsättningarna att ansökan om äktenskapsskillnad har 

skickats till tingsrätten och att äktenskapet har upplösts genom dom. Om dessa förutsättningar 

inte är uppfyllda är det således att anse som en bodelning under bestående äktenskap och 

uppskovsbeloppet ska då i stället återföras till beskattning.88 

Vad beträffar bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande har 

SKV inte uttalat sig mer specifikt än att uppskovsbeloppet ska överföras till den sambo som tar 

över ersättningsbostaden.89 Anledningen till att uppskovsbeloppet ska överföras torde vara att 

det inte finns någon situation där uppskovsbeloppet ska återföras vid ett samboförhållande, 

eftersom bodelning under bestående samboförhållande inte är möjlig, 8 § SamboL.90 

 

                                                
85 Se även Eriksson, 2018, s. 182. 
86 Se Lodin m.fl., 2019, s. 179. 
87 Se även Skatteverket (5) [https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/3540.html] 2018-

12-12. 
88 SKV dnr. 131 458055-12/111. 
89 Skatteverket (5) [https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/3540.html] 2018-12-12. 
90 Enligt nämnda paragraf är bodelning endast möjlig i de fall ett samboförhållande upphör. 
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2.4.3 SKV:s process vid överföring av uppskovsbeloppet  

Den skattskyldige ska senast den 2 maj året efter beskattningsåret lämna in sin 

inkomstdeklaration, 32 kap. 1 § SFL. Om den skattskyldige under beskattningsåret har överlåtit 

sin andel i en ersättningsbostad genom bodelning ska den skattskyldige i sin inkomstdeklaration 

upplysa SKV om att det ska ske en överföring av dennes uppskovsbelopp. För att SKV ska 

kunna överföra beloppet behöver den skattskyldige lämna identifikationsuppgifter angående 

den skattskyldige som har tagit över ersättningsbostaden, beteckningen på bostaden samt 

storleken på uppskovsbeloppet som ska överföras, 31 kap. 17 § och 19 § SFL.91  

För att kunna säkerställa att det har skett en bodelning har SKV rätt att begära in 

bodelningsavtalet från den skattskyldige som ska överföra sitt uppskovsbelopp, 39 kap. 3 § 

SFL.92 SKV bör begära in detta avtal för att uppfylla sin utredningsskyldighet, 40 kap. 1 § SFL. 

Utredningsskyldigheten innebär att de ärenden som handläggs enligt SFL ska bli tillräckligt 

utredda.93 

I de fall SKV fastställer att det skett en bodelning kommer SKV att underrätta båda de 

skattskyldiga om att uppskovsbeloppet har överförts till den skattskyldige som har tagit över 

ersättningsbostaden. Denna underrättelse sker vanligtvis genom ett meddelande. SKV skickar 

således inget beslut till någon av de skattskyldiga eftersom själva överföringen av 

uppskovsbeloppet inte innebär någon beskattning.94  Beskattningen sker först när SKV har 

beslutat att den skattskyldige ska beskattas för schablonintäkten på uppskovsbeloppet 

nästkommande inkomstdeklaration eller när SKV beslutar att beloppet ska återföras till 

beskattning när den skattskyldige väljer att avyttra bostaden.95 

 

Exempel 

Förutsättningarna ändras från föregående exempel på det viset att skattskyldiga A och B inte 

överlåter sina andelar i ersättningsbostaden till utomstående skattskyldiga C och D, utan i stället 

genomför bodelning. A och B är gifta men bestämmer sig för att gå skilda vägar efter att de har 

fått sina preliminära uppskovsbelopp omvandlande till slutliga uppskovsbelopp. De ansöker om 

äktenskapsskillnad vid tingsrätten i början av år 2021 varpå tingsrätten meddelar dom om 

                                                
91 Se även Prop. 2010/11:165, s. 822 f. 
92 Se även Prop. 2010/11:165, s. 859. 
93 Prop. 2010/11:165, s. 866. 
94 SKV:s överföring av ett uppskovsbelopp är en administrativ åtgärd och därmed inte ett skatterättsligt beslut. 

SKV dnr. 208 448620-18/1152, s. 1. 
95 SKV dnr. 208 448620-18/1152, s. 1 f. 
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äktenskapsskillnad i mitten av året. Efter domen genomför A och B bodelning där de kommer 

överens om att A ska överta fastigheten. Alla dessa händelser inträffar under år 2021. 

När B deklarerar nästkommande år, i maj år 2022, informerar B SKV att A ska överta 

B:s uppskovsbelopp om 1 200 000 kr eftersom de har genomfört bodelning under 

beskattningsåret. SKV har en utredningsskyldighet och begär in bodelningsavtalet där det 

framgår att A har övertagit B:s andel i den gemensamma privatbostaden. SKV godtar 

överföringen av uppskovsbeloppet eftersom avtalet visar att bodelning har skett och att B har 

tillhandahållit SKV identifikationsuppgifter angående A, beteckningen på ersättningsbostaden 

samt storleken på sitt uppskovsbelopp. SKV skickar varsitt meddelande till A och B om att A 

har övertagit beloppet från B. Efter denna överföring har A ett uppskovsbelopp om totalt 

2 000 000 kr (A:s tidigare uppskovsbelopp om 800 000 kr + B:s uppskovsbelopp om 

1 200 000 kr).  

A kommer med anledning av överföringen att bli beskattad för en förhöjd 

schablonintäkt. Tidigare beskattades A om 4 000 kr och B om 6 000 kr för sina respektive 

schablonintäkter. Eftersom A nu är ansvarig för båda uppskovsbeloppen kommer A i framtiden 

att beskattas årligen för en schablonintäkt om totalt 10 000 kr (4 000 kr + 6 000 kr). Därutöver 

ska A även återföra uppskovsbeloppet om 2 000 000 kr när A i sin tur avyttrar bostaden. A ska 

således betala 440 000 kr i skatt vid en återföring (2 000 000 kr x 22 %). Om A endast hade sitt 

eget uppskovsbelopp att återföra till beskattning skulle A i stället betala 176 000 kr i skatt 

(800 000 kr x 22 %).  

 

2.5 Analys 

De skatterättsliga reglerna gällande uppskovsbelopp har successivt vuxit fram och denna 

utvidgning har motiverats med att den ansetts öka rörligheten på bostadsmarknaden. De utökade 

möjligheterna till att erhålla hela kapitalvinsten i ett uppskovsbelopp kan medföra att 

uppskovsbeloppen kommer att öka i antal. Enligt nuvarande lagstiftning är även takbeloppet 

tillfälligt borttaget vilket medför att de skattskyldiga helt kan undvika att beskattas när de 

avyttrar sina ursprungsbostäder, vilket i sin tur medför att uppskovsbeloppen kan bli mycket 

stora. 

I de fall två skattskyldiga äger en gemensam privatbostad som ersättningsbostad kan de 

inneha två separata uppskovsbelopp som belöper på deras andelar i bostaden. Om de avyttrar 

bostaden ska deras uppskovsbelopp återföras till beskattning. Om de emellertid inte avyttrar 

bostaden utan genomför bodelning där en av dem överlåter sin andel i bostaden, kommer dennes 

uppskovsbelopp att överföras av SKV till den skattskyldige som tar över bostaden. Denna 
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överföring sker i enlighet med kontinuitetsprincipen. Den skattskyldige som har tagit över 

bostaden träder således in i den andra skattskyldiges skattemässiga situation.  

Beskattningskonsekvensen som inträffar för den skattskyldige som övertar den 

gemensamma privatbostaden är att denne kommer att få ansvara för uppskovsbeloppet som den 

andra skattskyldige tidigare hade ett eget ansvar för. Detta innebär att den skattskyldige kommer 

att ansvara för båda uppskovsbeloppen som belastar bostaden och kommer att beskattas för en 

förhöjd schablonintäkt samt betala skatt för dessa belopp när denne i sin tur avyttrar bostaden.  

Överföringen av uppskovsbeloppet skulle emellertid kunna undvikas om den 

skattskyldige som överlåter sin andel i bostaden begär att frivilligt återföra sitt belopp. I detta 

fall finns inget uppskovsbelopp för SKV att överföra eftersom den skattskyldige på eget bevåg 

har återfört sitt belopp. Den skattskyldige som övertar bostaden kommer därmed inte att få 

ansvara för uppskovsbeloppet. Det bör understrykas att det inte är SKV som avgör om 

uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning eftersom det är en frivillig återföring. Om den 

skattskyldige vill förbättra sin skattemässiga situation innan den andra skattskyldige tar över 

situationen är det upp till denne själv. 

Oavsett om det finns en möjlighet för den skattskyldige som innehar sitt 

uppskovsbelopp att frivilligt återföra det, råder det enligt min mening koherens i skatterätten. 

De skatterättsliga reglerna gällande hanteringen av uppskovsbelopp vid bodelning är inte 

motsägelsefulla. SKV kommer som huvudregel att överföra uppskovsbeloppet i enlighet med 

kontinuitetsprincipen såvida inte en frivillig återföring har skett. Dessa regler står således inte 

i strid med varandra. SKV kan inte återföra och överföra ett uppskovsbelopp samtidigt.  

Dessa skatterättsliga regler följer i stället kontinuitetsprincipen som huvudregel, vilket 

även övriga benefika överlåtelser av tillgångar vid bodelning gör. Möjligheten att frivilligt 

återföra sitt uppskovsbelopp gäller även för alla skattskyldiga som innehar ett uppskovsbelopp. 

För egen del anser jag därmed att de skatterättsliga reglerna gällande uppskovsbelopp vid 

bodelning inte är motsägelsefulla och även samstämmer med de andra skatterättsliga reglerna 

som överlåtelser av tillgångar vid bodelning och den frivilliga återföringen av ett 

uppskovsbelopp. 

Även om det föreligger koherens i skatterätten gällande hanteringen av uppskovsbelopp 

vid bodelning kan det föreligga brist på koherens om dessa regler inte överensstämmer med hur 

parterna civilrättsligt beaktar beloppen vid bodelningen. Enligt min mening är det därför av vikt 

att undersöka hur de skattskyldiga civilrättsligt bör beakta sina uppskovsbelopp och om detta 

beaktande stämmer överens med de skatterättsliga reglerna. 
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3 Uppskovsbelopp i civilrätten 
 

I följande avsnitt kommer de civilrättsliga reglerna gällande beaktandet av uppskovsbelopp vid 

bodelning att utredas. Först kommer en allmän genomgång av en bodelning att presenteras för 

att förklara hur bodelningen går till i praktiken. Därefter kommer värderingen av en 

privatbostad vid bodelning att beröras för att kunna besvara hur uppskovsbelopp bör beaktas. 

Avslutningsvis görs en analys för att se om reglerna gällande beaktandet av uppskovsbelopp är 

koherenta i civilrätten. 

 

3.1 Allmänt om bodelning  

När en bodelning genomförs finns det civilrättsliga regler i både ÄktB och SamboL som 

reglerar hur bodelningen ska gå till. Dessa regler kommer att presenteras nedan för att påvisa 

att ett flertal av reglerna är dispositiva till sin karaktär, vilket innebär att parterna själva kan 

komma överens om hur de vill genomföra sin bodelning.  

 

3.1.1 Allmänna regler vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad 

När ett äktenskap blir upplöst, ska bodelning ske såvida makarna inte endast har enskild 

egendom och ingen av dem begär att överta egendom i form av bostad eller bohag från den 

andra, 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB. Ett äktenskap är upplöst när dom på äktenskapsskillnaden vinner 

laga kraft, 5 kap. 6 § ÄktB. Bodelningen kan också genomföras efter det att talan om 

äktenskapsskillnad har inkommit till tingsrätten om en make begär det, 9 kap. 4 § ÄktB. 

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad kan således tidigast göras efter det att talan om 

äktenskapsskillnad har väckts. 

Bodelningen har som syfte att fördela egendom mellan makarna.96 Huvudregeln är att 

makarnas egendom ska ingå i bodelningen oavsett om de införskaffades före eller under 

äktenskapet.97 Den egendom som huvudregel ska ingå i bodelningen är giftorättsgodset som 

var och en av makarna äger, 10 kap. 1 § ÄktB. Makarnas egendom är giftorättsgods såvida 

egendomen inte är enskild, 7 kap. 1 § ÄktB. Det finns olika förfaranden som kan medföra att 

egendom blir enskild, bland annat genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente. För de 

tre sistnämnda förfarandena ska det vara villkorat av givaren att det ska vara makens enskilda 

egendom, 7 kap. 2 § ÄktB. 

                                                
96 Se Agell & Brattström, 2018, s. 167. 
97 Teleman, 2016, s. 51. 



35 

 

Bodelningen ska göras utifrån de egendomsförhållandena som makarna hade när talan 

om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. Detta datum kallas den kritiska 

tidpunkten. Den egendom som klassificeras som giftorättsgods vid den kritiska tidpunkten ska 

således som regel ingå i bodelningen. Även de skulder som makarna hade vid denna tidpunkt 

ska tas med i bodelningen.98 Mellan den kritiska tidpunkten och genomförandet av bodelningen 

har vardera maken en redovisningsplikt, vilket innebär att makarna ska förvalta sin egendom 

och även lämna uppgifter som kan ha en betydelse vid bodelningen, 9 kap. 3 § ÄktB. 

Redovisningsskyldigheten och plikten att lämna upplysningar har betydelse för att makarna ska 

ha vetskap om vilken egendom som ska ingå i bodelningen och vilket värde egendomen har.99 

Denna skyldighet omfattar både egendom och skulder.100 

Bodelningen ska genomföras tillsammans av makarna och när de har genomfört 

bodelningen ska de båda skriva under en skriftlig handling, 9 kap. 5 § ÄktB. Detta 

bodelningsavtal behöver inte vara utförligt. I rättsfallet NJA 1994 s. 265 hade makarna endast 

skrivit i avtalet att de hade delat upp sin egendom. Med anledning av att avtalet var skriftligt 

och undertecknat av dem båda var avtalet bindande för parterna även om det inte uttryckligen 

framgick hur parterna hade fördelat sin egendom. 

 

3.1.2 Andelsberäkning och lottläggning vid bodelning med anledning av 
äktenskapsskillnad 

Bodelningen innehåller vanligtvis två steg, en andelsberäkning och en lottläggning. I 

andelsberäkningen ska makarnas egendom värderas. Makarna ska även utröna vilken egendom 

som tillhör respektive make och om denna egendom är giftorättsgods eller enskild egendom. 

Makarna ska till sist fastställa vilka skulder vardera maken har. 101  Det bör noteras att 

värderingen av egendom och beaktandet av skulder är något som makarna själva kan komma 

överens om.102 Det finns således inga lagregler avseende hur värderingen av tillgångar och 

skulder ska göras eller vid vilken tidpunkt värderingen ska ske.103 Departementschefen har 

emellertid uttalat att värderingstidpunkten ska vara vid tillfället när bodelningen genomförs, 

såvida makarna inte är överens om ett annat datum.104 

                                                
98 Grauers, 2016, s. 70. 
99 Prop. 1986/87:1, s. 157 f. 
100 Prop. 1986/87:1, s. 168 f. 
101 Teleman, 2016, s. 146. 
102 Teleman, 2016, s. 49, 113. 
103 Agell & Brattström, 2018, s. 184. 
104 Prop. 1986/87:1, s. 159. 
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I de fall makarna väljer att genomföra andelsberäkningen utifrån lagreglerna ska först 

de andelar som makarna har i giftorättsgodset räknas fram, 11 kap. 1 § ÄktB. I denna beräkning 

ska skuldavräkning ske, vilket innebär att de skulder som vardera maken har vid den kritiska 

tidpunkten ska avräknas mot dennes giftorättsgods, 11 kap. 2 § 1 st. ÄktB. Skulder som har en 

koppling till enskild egendom, exempelvis panträtt i en fastighet som är enskild, ska endast 

avräknas mot giftorättsgodset i den mån skulden överstiger värdet på den enskilda egendomen, 

11 kap. 2 § 2 st. ÄktB.105  

Efter att makarna har avräknat skulderna mot giftorättsgodset ska nettovärdet av godset 

läggas samman och enligt huvudregeln delas lika mellan makarna, 11 kap. 3 § ÄktB. Efter 

likadelningen fastställs makarnas respektive slutliga andel efter att de har fått täckning för sina 

skulder. Detta värde ska motsvara vad de erhåller i lottläggningen, 11 kap. 6 § ÄktB. En 

lottläggning innebär att själva egendomen mellan makarna fördelas.106 Med utgångspunkt i de 

slutliga andelarna som har räknats fram ska giftorättsgodset delas på lotter. Varje make har rätt 

att i första hand erhålla den egendom som maken äger, 11 kap. 7 § ÄktB. 

När bodelningen är klar, det vill säga när makarna har fördelat giftorättsgodset på lotter 

och skrivit under bodelningsavtalet, blir de bundna av avtalet. Bundenheten uppstår eftersom 

det är ett frivilligt avtal mellan dem.107  

 

3.1.3 Allmänna regler vid bodelning med anledning av upphörande av ett 
samboförhållande 

De äktenskapsrättsliga reglerna gäller inte vid bodelning mellan sambor, utan bodelning mellan 

sambor regleras av SamboL. Bodelningsreglerna för sambor liknar emellertid i viss mån de 

äktenskapsrättsliga.108 Bodelning mellan sambor ska ske när samboförhållandet upphör om 

någon av samborna begär det. Ett samboförhållande anses inte ha upphört om samborna har 

ingått äktenskap med varandra, 8 § 1 st. SamboL. En sambo måste därmed, till skillnad från 

vad som gäller för makar, begära att bodelning ska ske och begäran måste ske senast ett år efter 

det att samboförhållandet upphörde, 8 § 2 st. SamboL.  

I stället för giftorättsgods benämns egendomen som är föremål för bodelning 

samboegendom och denna egendom är sambors gemensamma bostad och bohag, under 

förutsättning att denna egendom har förvärvats för att användas gemensamt, 3 § SamboL. Den 

egendom som har införskaffats innan samborna flyttar ihop och lever tillsammans räknas därför 

                                                
105 Se även Grauers, 2016, s. 74. 
106 Tottie & Teleman, 2018, s. 360 f. 
107 Grauers, 2016, s. 94.  
108 Grauers, 2016, s. 229, 240. 
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inte enligt huvudregeln in i kategorin samboegendom. Däremot kan exempelvis en fastighet 

eller en bostadsrätt som båda samborna införskaffar tillsammans utgöra samboegendom även 

om denna bostad införskaffas innan de har flyttat in tillsammans. En förutsättning för att 

bostaden ska ses som samboegendom är att samborna har införskaffat fastigheten eller 

bostadsrätten med avsikten att de ska bo där tillsammans. 109  I SamboL finns, likt de 

äktenskapsrättsliga reglerna, även bestämmelser om enskild egendom. Samboegendom är bland 

annat inte egendom som en sambo har fått i gåva, arv eller erhållit genom testamente med 

villkoret att givaren har uttryckt att egendomen ska vara sambons enskilda, 4 § SamboL. 

Den kritiska tidpunkten, när samboegendomen som utgångspunkt ska inräknas i 

bodelningen, är dagen när samboförhållandet upphörde, 8 § 1 st. SamboL. I de fall samborna 

flyttar isär har samboförhållandet upphört, 2 § 1 st. 2 p. SamboL. Egendom och skulder som en 

sambo införskaffar respektive ådrar sig efter att samboförhållandet har upphört ingår därmed 

inte som regel i bodelningen.110 Sambor har, likt makar, en redovisningsplikt som innebär att 

samborna är skyldiga att förvalta sin samboegendom till dess att bodelningen har genomförts, 

11 § SamboL. Redovisningsplikten är utformad i enlighet med de äktenskapsrättsliga 

reglerna. 111  Redovisningsplikten omfattar således även en upplysningsplikt. Samborna ska 

därmed lämna upplysningar för att ha vetskap om vilken egendom som ska ingå i 

bodelningen.112 Både egendom och skulder omfattas av redovisningsplikten.113 Samborna ska 

även, likt makarna, genomföra bodelningen tillsammans och skriva under en skriftlig handling, 

20 § SamboL som hänvisar till 9 kap. 5 § ÄktB.  

 

3.1.4 Andelsberäkning och lottläggning vid bodelning med anledning av 
upphörande av ett samboförhållande 

Likt vid bodelning i enlighet med ÄktB ska en andelsberäkning och en lottläggning göras vid 

bodelning enligt SamboL. Det bör noteras att det råder avtalsfrihet även mellan sambor. Således 

kan samborna, likt makarna, komma överens om hur värderingen av egendom och beaktandet 

av skulder i bodelningen ska ske. Samborna kan även komma överens om vid vilken tidpunkt 

värderingen av egendomen ska äga rum. 114  Om de inte har kommit överens om 

värderingstidpunkten ska tidpunkten enligt NJA 1997 s. 674 följa samma riktlinjer som för 

                                                
109 Håkansson, 2016, s. 46. 
110 Lind, 2013, s. 132 f.; Grauers, 2016, s. 240. 
111 Håkansson, 2016, s. 93. 
112 Jfr Prop. 1986/87:1, s. 157 f. 
113 Jfr Prop. 1986/87:1, s. 168 f. 
114 Håkansson, 2016, s. 97–102; Lind, 2013, s. 110, 141. 
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makarna, vilket innebär att värderingstidpunkten som huvudregel ska vara när bodelningen 

genomförs.115 

I de fall samborna går efter lagreglerna är första steget att räkna fram sambornas 

respektive andel i samboegendomen, 12 § SamboL. I denna beräkning ska skuldavräkning ske, 

vilket innebär att de skulder som är hänförliga till samboegendomen ska avräknas, 13 § 1 st. 

SamboL. Skulder som inte är hänförliga till samboegendomen kan endast få avräknas om inte 

ersättning kan fås för dessa skulder i egendom som inte är samboegendom, 13 § 2 st. SamboL. 

När samborna har gjort skuldavräkning ska resterande värde av samboegendomen 

summeras och delas lika, 14 § SamboL. Denna regel är ett uttryck för likadelningsprincipen.116 

När andelarna bestämts och vardera sambon fått täckning för sina skulder ska en lottläggning 

ske. Vid lottläggningen ska vardera sambon få samboegendom som överensstämmer med 

dennes slutliga andel, 16 § 1 st. SamboL. Samborna har rätt att i första hand få den 

samboegendom som denne äger.117 Likt vid bodelning mellan makar är samborna bundna av 

bodelningsavtalet efter att de har genomfört bodelningen och gemensamt skrivit under 

avtalet.118  

 

3.2 Värdering av en gemensam privatbostad i en bodelning 

Enligt de föregående avsnitten är värderingen av egendomen i en bodelning dispositiv, det finns 

inga regler i varken ÄktB eller SamboL om hur parterna ska värdera sin egendom. Det finns 

emellertid både rättsfall och familjerättslig doktrin som ger riktlinjer för hur egendomen bör 

värderas vid bodelningen. De rättsfall och hänvisningar till familjerättslig doktrin nedan 

kommer att gälla för både makar och sambor.119 

 

3.2.1 Vilket värde bör vara styrande vid värderingen av den gemensamma 
privatbostaden? 

De enda tillfällena värdering av egendom berörs i ÄktB och SamboL är när det ska avgöras 

vilken av makarna eller samborna som ska ta över den gemensamma bostaden eller bohaget. 

Den make eller sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget, kan få denna egendom utan 

avräkning om värdet är ringa, 11 kap. 8 § 1 st. ÄktB och 16 § 2 st. SamboL.120 Bristen på 

                                                
115 Jfr även Prop. 1986/87:1, s. 159. 
116 Prop. 2002/03:80, s. 51. 
117 Håkansson, 2016, s. 116; Agell & Brattström, 2018, s. 295. 
118 Grauers, 2016, s. 248. 
119 Värderingen av egendomen i en bodelning följer samma riktlinjer för makar och sambor. Prop. 1986/87:1, 

s. 261; se även Lind, 2013, s. 110. 
120 Se Teleman, 2016, s. 114. 
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lagregler om värdering av egendom kan vålla problem eftersom det finns olika 

värderingsmetoder att tillgå när parterna ska genomföra bodelningen. Därmed skulle 

exempelvis taxeringsvärde, bruksvärde, affektionsvärde eller marknadsvärde kunna 

användas. 121  Enligt den familjerättsliga doktrinen ska emellertid marknadsvärdet vara 

utgångspunkt vid bodelning. 122  Egendomen bör således värderas i enlighet med 

försäljningspriset vid bodelningstillfället. Utgångspunkten för värderingen av fastigheter och 

bostadsrätter är därmed att de ska värderas efter sitt försäljningsvärde, det vill säga det värde 

bostaden har vid en hypotetisk försäljning vid bodelningstillfället.123 Det är dock inte ovanligt 

att parterna har olika åsikter om vad deras gemensamma privatbostad är värd. 124  En 

utomstående värderingsman bör därför anlitas för att värdera fastigheten eller bostadsrätten. 

Kostnaden för värderingen bör senare dras av från värdet på bostaden.125 

 

3.2.2 Beaktande av latent skatteskuld  

Om en part tar över en gemensam privatbostad genom bodelning utlöses ingen beskattning utan 

parten tar över den överlåtandes partens skattemässiga situation, i enlighet med 

kontinuitetsprincipen. 126  Bostaden är emellertid belastad med en framtida 

kapitalvinstbeskattning; när bostaden avyttras ska kapitalvinsten beskattas med 22 procent.127 

En framtida kapitalvinstbeskattning kallas i den familjerättsliga doktrinen för en latent 

skatteskuld. 128  Om denna latenta skatteskuld bör beaktas vid bodelning och på vilket sätt 

beaktandet ska ske, har HD prövat i två rättsfall. 

I NJA 1973 s. 23 medgav HD inte skuldavräkning för en latent skatteskuld på en 

fastighet som en make hade tagit över genom bodelning. HD menade att den latenta 

skatteskulden inte hade uppkommit före bodelningen och på grund av att skulden inte fanns vid 

den kritiska tidpunkten kunde maken inte avräkna skulden. I NJA 1975 s. 288 blev det 

emellertid ett annat utfall. HD fastslog att ett värdeavdrag för en latent skatteskuld på en 

                                                
121 Teleman, 2016, s. 120 f.  
122 Agell & Brattström, 2018, s. 186; Teleman, 2016, s. 121; Grauers, 2016, s. 79; Tottie & Teleman, 2018, 

s. 236; Håkansson, 2016, s. 97. 
123 Se Teleman, 2016, s. 129–131. 
124 Se Agell & Brattström, 2018, s. 186. 
125 Se Teleman, 2016, s. 121, 130; se även NJA 1998 s. 467 där en värderingsman hade värderat en fastighet i ett 

värderingsintervall från 1 100 000 kr till 1 200 000 kr. Hovrätten menade att mittvärdet om 1 150 000 kr 

skulle användas i bodelningen. HD gjorde samma bedömning som hovrätten. Om en värderingsman har 

värderat den gemensamma privatbostaden utifrån ett värderingsintervall bör således parterna vid bodelningen 

utgå från mittvärdet. 
126 Innebörden av kontinuitetsprincipen har berörts i tidigare avsnitt. Se avsnitt 2.4.1. 
127 Vilken procentsats en kapitalvinst ska beskattas med har berörts i tidigare avsnitt. Se avsnitt 2.3.3. 
128 Agell & Brattström, 2018, s. 186; Teleman, 2016, s. 123; Grauers, 2016, s. 79; Tottie & Teleman, 2018, 

s. 237; Lind, 2013, s. 110 f. 
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fastighet som en make hade tagit över genom bodelning skulle ges. HD menade att 

kontinuitetsprincipen medför att en fastighet kan byta ägare i många led utan att någon 

kapitalvinstbeskattning sker. En fastighet kan således stiga i värde tills den slutligen avyttras 

och kapitalvinsten ska beskattas. Med anledning av att kapitalvinsten beskattas först när en 

fastighet avyttras konstaterade HD att det vore lämpligt att vid bodelning ta hänsyn till denna 

latenta skatteskuld. HD menade att beräkningen av den latenta skatteskulden som huvudregel 

bör göras utifrån förhållandet att fastigheten avyttras direkt.  

De ovanstående rättsfallen slår därmed fast att en latent skatteskuld inte kan avräknas 

som skuld med anledning av att skulden inte existerar vid den kritiska tidpunkten. Däremot bör 

en fastighets värde minskas med den latenta skatteskulden genom ett värdeavdrag. När 

fastigheten avyttras i framtiden ska även eventuella försäljningskostnader dras från ersättningen 

när kapitalvinsten ska beräknas. När beräkningen av den latenta skatteskulden sker, bör därför 

uppskattade försäljningskostnader som exempelvis anlitandet av en mäklare dras av från den 

uppskattade värderingen. 129  När den latenta skatteskulden är beräknad och de uppskattade 

försäljningskostnaderna är framräknade bör de dras av från värdet på fastigheten.130 Avdrag för 

den latenta skatteskulden och de uppskattade försäljningskostnaderna bör även gälla för 

bostadsrätter.131  

 

3.2.3 Beaktande av uppskovsbelopp  

Ett uppskovsbelopp är, till skillnad från en latent skatteskuld, en redan fastställd kapitalvinst 

som är uppskjuten. Parterna som genomför bodelningen kan således ha varsitt uppskovsbelopp 

som belastar den gemensamma privatbostaden vid den kritiska tidpunkten. Teleman menar att 

ett uppskovsbelopp, till skillnad från en latent skatteskuld, därför ska vara föremål för 

skuldavräkning och inte som ett värdeavdrag på bostaden.132 Teleman argumenterar för att 

uppskovsbeloppet är en skatteskuld som har uppkommit genom försäljningen av den bostad 

som kapitalvinsten hänför sig till, det vill säga ursprungsbostaden. Således menar Teleman att 

ett uppskovsbelopp är en skatteskuld som är uppkommen även om den inte är förfallen till 

betalning. Till stöd för sin ståndpunkt för att ett uppskovsbelopp ska avräknas som en skuld 

hänvisar Teleman till rättsfallet RH 1985:17.133  

                                                
129 För att räkna ut kapitalvinsten vid avyttring av en privatbostad ska försäljningskostnader dras från 

ersättningen. Se tidigare avsnitt 2.2.1.  
130 Teleman, 2016, s. 121 f.; Håkansson, 2016, s. 97. 
131 Teleman, 2016, s. 131. 
132 Teleman, 2016, s. 123 f. 
133 Teleman, 2016, s. 124. 
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I RH 1985:17 konstaterade Hovrätten att en make skulle få avräkna en beräknad 

skatteskuld på ett skogskonto vid bodelningen. Hovrätten menade att maken före 

äktenskapsskillnaden hade fått intäkter på sitt skogskonto som enligt skatterättsliga regler 

kunde beskattas vid en senare tidpunkt. Eftersom intäkten från skogskontot var fastställd före 

den kritiska tidpunkten fick maken räkna av skatteskulden vid bodelningen även om intäkten 

ännu inte var beskattad. Utifrån detta rättsfall drar Teleman slutsatsen att ett uppskovsbelopp 

uppkommer i och med försäljningen av ursprungsbostaden med anledning av att själva 

kapitalvinsten uppkommer vid detta tillfälle. Att det existerar skatterättsliga regler som medför 

att parterna kan skjuta upp denna beskattning har ingen relevans för bodelningen under 

förutsättning att den uppkomna skatteskulden finns vid den kritiska tidpunkten.134 

Teleman anser även att ett uppskovsbelopp som belastar den gemensamma 

privatbostaden har ett samband med bostaden, även om skulden uppkom genom försäljningen 

av ursprungsbostaden. Denna ursprungsbostad kan ha varit partens enskilda privatbostad långt 

före ett äktenskap eller ett samboförhållande. Det kan därför argumenteras för att denna 

uppkomna skuld inte har en koppling till den gemensamma privatbostaden. Teleman menar 

däremot att köpet av parternas bostad har utgjort en förutsättning för att kunna erhålla 

uppskovsbeloppet, eftersom det är en ersättningsbostad. Uppskovsbeloppet innebär dessutom 

att parterna får mer kapital för att kunna köpa ersättningsbostaden. Parterna kan därmed ha 

ansökt om varsitt uppskovsbelopp för att finansiera ersättningsbostaden. Således är Telemans 

slutsats att det finns ett samband mellan ett uppskovsbelopp och en gemensam privatbostad 

som är en ersättningsbostad.135  

Detta samband har främst betydelse när parterna som ska genomföra bodelning är 

sambor. Vid bodelning mellan sambor ska skulder som inte är hänförliga till samboegendom 

endast få avräknas om inte ersättning kan fås för dessa skulder i egendom som inte är 

samboegendom, 13 § 2 st. SamboL. Skuldavräkningen träffar enligt huvudregeln endast skulder 

som är hänförliga till samboegendomen, 13 § 1 st. SamboL. Enligt Teleman är ett 

uppskovsbelopp hänförligt till en gemensam privatbostad och därför ska beloppet träffas av 

huvudregeln. Om beloppet inte skulle anses vara hänförligt till samboegendom skulle beloppet 

i första hand avräknas mot egendom som inte utgör samboegendom.  

När makar genomför bodelning gäller motsatt förhållande. I dessa fall ska skulder enligt 

huvudregeln avräknas mot giftorättsgodset, 11 kap. 2 § 1 st. ÄktB. Om en skuld är direkt 

hänförlig till enskild egendom ska emellertid skulden i första hand avräknas mot den enskilda 

                                                
134 Se Teleman, 2016, s. 110, 124. 
135 Teleman, 2010, s. 38 f. 
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egendomen, 11 kap. 2 § 2 st. ÄktB. Ett uppskovsbelopp ska därmed som huvudregel avräknas 

mot giftorättsgodset, däribland den gemensamma privatbostaden, oavsett om beloppet är direkt 

hänförligt till bostaden.  

 

3.2.4 Problem med beaktandet av uppskovsbelopp  

Teleman anser att det kan uppstå komplikationer genom att parterna själva kan komma överens 

om hur deras uppskovsbelopp ska beaktas vid bodelningen. I de fall parterna har varsitt 

uppskovsbelopp och väljer att beakta beloppen, kan de välja helt fritt om de ska beakta beloppen 

som avräkningsbara skulder eller som ett värdeavdrag på den gemensamma privatbostaden.136 

Det bör emellertid framhävas att det inte har någon egentlig betydelse hur parterna beaktar 

beloppen vid bodelningen under förutsättning att den skatt som belöper på uppskovsbeloppen 

inte överstiger värdet på bostaden. Eftersom uppskovsbeloppens beskattningsbara delar dras 

bort från värdet på bostaden vid både skuldavräkning och värdeavdrag kommer parternas 

andelar att bli detsamma, oavsett vilken metod som används. Det som däremot kan bli 

problematiskt är om de beskattningsbara delarna på parternas uppskovsbelopp överstiger värdet 

på bostaden. I dessa fall bör skuldavräkning göras eftersom uppskovsbeloppen då kan avräknas 

mot övrigt giftorättsgods och övrig samboegendom.137 

 

3.3 Analys 

Hur uppskovsbelopp ska beaktas vid bodelning är inte lagstadgat. Varken ÄktB eller SamboL 

har några explicita regler avseende denna fråga. Teleman anser dock att ett uppskovsbelopp bör 

beaktas som en avräkningsbar skuld och inte som ett värdeavdrag på den gemensamma 

privatbostaden, eftersom denna skatteskuld finns vid den kritiska tidpunkten. Ett 

uppskovsbelopp är således, till skillnad från en latent skatteskuld, en skuld som redan är 

uppkommen. Om det sker skuldavräkning kan uppskovsbeloppet även avräknas mot övrig 

egendom i bodelningen och inte endast mot bostaden.  

Det spelar dock ingen roll om parterna beaktar uppskovsbeloppen som avräkningsbara 

skulder eller som ett värdeavdrag på den gemensamma privatbostaden så länge värdet på de 

beskattningsbara delarna på parternas uppskovsbelopp inte överstiger värdet på bostaden. 

Parterna skulle således kunna välja att beakta uppskovsbeloppen både som skulder eller som 

ett värdeavdrag på bostaden eftersom de beskattningsbara delarna på beloppen kommer dras av 

                                                
136 Se Teleman, 2010, s. 38. 
137 Nedan visas skillnaden mellan om parterna beaktar uppskovsbeloppen som skuldavräkning eller som ett 

värdeavdrag på den gemensamma privatbostaden. Se avsnitt 4.1. 
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vid båda metoderna. I de fall parterna är överens kan de därmed välja mellan att beakta 

uppskovsbeloppen som avräkningsbara skulder eller som ett värdeavdrag med anledning av att 

värderingen av egendom och vilka skulder som ska ingå i en bodelning är dispositiva regler.  

Parterna kan således komma överens om hur de vill beakta uppskovsbeloppen. De skulle 

även, på grund av exempelvis glömska, kunna missa att beakta uppskovsbeloppen. Det krävs 

som huvudregel endast att parterna genomför sin bodelning och skriver under ett 

bodelningsavtal med en formulering att de har genomfört en delning av deras egendom för att 

bodelningen ska vara giltig. Om de har glömt att beakta uppskovsbeloppen men skrivit under 

bodelningsavtalet är parterna således enligt huvudregeln bundna av avtalet. 

Den dispositivitet som råder mellan parterna vid bodelningen kan således medföra att 

uppskovsbeloppen kan beaktas på olika sätt vid bodelningen. Enligt min mening bekräftar detta 

att det råder koherens i civilrätten beträffande beaktandet av uppskovsbelopp vid bodelning. 

Det är upp till parterna att själva utforma sin bodelning. Det finns således inga regler som 

motsäger hur ett uppskovsbelopp bör beaktas. Det finns exempelvis inga regler i ÄktB eller 

SamboL som stadgar att ett uppskovsbelopp ska beaktas på ett visst sätt, samtidigt som det är 

upp till parterna att bestämma hur de vill beakta beloppen. Beaktandet av uppskovsbelopp följer 

således av principen om avtalsfrihet. 

Eftersom beaktandet av uppskovsbelopp vid bodelning följer principen om avtalsfrihet 

finns det en samstämmighet i civilrätten som helhet. De dispositiva reglerna om värdering av 

egendom och beaktande av skulder vid bodelning står således inte strid med hur parterna kan 

beakta sina uppskovsbelopp. Även om den familjerättsliga doktrinen stadgar att ett 

uppskovsbelopp bör beaktas som en avräkningsbar skuld, kan parterna utifrån principen om 

avtalsfrihet bortse från denna riktlinje. 

Det som dock kan ses som problematisk är att det varken finns någon regel eller riktlinje 

i civilrätten som ger information om hur parterna bör ta hänsyn till de skatterättsliga reglerna 

om att ett uppskovsbelopp enligt huvudregeln ska överföras men undantagsvis frivilligt kan 

återföras vid bodelning. Även om själva beaktandet är koherent i civilrätten kan det således 

föreligga brist på koherens om beaktandet inte stämmer överens med de skatterättsliga reglerna. 
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4 Koherens mellan rättsområdena 
 

I följande avsnitt kommer en jämförelse att göras mellan reglerna i skatterätten och civilrätten 

gällande uppskovsbelopp vid bodelning. Tre bodelningsexempel kommer att presenteras i syfte 

att visa hur parterna civilrättsligt kan beakta sina uppskovsbelopp för att utreda om de 

skatterättsliga och civilrättsliga reglerna stämmer överens med varandra. Därefter kommer det 

ges en förklaring till hur parten som har tagit över ett uppskovsbelopp kan inleda en 

förvaltningsrättslig eller en civilrättslig process för att möjligen vinna framgång om parterna 

inte har beaktat att den överlåtande partens uppskovsbelopp ska överföras av SKV vid 

bodelningen. Avslutningsvis kommer förvaltningsrätt-, kammarrätts- och tingsrättsfall att 

refereras för att visa vilka konsekvenser som kan uppstå om reglerna i respektive rättsområde 

inte överensstämmer med varandra. 

 

4.1 Bodelningsexempel  

Den gällande rätt som har fastställts beträffande uppskovsbelopp som belastar en gemensam 

privatbostad vid bodelning är att SKV kommer att överföra den överlåtande partens 

uppskovsbelopp till parten som tar över bostaden. Myndigheten kommer dock inte att överföra 

uppskovsbeloppet om den överlåtande parten frivilligt väljer att återföra sitt belopp. 138  I 

civilrätten bör parternas uppskovsbelopp beaktas som avräkningsbara skulder vid bodelningen, 

men eftersom reglerna är dispositiva kan parterna själva komma överens om hur de vill beakta 

sina belopp.139 De är således fritt för dem att komma överens om hur de vill beakta beloppen 

med hänsyn till de skatterättsliga reglerna. Parterna skulle därmed kunna avtala om att ett av 

uppskovsbeloppen överförs eller avtala om att beloppen förblir parternas personliga 

skatteskulder. Parterna kan även, av olika anledningar, inte beakta uppskovsbeloppen alls.140 

Det är därför av vikt att undersöka om dessa olika alternativ att beakta uppskovsbeloppen 

överensstämmer med de skatterättsliga reglerna.  

 

4.1.1 Bodelningsexempel där parterna beaktar att uppskovsbeloppet ska 
överföras 

Skattskyldiga A och B har slutliga uppskovsbelopp om 800 000 kr respektive 1 200 000 kr. De 

har köpt en ersättningsbostad i Malmö för 4 000 000 kr som inte är enskild egendom för någon 

                                                
138 Dessa skatterättsliga regler fastställdes i tidigare avsnitt. Se avsnitt 2. 
139 Dessa civilrättsliga regler fastställdes i tidigare avsnitt. Se avsnitt 3. 
140 Dessa olika alternativ att beakta uppskovsbeloppen vid bodelning är de vanligast förekommande alternativen 

som jag har stött på när jag arbetade som skattehandläggare vid SKV. Se avsnitt 1. 
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av dem.141 De har inga andra tillgångar eller skulder. I detta exempel har B emellertid redan 

börjat betala av sitt uppskovsbelopp och frivilligt återfört 400 000 kr av beloppet till 

beskattning, vilket innebär att B nu också har ett uppskovsbelopp om 800 000 kr (1 200 000 kr 

– 400 000 kr). 

A och B bestämmer sig för att separera och att genomföra bodelning. De har läst 

familjerättslig doktrin av vilken det framgår att deras uppskovsbelopp bör beaktas som skulder. 

B har även kontaktat SKV som har informerat parterna om att uppskovsbeloppet som B har, 

kommer att överföras till A som ska ta över den gemensamma privatbostaden. De bestämmer 

sig även för att anlita en utomstående värderingsman som värderar bostaden till 4 500 000 kr, 

efter att denne har dragit av sin kostnad för värderingen. Till sist bestämmer de sig för att göra 

avdrag för uppskattade försäljningskostnader och den latenta skatteskulden.  

Parterna beräknar försäljningskostnaderna till 50 000 kr och den latenta skatteskulden 

till 98 000 kr.142 Värdet på den gemensamma privatbostaden är efter dessa avdrag 4 352 000 kr 

(4 500 000 kr – 50 000 kr – 98 000 kr). Således är värdet på bostaden 4 352 000 kr innan 

uppskovsbeloppen ska beaktas. Den beskattningsbara delen på respektive uppskovsbelopp är 

176 000 kr (800 000 kr x 22 %). Parternas andelsberäkning ser därmed ut som följande: 

 

 A B 

Tillgångar 2 176 000 kr (50 % av bostaden) 2 176 000 kr (50 % av bostaden) 

Summa tillgångar 2 176 000 kr 2 176 000 kr 

Skuldavräkning för 

uppskovsbelopp 

–176 000 kr  – 176 000 kr 

Nettovärde 2 000 000 kr  2 000 000 kr 

Andel 2 000 000 kr + 2 000 000 kr/ 2 = 

2 000 000 kr 

2 000 000 kr + 2 000 000 kr/ 2 = 

2 000 000 kr 

Skuldtäckning  + 352 000 kr (övertar 

uppskovsbelopp från B) 

0 kr  

Slutlig andel efter 

skuldtäckning  

2 352 000 kr 2 000 000 kr 

                                                
141 Denna information har framkommit i tidigare avsnitt. Se avsnitt 2.2.6.  
142 Beräkning av den latenta skatteskulden: Värderingen av den gemensamma privatbostaden blir efter avdrag för 

beräknade försäljningskostnader 4 450 000 kr (4 500 000 kr – 50 000 kr). Parterna köpte bostaden för 

4 000 000 kr och därmed blir den uppskattade kapitalvinsten 450 000 kr (4 450 000 kr – 4 000 000 kr). 

Kapitalvinsten ska beskattas med 22 procent, vilket blir 98 000 kr (450 000 kr x 0,22). Den latenta 

skatteskulden är således 98 000 kr. Se tidigare avsnitten 2.2.1 & 2.3.3.  
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Med anledning av att A tar över den gemensamma privatbostaden vid lottläggningen ska denne 

kompensera B med 2 000 000 kr, vilket är B:s slutliga andel. Om parterna i stället skulle se 

uppskovsbeloppen som ett värdeavdrag på bostaden blir B:s slutliga andel också 2 000 000 kr. 

Vid ett värdeavdrag kommer även de beskattningsbara delarna på uppskovsbeloppen att dras 

av, vilket innebär att värdet på bostaden blir 4 000 000 kr (4 352 000 kr – 352 000 kr). Vid en 

likadelning kommer B:s slutliga andel alltså att bli 2 000 000 kr (4 000 000 kr / 2). 

Det som dock är skillnaden mellan skuldavräkning och värdeavdrag är att vid 

skuldavräkning görs även skuldtäckning, varför det är viktigt att parterna även avtalar om att A 

tar över skuldansvaret från B, annars skulle B få skuldtäckning för sitt uppskovsbelopp om 

176 000 kr. Om överföring av skuldansvaret sker spelar det således ingen roll om parterna gör 

skuldavräkning eller värdeavdrag vid själva andelsberäkningen. Om uppskovsbeloppen 

emellertid tillsammans skulle överstiga värdet på den gemensamma privatbostaden skulle 

parterna vid skuldavräkning kunna räkna av resterande beskattningsbara delar på 

uppskovsbeloppen mot övrigt giftorättsgods eller övrig samboegendom, vilket dock inte är 

aktuellt i detta exempel. En sådan situation torde för övrigt vara ovanlig.143 

Om parterna beaktar att B:s uppskovsbelopp ska överföras till A genom skuldavräkning 

eller genom ett värdeavdrag på den gemensamma privatbostaden vid bodelningen kommer A 

att bli kompenserad när SKV senare överför beloppet. Vid båda dessa metoder kommer A att 

behöva kompensera B med 2 000 000 kr för att A tar över bostaden. Det är därför av intresse 

att undersöka om A behöver kompensera B med mer än 2 000 000 kr om parterna inte beaktar 

att B:s uppskovsbelopp kommer att överföras. 

 

4.1.2 Bodelningsexempel om parterna inte beaktar att uppskovsbeloppet ska 
överföras 

I bodelningsexemplet ovan har A och B tagit hänsyn till hur SKV kommer att hantera B:s 

uppskovsbelopp, det vill säga att SKV kommer att överföra beloppet till A. Om A och B i stället 

tänker sig att uppskovsbeloppet inte kommer att överföras till A utan avtalar om att de ska stå 

för sina egna uppskovsbelopp, kommer deras slutliga andelar att bli 2 176 000 kr vardera. 

Anledningen till detta är att både A och B får skuldtäckning för sina respektive uppskovsbelopp 

om 176 000 kr, eftersom A inte tar över skuldansvaret från B. A ska i detta fall kompensera B 

med 2 176 000 kr i stället för 2 000 000 kr som A skulle kompenserat B om de hade tagit hänsyn 

                                                
143 Parternas uppskovsbelopp skulle tillsammans behöva överstiga beloppet 19 781 818 kr, eftersom de 

beskattningsbara delarna på uppskovsbeloppen i denna situation blir detsamma som värdet på bostaden 

om 4 352 000 kr (19 781 818 kr x 0,22 = 4 352 000 kr). Se avsnitt 3.2.4. 
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till att SKV kommer att överföra uppskovsbeloppet. Detta innebär att A kommer att få 

kompensera B med 176 000 kr mer, vilket är det beskattningsbara värdet på det uppskovsbelopp 

som B har.  

Det skulle även kunna inträffa att parterna av olika anledningar inte beaktar sina 

uppskovsbelopp alls. De skulle exempelvis kunna vara okunniga om de skatterättsliga reglerna 

eller helt enkelt glömma bort att beakta beloppen vid bodelningen. I denna situation kommer 

uppskovsbeloppen varken att bli föremål för skuldavräkning eller värdeavdrag. Partenas 

slutliga andelar skulle därför efter en likadelning bli 2 176 000 kr (4 352 000 kr / 2), eftersom 

värdet på bostaden är 4 352 000 kr. Således skulle A i denna situation behöva kompensera B 

med 176 000 kr mer än vid fallet där parterna har tagit hänsyn till att B:s uppskovsbelopp 

överförs. A har således inte heller i denna situation blivit kompenserad för att SKV senare 

kommer att överföra uppskovsbeloppet till A.  

 

4.2 Analys 

De tre bodelningsexemplen ovan visar att de skatterättsliga reglerna kan överensstämma med 

de dispositiva civilrättsliga reglerna. Om parterna vid bodelningen faktiskt tar hänsyn till att 

parten som tar över den gemensamma privatbostaden även tar över den andra partens 

uppskovsbelopp, kommer den övertagande parten att bli kompenserad för uppskovsbeloppet 

när SKV senare överför beloppet. Enligt min mening föreligger det därmed koherens mellan 

rättsområdena i denna situation. 

Parterna kan dock komma överens om att inte ta hänsyn till att ett av uppskovsbeloppen 

kommer att överföras, utan i stället beakta att beloppen ska vara parternas personliga 

skatteskulder. Parterna skulle även på grund av exempelvis okunnighet eller glömska kunna 

missa att beakta uppskovsbeloppen vid bodelningen. Gemensamt för dessa situationer är att 

parten som tar över den gemensamma privatbostaden inte kommer att få kompensation för att 

SKV senare överför beloppet. Den brist på koherens som uppstår i dessa situationer är således 

att SKV kommer att överföra uppskovsbeloppet trots att parterna inte har tagit hänsyn till att 

beloppet kommer att överföras vid bodelningen. För egen del anser jag att det föreligger brist 

på koherens mellan rättsområdena i dessa situationer. De skatterättsliga reglerna stämmer 

således inte överens med de dispositiva civilrättsliga reglerna. 

Det finns dock en möjlighet att SKV inte kommer att överföra uppskovsbeloppet till 

parten som tar över den gemensamma privatbostaden vid bodelningen. I de fall den överlåtande 

parten frivilligt återför sitt uppskovsbelopp har SKV inget belopp att överföra till den 

övertagande parten. Det kan således föreligga koherens mellan rättsområdena i de fall parterna 
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vid bodelningen beaktar att uppskovsbeloppen förblir deras personliga skatteskulder förutsatt 

att den överlåtande parten senare begär att frivilligt återföra sitt uppskovsbelopp.  

I de fall en frivillig återföring inte sker eller om parterna inte beaktar uppskovsbeloppen 

vid bodelningen kvarstår dock brist på koherens mellan rättsområdena, vilket i sin tur innebär 

att parten som övertar uppskovsbeloppet inte kommer att bli kompenserad för överföringen. 

Om den överlåtande parten inte vill kompensera den övertagande parten i efterhand kan det 

finnas möjlighet för den övertagande parten att överklaga SKV:s överföring.  

 

4.3 Erhålla kompensation genom en förvaltningsrättslig process 

I de fall SKV överför uppskovsbeloppet till parten som tar över den gemensamma 

privatbostaden trots att parterna inte har avtalat vid bodelningen om att en överföring kommer 

att ske, skulle den övertagande parten möjligen kunna begära att överföringen omprövas av 

SKV eller överklaga SKV:s överföring till förvaltningsrätten och hänvisa till bodelningsavtalet. 

Nedan kommer det att ges en förklaring till hur den övertagande parten kan begära en 

omprövning eller överklaga SKV:s överföring för att inleda en förvaltningsrättslig process. 

Därefter kommer sex stycken förvaltningsrätts- och kammarrättsfall att refereras för att 

undersöka om hänsyn tas till bodelningsavtalet.  

 

4.3.1 Hur en part kan inleda en förvaltningsrättslig process 

SKV:s överföring av ett uppskovsbelopp är inte ett skatterättsligt beslut, eftersom själva 

överföringen av uppskovsbeloppet inte innebär någon beskattningskonsekvens. När SKV 

överför uppskovsbeloppet skickar myndigheten endast en skrivelse till de båda parterna som 

har genomfört bodelningen och underrättar dem om att uppskovsbeloppet har överförts till 

parten som har tagit över den gemensamma privatbostaden. Beskattningen av 

uppskovsbeloppet sker först när SKV beslutar att den övertagande parten ska beskattas för 

schablonintäkten på uppskovsbeloppet nästkommande inkomstdeklaration eller när SKV 

beslutar att beloppet ska återföras till beskattning när den övertagande parten väljer att avyttra 

bostaden.144  

Det är först när SKV har beslutat om en beskattningskonsekvens som den övertagande 

parten kan begära omprövning eller överklaga överföringen av uppskovsbeloppet.145 Ett beslut 

kan omprövas av SKV efter begäran av den skattskyldige, 66 kap. 2 § SFL. Ett beslut kan också 

överklagas av den skattskyldige till förvaltningsrätten, 67 kap. 2 § och 6 § SFL. Det kan dock 

                                                
144 SKV:s process vid överföring av ett uppskovsbelopp har berörts i tidigare avsnitt. Se avsnitt 2.4.3.  
145 Se SKV dnr. 208 448620-18/1152, s. 1 f. 
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anses vara onödigt att begära en omprövning om den skattskyldige vill att förvaltningsrätten 

ska pröva beslutet. SKV kommer ändå att genomföra en obligatorisk omprövning innan 

förvaltningsrätten kan pröva beslutet, 67 kap. 20 § SFL. Om SKV inte ändrar sitt beslut genom 

denna obligatoriska omprövning ska överklagandet skickas till förvaltningsrätten, 67 kap. 21–

22 §§ SFL.  

Förvaltningsrätten kommer således att pröva om den övertagande parten ska beskattas 

för schablonintäkten på uppskovsbeloppet eller om uppskovsbeloppet ska återföras till 

beskattning när parten avyttrar den gemensamma privatbostaden. När förvaltningsrätten ska 

pröva om den övertagande parten ska beskattas för uppskovsbeloppet, sker därmed en indirekt 

prövning av överföringen av beloppet eftersom det är själva överföringen som utlöser 

beskattningen.146 Nedan refereras sex förvaltningsrätts- och kammarättsfall där de allmänna 

förvaltningsdomstolarna indirekt har prövat SKV:s överföring av ett uppskovsbelopp. I dessa 

rättsfall har den övertagande parten överklagat att denne ska betala skatt för innehavet av det 

överförda uppskovsbeloppet, eftersom parterna inte har beaktat att beloppet ska överföras i 

bodelningsavtalet. I de tre första rättsfallen har parterna beaktat att uppskovsbeloppen ska förbli 

deras personliga skatteskulder och i de tre sista rättsfallen har uppskovsbeloppen av olika 

anledningar inte beaktas alls vid bodelningen. 

 

4.3.2 Rättsfall där parterna har avtalat om uppskovsbelopp i bodelningsavtalet 

I Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-05-25, mål 1826-11 (första rättsfallet) avslog 

kammarrätten ett överklagande från en sambo som menade att SKV felaktigt hade överfört ett 

uppskovsbelopp till honom. 147  Sambon hade tagit över den gemensamma privatbostaden 

genom bodelning och menade att uppskovsbeloppet om 562 031 kr som belastade bostaden 

tillhörde den andra sambon. Sambon bifogade ett bodelningsavtal till förvaltningsrätten som 

enligt sambon visade att den andra sambon skulle ansvara för sitt eget uppskovsbelopp.148  

Förvaltningsrätten menade att parter civilrättsligt kan avtala om ersättning för skatt 

mellan varandra. Förvaltningsrätten konstaterade dock att kontinuitetsprincipen skatterättsligt 

inte går att avtala bort. Förvaltningsrätten bedömde således endast den skatterättsliga delen och 

eftersom sambon hade tagit över uppskovsbeloppet i enlighet med kontinuitetsprincipen 

                                                
146 Se SKV dnr. 208 448620-18/1152, s. 2. 
147 Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-05-25, mål 1826-11, kammarrättens dom, s. 1 f. Sambon kunde 

överklaga överföringen av uppskovsbeloppet eftersom SKV felaktigt hade skickat ett beslut till sambon i 

stället för ett meddelande. Se bifogade beslutet i domen från SKV. 
148 Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-05-25, mål 1826-11, förvaltningsrättens dom, s. 2. 
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avslogs överklagandet.149 Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och 

avslog även sambons överklagande.150 

I Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-05-16, mål 254-13, 255-13 och 256-13 (andra 

rättsfallet) överklagade en make SKV:s beslut om en förhöjd schablonintäkt som grundade sig 

på ett överfört uppskovsbelopp om 96 144 kr.151 Maken hade, likt sambon i föregående rättsfall, 

övertagit den gemensamma privatbostaden genom bodelning. Maken bifogade ett 

bodelningsavtal till förvaltningsrätten som stadgade att makarna själva skulle stå för sina 

skatter. Maken menade att IL inte går före AvtL och ansåg därför att han inte skulle ta över 

makans uppskovsbelopp.152 

Förvaltningsrätten menade att även om makarna hade ett giltigt civilrättsligt 

bodelningsavtal, kunde maken inte undgå att överta uppskovsbeloppet i enlighet med 

kontinuitetsprincipen. Förvaltningsrätten konstaterade att bodelningsavtalet inte kunde göras 

gällande mot SKV utan endast mot makan. Förvaltningsrätten avslog därmed överklagandet.153 

Maken överklagade till kammarrätten och menade att han hade kompenserat makan för 

uppskovsbeloppet. Kammarrätten höll dock med förvaltningsrätten och avslog makens 

överklagande.154 

I Kammarrätten i Stockholm, dom 2013-11-26, mål 5514-13 (tredje rättsfallet) hade en 

maka frivilligt återfört sitt uppskovsbelopp, men senare tagit tillbaka återföringen vilket innebar 

att SKV förde över beloppet till maken. Maken överklagade SKV:s beslut om den förhöjda 

schablonintäkten som grundade sig på att han fick ta över makans uppskovsbelopp om 

400 885 kr. 155  Maken menade att makarna både hade upprättat ett äktenskapsförord som 

stadgade att makan frivilligt skulle återföra sitt uppskovsbelopp och kommit överens vid 

bodelningen om att maken skulle kompensera makan för den frivilliga återföringen.156 

Förvaltningsrätten bekräftade att makan hade gjort en frivillig återföring och att 

makarna hade kommit överens om att makan frivilligt skulle återföra uppskovsbeloppet. 

Förvaltningsrätten konstaterade dock att maken skulle ta över uppskovsbeloppet enligt 

kontinuitetsprincipen eftersom makan hade tagit tillbaka sin frivilliga återföring. 157 

                                                
149 Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-05-25, mål 1826-11, förvaltningsrättens dom, s. 2 f. 
150 Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-05-25, mål 1826-11, kammarrättens dom, s. 2. 
151 Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-05-16, mål 254-13, 255-13 och 256-13, förvaltningsrättens dom, s. 1 f. 
152 Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-05-16, mål 254-13, 255-13 och 256-13, förvaltningsrättens dom, s. 1–4. 
153 Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-05-16, mål 254-13, 255-13 och 256-13, förvaltningsrättens dom, s. 4 f. 
154 Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-05-16, mål 254-13, 255-13 och 256-13, kammarrättens dom, s. 1 f. 
155 Kammarrätten i Stockholm, dom 2013-11-26, mål 5514-13, förvaltningsrättens dom, s. 1 f. 
156 Kammarrätten i Stockholm, dom 2013-11-26, mål 5514-13, förvaltningsrättens dom, s. 1–3. 
157 Kammarrätten i Stockholm, dom 2013-11-26, mål 5514-13, förvaltningsrättens dom, s. 3–5. 
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Förvaltningsrätten avslog därmed överklagandet. Kammarrätten gjorde samma bedömning som 

förvaltningsrätten och avslog också överklagandet.158 

 

4.3.3 Rättsfall där parterna inte har avtalat om uppskovsbelopp i 
bodelningsavtalet 

I Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-05-06, mål 8985-8989-15 (fjärde rättsfallet) hade en 

maka tagit över ett uppskovsbelopp som vid bodelningstillfället inte var fastställt. Makan valde 

att överklaga SKV:s beslut om en förhöjd schablonintäkt som grundande sig på det överförda 

uppskovsbeloppet om 735 900 kr.159 I förvaltningsrätten hävdade makan att maken hade använt 

makarnas gemensamma privatbostad som ersättningsbostad när han ansökte om 

uppskovsbelopp för en försäljning av makarnas tidigare bostad, även om han inte bodde kvar i 

ersättningsbostaden.160  

Bakgrunden till att SKV överförde makens uppskovsbelopp till makan var att makarna 

hade sålt sin ursprungsbostad och senare köpt en ersättningsbostad. Denna ersättningsbostad 

blev således makarnas gemensamma privatbostad. Makarna valde senare att separera och 

genomförde bodelning. De kom överens om att makan skulle ta över bostaden. Alla dessa 

händelser skedde under samma år. I inkomstdeklaration året därpå valde maken att använda 

bostaden som ersättningsbostad när denne redovisade försäljningen av ursprungsbostaden och 

blev beviljad ett uppskovsbelopp som senare överfördes av SKV till makan.161  

Förvaltningsrätten menade att maken hade rätt att använda den gemensamma 

privatbostaden som ersättningsbostad i enlighet med de skatterättsliga reglerna, även om maken 

inte bodde kvar i bostaden. Förvaltningsrätten utvecklade inte sitt resonemang mer än att 

konstatera att makan skulle ta över uppskovsbeloppet i enlighet med kontinuitetsprincipen. 

Förvaltningsrätten avslog därmed överklagandet.162 Kammarrätten höll med förvaltningsrätten 

och konstaterade att kontinuitetsprincipen skulle tolkas så att makan skulle överta 

uppskovsbeloppet, även om beloppet inte var fastställt vid bodelningen. Kammarrätten avslog 

därmed överklagandet.163 

I Förvaltningsrätten i Linköping, dom 2016-06-03, mål 2259-15 (femte rättsfallet) hade 

en maka avyttrat den gemensamma privatbostaden som hon hade övertagit genom bodelning. 

Makan överklagade beslutet att SKV valde att återföra ett uppskovsbelopp om 535 000 kr i 

                                                
158 Kammarrätten i Stockholm, dom 2013-11-26, mål 5514-13, kammarrättens dom, s. 2. 
159 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-05-06, mål 8985-8989-15, förvaltningsrättens dom, s. 1–3. 
160 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-05-06, mål 8985-8989-15, förvaltningsrättens dom, s. 3 f. 
161 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-05-06, mål 8985-8989-15, förvaltningsrättens dom, s. 2 f. 
162 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-05-06, mål 8985-8989-15, förvaltningsrättens dom, s. 6–8. 
163 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-05-06, mål 8985-8989-15, kammarrättens dom, s. 2 f. 
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samband med avyttringen. Makan menade att hon hade meddelat SKV att uppskovsbeloppet 

var felaktigt och att hon inte hade fått någon ersättning från maken för överföringen.164 

Förvaltningsrätten menade att makan skulle ta över uppskovsbeloppet från maken i 

enlighet med kontinuitetsprincipen och att detta belopp skulle återföras till beskattning eftersom 

makan hade avyttrat den gemensamma privatbostaden. Makans invändning om att hon inte hade 

fått ersättning för uppskovsbeloppet av maken ändrade inte den bedömningen. 

Förvaltningsrätten konstaterade att de skatterättsliga reglerna inte tar hänsyn till huruvida en 

part har fått ersättning eller ej för ett uppskovsbelopp som denne har tagit över. 

Förvaltningsrätten avslog därmed makans överklagande.165 

I Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-08-09, mål 10764-16 (sjätte rättsfallet) 

överklagade en maka SKV:s beslut om att återföra ett uppskovsbelopp om 425 750 kr i samband 

med att makan, likt föregående rättsfall, avyttrat den gemensamma privatbostaden.166 Hälften 

av detta uppskovsbelopp tillhörde maken innan de beslutade att makan skulle ta över bostaden 

genom bodelning. Makan gav in ett bodelningsavtal till förvaltningsrätten och menade att 

avtalet inte stadgade något om att hon skulle överta uppskovsbeloppet från maken.167 

Förvaltningsrätten konstaterade att makan hade sålt den gemensamma privatbostaden 

och att samtliga uppskovsbelopp som belastar en bostad ska återföras vid en avyttring. 

Förvaltningsrätten menade att makan hade tagit över bostaden genom bodelning före 

avyttringen och i enlighet med kontinuitetsprincipen skulle således makan ta över makens 

uppskovsbelopp. Förvaltningsrätten avslog därmed makans överklagande.168 

 

4.4 Analys  

Inte i något av rättsfallen tog de allmänna förvaltningsdomstolarna hänsyn till 

bodelningsavtalet. I det första rättsfallet menade förvaltningsrätten att parterna visserligen 

kunde upprätta ett civilrättsligt avtal om ersättning för skatt, men att förvaltningsrätten enbart 

skulle ta hänsyn till de skatterättsliga reglerna. I det andra rättsfallet konstaterade 

förvaltningsrätten att ett bodelningsavtal endast är bindande för parterna och kan inte åberopas 

mot SKV. I det tredje rättsfallet fastslog förvaltningsrätten att uppskovsbeloppet skulle 

                                                
164 Förvaltningsrätten i Linköping, dom 2016-06-03, mål 2259-15, s. 2. 
165 Förvaltningsrätten i Linköping, dom 2016-06-03, mål 2259-15, s. 3. 
166 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-08-09, mål 10764-16, s. 1 f. Storleken på uppskovsbeloppet 

framgår av SKV:s beslut. Se bifogade beslutet i domen från SKV. 
167 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-08-09, mål 10764-16, s. 2. 
168 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-08-09, mål 10764-16, s. 1 f. 



53 

 

överföras i enlighet med kontinuitetsprincipen även om parterna hade kommit överens om att 

en av dem frivilligt skulle återföra beloppet. 

För egen del anser jag att de tre första rättsfallen visar att det råder brist på koherens 

mellan skatterätten och civilrätten i de fall parterna avtalar om att uppskovsbeloppen ska vara 

deras personliga skatteskulder vid bodelningen. De allmänna förvaltningsdomstolarna tar inte 

någon hänsyn till vad parterna civilrättsligt har avtalat om i sitt bodelningsavtal. Domstolarna 

kan därmed inte förplikta parten som överlåter sin andel i den gemensamma privatbostaden att 

återföra sitt eget uppskovsbelopp. I de fall en återföring av uppskovsbeloppet inte sker frivilligt 

av den överlåtande parten kommer den övertagande parten att överta beloppet trots att parterna 

civilrättsligt avtalat om annat.  

De refererade rättsfallen berör även den problematik som uppstår om parterna inte har 

avtalat om uppskovsbeloppen vid bodelningen. I det fjärde rättsfallet menade kammarrätten att 

uppskovsbeloppet skulle överföras till parten som övertog den gemensamma privatbostaden 

även om beloppet inte var fastställt vid bodelningen, utan fastställdes året efter när 

inkomstdeklarationen lämnades in. I det femte rättsfallet menade förvaltningsrätten att de 

skatterättsliga reglerna inte tar hänsyn till att en part inte har fått någon ersättning för det 

överförda uppskovsbeloppet. I det sjätte och sista rättsfallet konstaterade förvaltningsrätten att 

uppskovsbeloppet skulle överföras trots att bodelningsavtalet inte stadgade något om 

överföringen.  

Enligt min mening visar de tre sistnämnda rättsfallen, likt de tre första, att det råder brist 

på koherens mellan skatterätten och civilrätten. I de fall parterna inte beaktar uppskovsbeloppen 

alls vid bodelningen visar rättsfallen att ett av beloppen ändå kommer att överföras i enlighet 

med kontinuitetsprincipen. De allmänna förvaltningsdomstolarna tar således ingen hänsyn till 

att parterna inte har beaktat att ett av uppskovsbeloppen överförs i bodelningsavtalet. 

Domstolarna kan därmed inte förplikta parterna att i efterhand komma överens om att beakta 

uppskovsbeloppen korrekt genom att de ändrar sitt bodelningsavtal. 

De rättsfall som har refererats ovan visar således att reglerna i respektive rättsområde 

kan uppvisa brist på koherens eftersom de inte överensstämmer med varandra. Skatterättsligt 

går inte kontinuitetsprincipen att avtala bort samtidigt som de dispositiva civilrättsliga reglerna 

möjliggör att parterna kan avtala bort kontinuitetsprincipen eller av olika anledningar inte ta 

hänsyn till principen vid bodelningen. 

I de fall det råder brist på koherens mellan skatterätten och civilrätten genom att parterna 

inte tar hänsyn till kontinuitetsprincipen i bodelningsavtalet, uppstår den konsekvens att parten 

som övertar den gemensamma privatbostaden mister kompensation för det överförda 
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uppskovsbeloppet. Detta innebär att den övertagande parten blir beskattad för det överförda 

uppskovsbeloppet när bostaden avyttras. Den övertagande parten kommer också att beskattas 

varje år för en schablonintäkt för innehavet av uppskovsbeloppet.  

Eftersom de allmänna förvaltningsdomstolarna inte tar hänsyn till bodelningsavtalet 

visar de ovan refererande rättsfallen att den övertagande parten kan ha svårt att vinna framgång 

och erhålla kompensation genom att överklaga överföringen av uppskovsbeloppet. Det är därför 

av betydelse att undersöka om parten i stället kan vinna framgång i en civilrättslig process och 

erhålla kompensation för det överförda uppskovsbeloppet. 

 

4.5 Erhålla kompensation genom en civilrättslig process 

I de fall en part har tagit över ett uppskovsbelopp utan att bli kompenserad vid bodelningen för 

överföringen, kan parten i stället för att angripa SKV:s överföring av beloppet möjligen angripa 

det civilrättsliga bodelningsavtalet. Nedan kommer det att ges en förklaring till hur den 

övertagande parten kan verkställa bodelningen eller ändra ett bodelningsavtal genom att 

ogiltigförklara eller jämka avtalet. Denna förklaring görs i syfte att visa hur den övertagande 

parten kan inleda en civilrättslig process. Därefter kommer tre stycken tingsrättsfall att refereras 

för att påvisa att det kan finnas möjlighet till kompensation genom denna civilrättsliga process. 

 

4.5.1 Verkställighet av bodelningen 

När parterna har genomfört bodelningen och blivit bundna av bodelningsavtalet, kan parterna 

få bodelningen verkställd i de fall någon av parterna vägrar att följa det som har avtalats.169 

Teleman menar dock att ett bodelningsavtal endast är ett bevis för hur parterna har fördelat 

egendomen och utgör inte en fordran som direkt kan verkställas. I de fall en part kräver 

ersättning för en penningfordran utifrån vad som har avtalats om vid bodelningen måste denne 

därför vända sig till en allmän domstol med en stämning eller till KFM med ansökan om 

betalningsföreläggande för att få en exekutionstitel.170 Om parterna exempelvis har beaktat 

uppskovsbeloppen som personliga skatteskulder och parten som överlåter sin andel i den 

gemensamma privatbostaden inte frivilligt återför sitt uppskovsbelopp torde därmed den 

övertagande parten kunna ansöka om betalningsföreläggande för att kräva kompensation. 

                                                
169 Bundenhet av ett bodelningsavtal har berörts i tidigare avsnitt. Se avsnitt 3.1.2 & 3.1.4. 
170 Teleman skriver endast om verkställighet av bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Samma 

verkställighet torde dock kunna göras av bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande 

eftersom i de båda fallen har bundenhet uppkommit genom att parterna skrivit under bodelningsavtalet. Se 

Teleman, 2016, s. 323 f.  
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När parten har erhållit en exekutionstitel som visar att den andra parten är 

betalningsskyldig, kan denne erhålla ersättningen genom att KFM tvångsvis verkställer 

betalningsskyldigheten genom utmätning, 1 kap. 1 § och 3 § UB.171 I de fall parten vänder sig 

till en allmän domstol för att få ersättning och domstolen meddelar en dom som innebär att den 

andra parten har en betalningsförpliktelse, utgör domen en exekutionstitel när domen vunnit 

laga kraft och kan då verkställas direkt, 3 kap. 1 § och 3 § UB.172 Om parten i stället vänder sig 

direkt till KFM och ansöker om betalningsföreläggande för att få ersättning från den andra 

parten, utgör utslaget från KFM en exekutionstitel och kan som huvudregel verkställas direkt, 

3 kap. 1 § och 11 § UB.  

 

4.5.2 Ogiltigförklara eller jämka ett bodelningsavtal enligt AvtL 

I de fall parterna inte har beaktat uppskovsbeloppen vid bodelningen kan det vara svårt för 

parten som inte har blivit kompenserad för det överförda uppskovsbeloppet att ändra 

bodelningsavtalet för att erhålla kompensation. Ett civilrättsligt avtal är nämligen underkastat 

den rättsliga principen pacta sunt servanda, vilken innebär att avtal ska hållas.173 Även om det 

kan bli svårt för den övertagande parten att ändra bodelningsavtalet på grund av principen pacta 

sunt servanda, finns det vissa förutsättningar som kan möjliggöra att ett bodelningsavtal 

ogiltigförklaras eller jämkas. 

Ett ingånget avtal kan under vissa förutsättningar ogiltigförklaras eller jämkas i enlighet 

med ogiltighetsreglerna i AvtL.174 AvtL är endast direkt tillämplig på rent förmöghetsrättsliga 

avtal. Det finns emellertid möjlighet att analogivis tillämpa dessa regler på familjerättsliga 

avtal.175 Nedan kommer de ogiltighetsregler som återfinns i AvtL kort att förklaras.176 

Ett avtal kan bli ogiltigt om en av parterna vid avtalets ingående avsiktligt lämnar 

oriktiga uppgifter eller undanhåller information som motparten hade förväntat sig att bli upplyst 

om, 30 § AvtL. För att denna ogiltighetsregel ska kunna göras gällande krävs det att parten är 

medveten om att denne genom ett svikligt förledande förmår motparten att sluta avtalet. Det 

krävs även att parten inser att motparten inte är medveten om beteendet. Till sist ska motparten 

                                                
171 Se även Gregow, 2012, s. 29–31. 
172 Se även Gregow, 2012, s. 70. 
173 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 17; se även Agell & Brattström, 2018, s. 163. 
174 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 139–142. 
175 Adlercreutz m.fl., 2016, s. 32; departementschefen anförde även vid införandet av ÄktB att jämkning av 

bodelningsavtal ska lösas med en analog tillämpning av AvtL. Prop. 1986/87:1, s. 78. 
176 De ogiltighetsregler som medför att avtalet ogiltigförklaras om en part utövar tvång i 28–29 §§ AvtL kommer 

dock inte att ges något utrymme. Anledningen till detta är att det skulle de te sig märkligt om en av parterna 

exempelvis genom hot förmår den andra parten att skriva under bodelningsavtalet när parterna ändå är 

överens. 
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som utsätts för det svikliga föranledandet inte ha gått med på att ingå avtalet om parten hade 

lämnat en riktigt uppgift eller upplyst motparten om de riktiga förhållandena.177 

Ett avtal kan även förklaras ogiltigt om en part utnyttjar en motpart för att sluta ett avtal 

under förutsättning att motparten är i ett underläge, 31 § AvtL. Denna ogiltighetsregel reglerar 

ocker och kan göras gällande om exempelvis parten förmår motparten att gå med på ett 

ogynnsamt avtalsinnehåll eftersom motparten är i en beroendeställning eller i en pressad 

situation.178 Ogiltighet kan också komma i fråga om en part exempelvis sluter ett avtal och är 

medveten om att motparten av misstag har sagt eller skrivit fel i avtalet, 32 § 1 st. AvtL. Om 

motparten anlitar ett bud eller skickar ett telegram och misstaget uppkommer exempelvis 

genom att budet säger fel, blir avtalet ogiltigt även om parten var omedveten om misstaget, 32 

§ 2 st. AvtL. Till sist kan ett avtal ogiltigförklaras om avtalet skulle strida mot tro och heder, 

33 § AvtL. Detta innebär att avtalet kan ogiltigförklaras om exempelvis en part skulle 

genomföra en ohederlig transaktion med en motpart och parten haft vetskap om 

ohederligheten.179  

De ovan nämnda ogiltighetsgrunderna medför att avtalet ska ogiltigförklaras. Det finns 

dock en regel i AvtL som möjliggör att avtalet fullföljs men att specifika avtalsvillkor jämkas. 

Ett avtalsvillkor kan jämkas om villkoret bland annat är oskäligt med hänsyn till avtalets 

innehåll eller omständigheter vid avtalets tillkomst, 36 § AvtL.180 Denna jämkningsregel ses 

som en generalklausul som innebär att en allmän domstol kan se till avtalets helhet för att avgöra 

om ett avtalsvillkor är oskäligt.181 

Anledningen till att AvtL endast kan tillämpas analogivis på familjerättsliga avtal är att 

dessa avtal skiljer sig från de förmögenhetsrättsliga avtalen. Det finns exempelvis för makar 

och sambor en redovisningsplikt som innebär att information om egendom och skulder ska ges 

innan ett bodelningsavtal skrivs under.182 Detta innebär således att det kan antas vara lättare att 

ogiltigförklara ett bodelningsavtal om en av parterna undanhåller information om tillgångar och 

skulder som exempelvis sitt uppskovsbelopp vid bodelningen.183  

                                                
177 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 126–128.  
178 Adlercreutz m.fl., 2016, s. 280 f. 
179 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 95 f. 
180 Enligt nämnda paragraf kan ett avtalsvillkor även jämkas om avtalsvillkoret är oskäligt på grund av senare 

inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt. Förutom att avtalsvillkoret kan jämkas, kan även 

villkoret och hela avtalet lämnas utan avseende, vilket innebär att hela avtalet även kan ogiltigförklaras. 

Ramberg & Ramberg, 2016, s. 141 f. 
181 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 107. 
182 Se Teleman, 2016, s. 282; se Agell & Brattström, 2018, s. 161. 
183 Se Teleman, 2016, s. 282 f. 
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Enligt den familjerättsliga doktrinen föreligger det dock brist på klargöranden från HD 

för att avgöra om ett familjerättsligt avtal lättare kan ogiltigförklaras än ett 

förmögenhetsrättsligt avtal. Rättsläget är således oklart.184 Det finns emellertid rättsfall från HD 

där ogiltighetsreglerna i AvtL har tillämpats analogt. I exempelvis NJA 1965 s. 345 förklarades 

ett bodelningsavtal ogiltigt enligt ockerparagrafen, 31 § AvtL. I rättsfallet hade en make 

utnyttjat makans oförstånd och därmed erhållit förmåner i avtalet. Vidare kan även NJA 1961 

s. 124 nämnas där ett underhållsavtal mellan makar efter äktenskapsskillnad ogiltigförklarades 

eftersom avtalet stred mot tro och heder, 33 § AvtL. Maken hade inte gett all information till 

makan angående hans sjukdom vilket föranledde att makan avstod sin underhållsrätt.  

 

4.5.3 Ogiltigförklara ett bodelningsavtal med hjälp av förutsättningsläran 

Ett förmögenhetsrättsligt avtal skulle även kunna ogiltigförklaras med hjälp av 

förutsättningsläran.185 Förutsättningsläran innebär i korthet att avtalet kan bli ogiltigt om en av 

parterna har slutit avtalet under något som kallas motivvillfarelse, det vill säga att parten haft 

en felaktig förutsättning.186 Denna felaktiga förutsättning avser omständigheter som kan ha 

förelegat när parterna slöt avtalet, vilket kallas oriktiga förutsättningar, eller omständigheter 

som inträffar efter att avtalet slöts, vilket kallas bristande förutsättningar.187  

För att förutsättningsläran ska kunna tillämpas ska denna felaktiga förutsättning varit av 

avgörande betydelse för att parten skulle ingå avtalet. Denna förutsättning ska således ha varit 

väsentlig, vilket innebär att parten inte skulle gått med på att avtala som parterna gjort om denne 

visste att förutsättningen var oriktig eller senare skulle visa sig vara bristande. Denna 

förutsättning ska vidare ha varit synbar hos motparten och motparten ska ha insett eller borde 

ha insett att parten utgick från denna förutsättning.188 Dessa rekvisit är subjektiva, det vill säga 

att parten subjektivt haft en föreställning om en förutsättning som motparten vid avtalet 

tillkomst har insett. Till sist ska det vara skäligt att risken för den felaktiga förutsättningen ska 

läggas på motparten. Det ska således ske en relevansbedömning.189 Om exempelvis motparten 

genom ett vårdslöst förfarande orsakat en felaktig förutsättning hos parten kan det vara skäligt 

att lägga risken på motparten.190 

                                                
184 Teleman, 2016, s. 284; Agell & Brattström, 2018, s. 164. 
185 Förutsättningsläran är ett rättsinstitut som har utvecklats i praxis och avtalsrättslig doktrin. Denna lära upptas 

således inte i AvtL. Se Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 98 f.  
186 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 98. 
187 Lehrberg, 1990, s. 199.  
188 Adlercreutz m.fl., 2016, s. 311. 
189 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 211 f. 
190 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 100. 
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Förutsättningsläran kan tillämpas på familjerättsliga avtal. I NJA 1948 s. 244 

tillämpades förutsättningsläran på ett arvskifte. Parterna som genomförde arvskiftet hade 

förutsatt att en adoptivdotter hade arvsrätt. Med anledning av att adoptivbarn inte hade arvsrätt 

vid tiden för arvskiftet och att parterna felaktigt hade antagit motsatsen blev arvskiftet inte 

bindande för dem. I NJA 1954 s. 338 hade en make inte vetat om att hans efterarvingar från 

hans tidigare äktenskap hade rätt att ärva honom. Maken hade därmed inte undantagit 

giftorättsgods vid bodelningen på det viset att efterarvingarna kunde göra anspråk på godset i 

framtiden. HD konstaterade att maken hade haft bristande kunskap om lagstiftningen, men det 

räckte inte för att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Det kan antas att HD ansåg att det inte var 

skäligt att lägga risken på makan för makens felaktiga förutsättning eftersom makan inte hade 

något med makens tidigare äktenskap att göra.191 

 

4.5.4 Jämka ett bodelningsavtal genom avtalstolkning 

I de fall ett avtal är otydligt kan domstolen tolka avtalet för att fastställa dess innehåll och 

därmed jämka avtalet. När domstolen tolkar avtalet är det först och främst av betydelse vad som 

står i avtalet. Bortsett från avtalsinnehållets ordalydelse är det även av vikt att försöka fastställa 

vad parterna har avsett med avtalet. Denna gemensamma partsvilja kan utrönas genom att ta 

hänsyn till olika omständigheter som exempelvis vad som förekommit mellan parterna innan 

de skrev avtalet.192 

Enligt Teleman bör domstolen ha ett större behov för friare tolkning av familjerättsliga 

avtal. När domstolen ska bedöma ett familjerättsligt avtal bör samtliga relevanta 

omständigheter beaktas i stället för att enbart bedöma huruvida ett specifikt villkor i exempelvis 

ett bodelningsavtal är oskäligt eller inte. I de fall en part har varit informerad och haft vetskap 

om ett avtalsvillkor i det familjerättsliga avtalet, torde även en jämkning av det aktuella villkoret 

vara svårt att vinna bifall till. Det kan således antas att parten har accepterat villkoret eftersom 

denne gick med på att ingå det familjerättsliga avtalet trots vetskapen om villkoret.193 

 

4.5.5 Bevisbörda vid ogiltigförklarande eller jämkning av ett bodelningsavtal 

Den part som vill ogiltigförklara eller jämka ett bodelningsavtal har enligt huvudregeln 

bevisbördan för att visa att det föreligger en ogiltighets- eller jämkningsgrund. Om parten som 

tagit över den gemensamma privatbostaden vid bodelningen exempelvis vill göra gällande att 

                                                
191 Agell & Brattström, 2018, s. 165. 
192 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 114. 
193 Se Teleman, 2016, s. 283–285. 
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den överlåtande partens uppskovsbelopp ska beaktas i efterhand för att erhålla kompensation, 

har denna part även bevisbördan för sitt påstående. 194  Den övertagande parten skulle 

exempelvis kunna hävda att den överlåtande parten vid bodelningen lurat denne och sagt att 

dennes uppskovsbelopp inte skulle överföras. Den övertagande parten skulle även exempelvis 

kunna hävda att denne haft en felaktig förutsättning och trott att den överlåtande partens 

uppskovsbelopp inte skulle överföras.  

Denna bevisbörda gäller även som huvudregel i de fall den övertagande parten påstår 

att bodelningsavtalets innehåll ska tolkas på ett visst sätt.195  Om parterna exempelvis har 

beaktat uppskovsbeloppen som personliga skatteskulder men glömt att avtala att den 

överlåtande parten frivilligt ska återföra sitt uppskovsbelopp, har den övertagande parten 

bevisbördan för att bodelningsavtalet stadgar att den överlåtande partens uppskovsbelopp ändå 

frivilligt ska återföras.  

 

4.5.6 Hur en part kan angripa bodelningsavtalet 

Enligt de föregående avsnitten kan KFM tvångsvis verkställa bodelningen om en part vägrar 

följa det som parterna har avtalat om vid bodelningen. Parten kan ansöka om 

betalningsföreläggande hos KFM eller stämma den andra parten vid en allmän domstol. 

Enligt min mening torde en ansökan om betalningsföreläggande endast vara möjlig i de 

fall parterna har beaktat uppskovsbeloppen som personliga skatteskulder och att det tydligt 

framgår av bodelningsavtalet att en frivillig återföring av den överlåtande partens 

uppskovsbelopp ska ske. Om den överlåtande parten inte frivilligt återför sitt uppskovsbelopp 

har denne brutit mot avtalet. Om parterna inte uttryckligen har avtalat om att en frivillig 

återföring ska ske eller att det framgår otydligt i bodelningsavtalet hur de har beaktat 

uppskovsbeloppen torde dock en tvist i stället kunna uppstå mellan parterna. Den överlåtande 

parten skulle kunna hävda att uppskovsbeloppet ska överföras enligt kontinuitetsprincipen, det 

vill säga att avtalet inte går före de skatterättsliga reglerna. Den överlåtande parten skulle även 

kunna hävda att bodelningsavtalet inte uttryckligen stadgar att denne frivilligt ska återföra sitt 

uppskovsbelopp. 

En tvist kan även uppkomma i de fall parterna inte har beaktat uppskovsbeloppen i 

bodelningsavtalet och den överlåtande parten vägrar att kompensera den övertagande parten i 

efterhand för att denne har tagit över partens belopp. I de fall en tvist uppkommer torde den 

övertagande parten ha möjlighet att stämma den överlåtande parten vid en allmän domstol för 

                                                
194 Se Adlercreutz m.fl., 2016, s. 257 f. 
195 Se Adlercreutz & Gorton, 2010, s. 33. 
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att hävda ogiltighetsgrunderna i AvtL, förutsättningsläran eller att låta domstolen tolka 

bodelningsavtalet för att möjligen erhålla kompensation. Nedan refereras tre tingsrättsfall för 

att se om det finns möjlighet för en part att erhålla kompensation i efterhand. 

 

4.5.7 Tingsrättsfall där parterna inte har beaktat att uppskovsbeloppet ska 
överföras 

I Solna tingsrätt, dom 2013-06-20, mål T 4904-11, T 6247-11 (första rättsfallet) fick en maka 

kompensation för ett överfört uppskovsbelopp. Bakgrunden var att makan tog över den 

gemensamma privatbostaden genom bodelning. Utöver bodelningsavtalet träffade makarna 

även ett separat avtal där det framgick att makan övertog samtliga rättigheter och skyldigheter 

avseende bostaden.196 SKV meddelade makan året efter bodelningen att hon övertagit makens 

uppskovsbelopp om 781 145 kr som belastade bostaden.197 Makan yrkade att maken skulle 

kompensera henne för det överförda uppskovsbeloppet eftersom makan inte var medveten om 

beloppet vid bodelningen.198 

Tingsrätten ansåg att det var avgörande om makan kände till uppskovsbeloppet vid 

bodelningstillfället eller inte. Enligt tingsrätten framgick det inte av bodelningsavtalet att de 

hade beaktat uppskovsbeloppet och att avtalet således visade att makan inte var medveten om 

beloppets existens. Tingsrätten beaktade även omständigheter vid bodelningsavtalets tillkomst, 

bland annat att det var maken som var den drivande parten när de genomförde bodelningen. 

Maken ansåg även att makarna inte skulle ta hjälp av någon sakkunnig för att bistå dem vid 

bodelningen.199 

Utifrån dessa omständigheter och det faktum att parterna inte hade beaktat 

uppskovsbeloppet i bodelningsavtalet menade tingsrätten att det var sannolikt att makan inte 

visste om att uppskovsbeloppet skulle överföras till henne efter bodelningen. Tingsrätten valde 

att beakta uppskovsbeloppet och makan fick kompensation för att beloppet hade överförts.200 

Parterna fick svara för sina egna rättegångskostnader eftersom det även var tvist om sådant som 

inte berörde uppskovsbeloppet där maken vann framgång.201 

I Solna tingsrätt, dom 2015-05-06, mål T 380-14 (andra rättsfallet) förlorade en sambo 

kompensation för ett överfört uppskovsbelopp. Sambon hade övertagit den gemensamma 

                                                
196 Solna tingsrätt, dom 2013-06-20, mål T 4904-11, T 6247-11, s. 2. 
197 Den beskattningsbara delen på uppskovsbeloppet var 171 852 kr. Uppskovsbeloppets storlek var därmed 

781 145 kr (781 145 kr x 0,22 = 171 852 kr). Solna tingsrätt, dom 2013-06-20, mål T 4904-11, T 6247-11, 

s. 7. 
198 Solna tingsrätt, dom 2013-06-20, mål T 4904-11, T 6247-11, s. 4. 
199 Solna tingsrätt, dom 2013-06-20, mål T 4904-11, T 6247-11, s. 20–22. 
200 Solna tingsrätt, dom 2013-06-20, mål T 4904-11, T 6247-11, s. 22 f.  
201 Solna tingsrätt, dom 2013-06-20, mål T 4904-11, T 6247-11, s. 1, 23. 
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privatbostaden genom bodelning. SKV beslutade efter bodelningen att överföra den andra 

sambons uppskovsbelopp om 471 324 kr till sambon. Sambon yrkade kompensation för att 

denne hade tagit över uppskovsbeloppet. Sambon menade i första hand att den andra sambon 

hade brutit mot bodelningsavtalet med anledning av att denne underlåtit att nämna 

uppskovsbeloppet vid bodelningstillfället. I andra hand menade sambon att den andra sambon 

hade agerat svikligt eftersom denne inte nämnt något om uppskovsbeloppet. I tredje hand 

menade sambon att uppskovsbeloppet inte skulle omfattas av bodelningsavtalet.202 

Tingsrätten menade att sambon som hade övertagit den gemensamma privatbostaden, 

innan genomförandet av bodelningen, hade skickat ett e-postmeddelande till den andra sambon 

och i detta meddelande nämnt uppskovsbeloppet. Vidare konstaterade tingsrätten att parterna 

hade utformat en paragraf i bodelningsavtalet där det tydligt framgick av ordalydelsen att 

sambon var medveten om uppskovsbeloppet som belastade den gemensamma privatbostaden. 

Tingsrättens slutsats blev därmed att sambon kände till uppskovsbeloppet vid 

bodelningstillfället. Med anledning av denna vetskap menade tingsrätten att den andra sambon 

inte hade brutit mot bodelningsavtalet, inte svikligt hade undanhållit uppgifter om 

uppskovsbeloppet eller att bodelningsavtalet inte omfattade beloppet. Sambon förlorade tvisten 

och fick stå för rättegångskostnaderna.203 

I Södertörns tingsrätt, dom 2016-06-23, mål T 10768-15 (tredje rättsfallet) förlorade en 

sambo, likt föregående rättsfall, kompensation för ett överfört uppskovsbelopp. Bakgrunden 

var att samborna hade genomfört bodelning där den ena sambon övertagit den gemensamma 

privatbostaden. I bodelningsavtalet kom samborna överens om att sambon skulle avyttra 

bostaden inom fem år och att samborna senare skulle dela upp vinsten av avyttringen efter 

avdrag för kapitalvinstskatt. När sambon senare avyttrade bostaden krävde SKV att denne även 

skulle återföra ett uppskovsbelopp om 650 000 kr som tidigare var den andra sambons 

belopp. 204  Den sambo som hade övertagit uppskovsbeloppet yrkade kompensation för det 

övertagna beloppet. Sambon menade att det inte framgick av bodelningsavtalet att sambon 

skulle överta uppskovsbeloppet. Om avtalet stadgade att sambon skulle stå för 

uppskovsbeloppet menade sambon att bodelningsavtalet skulle ogiltigförklaras alternativt 

jämkas i enlighet med AvtL:s ogiltighetsregler eller förutsättningsläran.205 

                                                
202 Solna tingsrätt, dom 2015-05-06, mål T 380-14, s. 2–4. 
203 Solna tingsrätt, dom 2015-05-06, mål T 380-14, s. 1, 9–12. 
204 Den beskattningsbara delen på uppskovsbeloppet var 143 000 kr. Uppskovsbeloppets storlek var därmed 

650 000 kr (650 000 kr x 0,22 = 143 00 kr). Södertörns tingsrätt, dom 2016-06-23, mål T 10768-15, s. 1–3. 
205 Sambon menade bland annat att den andra sambon hade förtigit om viktiga omständigheter inför bodelningen. 

Om sambon hade vetat om uppskovsbeloppets existens skulle sambon inte ingått bodelningsavtalet på det 

sätt som avtalet nu var utformat, 30 § AvtL. Södertörns tingsrätt, dom 2016-06-23, mål T 10768-15, s. 3–5. 
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Tingsrätten konstaterade att skrivelsen om kapitalvinstskatt i bodelningsavtalet skulle 

omfatta uppskovsbeloppet även om det inte uttryckligen framgick i avtalet. Tingsrätten menade 

att bodelningsavtalet hade som syfte att reglera de slutliga ekonomiska mellanhavandena 

mellan parterna och därför skulle avtalet innefatta all kapitalvinstskatt, även uppskovsbeloppet. 

Vidare ansåg tingsrätten att sambon som hade övertagit den gemensamma privatbostaden hade 

vetskap om uppskovsbeloppet vid tidpunkten för bodelningen, eftersom det inte framstod som 

osannolikt att den andra sambon hade nämnt beloppet. Sambon hade dessutom själv gjort en 

anteckning om uppskovsbeloppet vid ett möte hos banken när de skulle köpa den gemensamma 

privatbostaden. Tingsrätten ogillade sambons krav på kompensation eftersom sambon inte hade 

styrkt att det inte framgick av bodelningsavtalet att sambon skulle överta uppskovsbeloppet. 

Vad beträffar de andra grunderna lämnade tingsrätten dem utan bifall eftersom det inte fanns 

några omständigheter som kunde göra ogiltighetsreglerna i AvtL eller förutsättningsläran 

gällande. Sambon förlorade därmed tvisten och fick stå för rättegångskostnaderna.206 

 

4.6 Analys 

I samtliga tre rättsfall beaktade tingsrätten olika omständigheter före och vid bodelningstillfället 

för att försöka utröna om parten som yrkade kompensation för det överförda uppskovsbeloppet 

hade vetskap om beloppets existens. I det första rättsfallet fick parten kompensation och 

tingsrätten konstaterade att bodelningsavtalet inte tydde på att parterna hade avtalat om en 

överföring av uppskovsbeloppet. Vidare menade tingsrätten att det framstod som sannolikt att 

parten som övertog uppskovsbeloppet inte hade vetskap om beloppets existens. I det andra 

rättsfallet menade tingsrätten att parten hade vetskap om uppskovsbeloppets existens eftersom 

det både framgick av bodelningsavtalet och att parten nämnde beloppet innan bodelningen 

genomfördes. Det var även liknande omständigheter i det tredje rättsfallet. Tingsrätten tolkade 

bodelningsavtalet och gjorde gällande att uppskovsbeloppet omfattades i skrivelsen om 

kapitalvinstskatt. Tingsrätten menade även att sambon hade vetskap om uppskovsbeloppet med 

anledning av att denne själv hade nedtecknat beloppet i ett möte med banken som skedde innan 

bodelningen. 

Det var endast i det sista rättsfallet som parten åberopade ogiltighetsreglerna i AvtL och 

förutsättningsläran som grund för sitt yrkande. För egen del anser jag att det dock kan bli svårt 

för den övertagande parten att ogiltigförklara eller jämka ett bodelningsavtal enligt dessa 

grunder om denne haft vetskap om den överlåtande partens uppskovsbelopp. Den övertagande 

                                                
206 Södertörns tingsrätt, dom 2016-06-23, mål T 10768-15, s. 1, 14–17. 
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parten har i dessa fall varit informerad om den överlåtande partens skuld och ändå skrivit under 

bodelningsavtalet. Det kan därmed vara, som rättsfallen visar, svårt att i efterhand kräva 

kompensation för ett uppskovsbelopp som den övertagande parten vid bodelningstillfället haft 

vetskap om. Dessa rättsfall visar emellertid att den övertagande parten kan åberopa AvtL, 

förutsättningsläran eller låta domstolen tolka bodelningsavtalet. Rättsfallen visar även att det 

kan finnas möjlighet för den övertagande parten att erhålla kompensation om parterna inte har 

beaktat att en överföring ska ske i bodelningsavtalet. En kompensation skulle kunna erhållas 

om exempelvis den övertagande parten inte hade vetskap om den överlåtande partens 

uppskovsbelopp.  

I de fall parterna däremot beaktat uppskovsbeloppen i bodelningsavtalet på det sättet att 

beloppen ska förbli parternas personliga skatteskulder och att den överlåtande parten frivilligt 

ska återföra sitt belopp torde det vara möjligt för den övertagande parten att ansöka om 

betalningsföreläggande hos KFM. Denna ansökan kan leda till att den övertagande parten kan 

få avtalet verkställt och erhålla kompensation, förutsatt att den överlåtande parten inte frivilligt 

har återfört sitt uppskovsbelopp.  

I de fall uppskovsbeloppen har vagt beaktats i bodelningsavtalet, exempelvis att 

parterna har beaktat dem som personliga skatteskulder, men inte uttryckligen avtalat om att den 

överlåtande parten frivilligt ska återföra sitt belopp skulle den övertagande parten kunna 

stämma den överlåtande parten. Den övertagande parten borde i dessa fall inte behöva bevisa 

att denne inte visste om uppskovsbeloppet utan skulle kunna hänvisa till bodelningsavtalet och 

hävda att den överlåtande parten har brutit mot avtalet. I de fall en allmän domstol tolkar 

bodelningsavtalet och kommer fram till att parterna har avtalat om att uppskovsbeloppen ska 

vara personliga skatteskulder skulle därmed den övertagande parten kunna erhålla 

kompensation i de fall den överlåtande parten inte frivilligt har återfört sitt uppskovsbelopp. 

Bristen på koherens mellan reglerna i skatterätten och civilrätten gällande 

uppskovsbelopp vid bodelning medför således att om den övertagande parten inte har fått 

kompensation för ett överfört uppskovsbelopp kan denne vara tvungen att angripa 

bodelningsavtalet genom en civilrättslig process för att erhålla kompensation. Enligt min 

mening kan det dock bli problematiskt för den övertagande parten att kunna erhålla 

kompensation genom denna civilrättsliga process. 

Det första som kan te sig problematiskt är att det inte är säkert att den övertagande parten 

kommer att erhålla kompensation. I de fall parterna har beaktat uppskovsbeloppen som 

personliga skatteskulder kommer den övertagande parten behöva bevisa att det framgår av 

bodelningsavtalet att parterna ska stå för sina egna uppskovsbelopp och att den överlåtande 
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parten därmed brutit mot avtalet när denne inte frivilligt har återfört sitt belopp. I de fall 

uppskovsbeloppen inte alls är beaktade i bodelningsavtalet kommer den övertagande parten i 

stället behöva bevisa grunden för att få kompensation, exempelvis omständigheter som visar 

att denne inte hade någon vetskap om den överlåtande partens uppskovsbelopp vid 

bodelningstillfället. Bevisbördan ligger således på den övertagande parten och om bevisbördan 

inte uppfylls, kommer denne att förlora den civilrättsliga processen. 

Det andra som kan te sig problematiskt är att det kan vara tidskrävande för den 

övertagande parten att erhålla kompensation. Om parten först avser att överklaga överföringen 

till förvaltningsrätten måste SKV först fatta ett beslut grundat på beskattning, exempelvis ett 

beslut om en förhöjd schablonintäkt, vilket sker året efter överföringen har skett. Om 

förvaltningsrätten senare avslår överklagandet är parten tvungen att vända sig till en allmän 

domstol eller till KFM för att där angripa bodelningsavtalet. 

Det tredje som kan te sig problematiskt är att det kan bli kostsamt för den övertagande 

parten. Parten är under tiden för den civilrättsliga processen underkastad att beskattas för en 

schablonintäkt för innehavet av den överlåtande partens uppskovsbelopp. Den övertagande 

parten kommer även att få betala rättegångskostnaderna i de fall denne tvistar i en allmän 

domstol och förlorar tvisten. Därmed riskerar parten att inte få kompensation för det överförda 

uppskovsbeloppet, att årligen bli beskattad för en schablonintäkt samt att få betala parternas 

rättegångskostnader.  

Brist på koherens mellan reglerna i skatterätten och civilrätten gällande uppskovsbelopp 

vid bodelning medför således att parten som tar över ett uppskovsbelopp kan bli tvungen att 

angripa bodelningsavtalet för att erhålla kompensation. Detta innebär att den övertagande 

parten kommer behöva bevisa att denne ska erhålla kompensation i en civilrättslig process som 

både kan bli tidsutdragen och kostsam. Även om reglerna i skatterätten och civilrätten uppvisar 

koherens och inte är motsägelsefulla i sina respektive rättsområden, uppvisar de ändå brist på 

koherens när parterna civilrättsligt inte beaktar uppskovsbeloppen i enlighet med de 

skatterättsliga reglerna. Det är därför av betydelse att undersöka om reglerna skulle kunna göras 

mer koherenta och därigenom undvika de konsekvenser som brist på koherens leder till. 
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5 Avslutande diskussion 
 

I det avslutande avsnittet kommer förslag att ges på hur de skatterättsliga och civilrättsliga 

reglerna gällande uppskovsbelopp vid bodelning kan bli mer koherenta. Först ska det 

undersökas om en ändring skulle kunna göras gällande de dispositiva civilrättsliga reglerna för 

att de ska stämma bättre överens med de skatterättsliga reglerna. Därefter ska motsatt 

undersökning göras för att se om det i stället ska vara de skatterättsliga reglerna som skulle 

kunna förändras. Avslutningsvis kommer hela uppsatsen att sammanfattas i en egen del. 

 

5.1 Förändring av de civilrättsliga reglerna 

Eftersom parterna själva kan komma överens om hur de ska beakta sina uppskovsbelopp vid 

bodelningen skulle ett förslag kunna vara att i stället lagstifta om att parterna civilrättsligt ska 

beakta sina uppskovsbelopp i enlighet med kontinuitetsprincipen. Med anledning av att den 

civilrättsliga lagstiftningen skulle stämma bättre överens med de skatterättsliga reglerna, skulle 

även reglerna i rättsområdena blir mer koherenta. 

 

5.1.1 Förslagets innebörd 

Ett förslag om att parterna är skyldiga att beakta sina uppskovsbelopp vid bodelningen skulle 

kunna möjliggöras genom att de civilrättsliga reglerna skulle ändras på det viset att reglerna 

inte längre blir dispositiva. Detta skulle kunna genomföras genom att införa paragrafer i ÄktB 

och SamboL som stadgar att parterna ska beakta att den överlåtande partens uppskovsbelopp 

ska överföras till parten som övertar den gemensamma privatbostaden.  

Förslaget innebär således att de civilrättsliga reglerna överensstämmer med 

kontinuitetsprincipen. Denna princip går inte att skatterättsligt avtala bort och genom införandet 

av dessa paragrafer skulle parterna inte ha någon avtalsfrihet om hur de civilrättsligt ska beakta 

uppskovsbeloppen. Parterna skulle därmed vara förhindrade att avtala bort 

kontinuitetsprincipen enligt den civilrättsliga lagstiftningen. Det skulle således endast vara 

möjligt för parterna att avtala om att den överlåtande partens uppskovsbelopp ska överföras till 

den övertagande parten vid bodelningen. 

 

5.1.2 Är det rimligt att införa förslaget eller stöter det på problem? 

Förslaget om att parterna civilrättsligt skulle vara tvungna att beakta att den överlåtande partens 

uppskovsbelopp överförs till parten som tar över den gemensamma privatbostaden vid 

bodelningen, skulle kunna medföra att de civilrättsliga reglerna stämmer bättre överens med de 
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skatterättsliga reglerna. Enligt min mening stöter dock detta förslag på för många problem för 

att kunna införas. 

Förslaget löser inte problematiken med den frivilliga återföringen av ett 

uppskovsbelopp. Enligt förslaget skulle kontinuitetsprincipen civilrättsligt inte gå att avtala 

bort, men parten som överlåter sin andel i den gemensamma privatbostaden har fortfarande en 

möjlighet enligt de skatterättsliga reglerna att frivilligt återföra sitt uppskovsbelopp. Den 

överlåtande paten skulle därmed kunna frivilligt återföra sitt uppskovsbelopp i stället för att låta 

SKV överföra beloppet. 

Detta förfarande torde dock inte inträffa i någon större utsträckning. Såvida den 

överlåtande parten inte har fått kompensation för att frivilligt återföra sitt uppskovsbelopp vid 

bodelningen anser jag för egen del att det skulle förefalla märkligt om denne självmant väljer 

att bli beskattad för sitt eget uppskovsbelopp. Om den överlåtande parten inte frivilligt skulle 

återföra sitt belopp kommer SKV att föra över beloppet till den övertagande parten och därmed 

skulle den överlåtande parten undgå att bli beskattad. Den överlåtande parten kommer således 

inte att tjäna ekonomiskt på att frivilligt återföra sitt uppskovsbelopp och därför skulle denne 

med stor sannolikhet låta SKV överföra beloppet till den övertagande parten, i enlighet med 

kontinuitetsprincipen. 

Trots att det inte borde innebära några större komplikationer med att den överlåtande 

parten har möjlighet att frivilligt återföra sitt uppskovsbelopp torde det dock bli svårt att 

kontrollera att förslaget efterföljs. Det är SKV som hanterar uppskovsbeloppen och enligt de 

skatterättsliga reglerna tas ingen hänsyn till vad parterna har avtalat om i sitt bodelningsavtal. 

SKV kommer således inte självmant att granska om parterna civilrättsligt har beaktat sina 

uppskovsbelopp i enlighet med förslaget. Parterna skulle således kunna beakta 

uppskovsbeloppen i strid med de föreslagna civilrättsliga reglerna. Detta skulle medföra att det 

fortfarande finns möjlighet för parterna att komma överens om att beakta sina uppskovsbelopp 

som personliga skatteskulder eller av olika anledningar inte beakta dem alls. SKV skulle i dessa 

situationer överföra uppskovsbeloppet till parten som tar över den gemensamma 

privatbostaden. 

Förslaget skulle således kunna leda till att bristen på koherens fortfarande kan föreligga 

och medföra att parten som får ett uppskovsbelopp överfört till sig kan vara tvungen att inleda 

en civilrättslig process för att erhålla kompensation. Det torde emellertid vara lättare för den 

övertagande parten att vinna framgång i den civilrättsliga processen, eftersom det skulle finnas 

civilrättsliga regler som stadgar att en överföring av den överlåtande partens uppskovsbelopp 

ska ske. Om parterna inte har beaktat att en överföring kommer att ske i enlighet med den 
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civilrättsliga lagstiftningen skulle den övertagande parten kunna hänvisa till lagen och 

därigenom möjliggöra att bodelningsavtalet ogiltigförklaras eller jämkas. Detta kommer dock 

inte medföra att de andra konsekvenserna som en civilrättslig process leder till kommer att 

undvikas. Det kommer fortfarande att ta tid för den övertagande parten att erhålla kompensation 

och det kan fortfarande innebära kostnader att driva den civilrättsliga processen. 

Utöver de ovan nämnda problem som kan uppstå om detta förslag skulle införas kan 

ytterligare en brist med förslaget påvisas. Förslaget innebär att den grundläggande civilrättsliga 

principen om avtalsfrihet sätts ur spel. De dispositiva civilrättsliga reglerna som medför att 

parterna kan komma överens om hur de vill beakta sina uppskovsbelopp, ersätts med regler som 

stadgar att parterna ska beakta att ett av beloppen ska överföras. Om detta förslag skulle införas 

uppstår det enligt min mening brist på koherens i civilrätten med motsägelsefulla regler. 

Merparten av reglerna gällande genomförandet av en bodelning är dispositiva, som exempelvis 

värdering av egendom och beaktande av skulder. Om det skulle införas regler som innebär att 

parterna ska beakta uppskovsbeloppen i enlighet med förslaget, följer inte dessa regler de 

dispositiva reglerna. Parterna ska då vid bodelningen beakta att ett av uppskovsbeloppen ska 

överföras enligt förslaget samtidigt som parterna enligt huvudregeln kan komma överens om 

vilka skulder de ska beakta och hur de ska värdera den gemensamma privatbostaden. 

Sammantaget anser jag för egen del att det inte är rimligt att införa detta lagförslag för 

att göra reglerna i skatterätten och civilrätten mer koherenta. Förslaget skulle visserligen 

medföra att lagstiftningen stämmer bättre överens mellan rättsområdena, men det löser inte 

svårigheten att kontrollera att de föreslagna reglerna efterföljs, vilket kan innebära att det 

fortfarande kan föreligga brist på koherens mellan rättsområdena. Förslaget skulle även 

medföra brist på koherens med motsägelsefulla regler i civilrätten. Med anledning av att 

förslaget skulle kunna innebära en fortsatt brist på koherens mellan rättsområdena och även 

skapar brist på koherens i civilrätten är det därför av vikt att undersöka om det i stället är möjligt 

att förändra de skatterättsliga reglerna. 

 

5.2 Förändring av de skatterättsliga reglerna 

Enligt de skatterättsliga reglerna ska det uppskovsbelopp som innehas av parten som överlåter 

sin andel i den gemensamma privatbostaden vid bodelning, överföras till parten som övertar 

bostaden, i enlighet med kontinuitetsprincipen. Denna överföring kan dock undvikas om den 

överlåtande parten begär att frivilligt återföra sitt uppskovsbelopp. 

För att de skatterättsliga reglerna skulle kunna stämma bättre överens med de dispositiva 

civilrättsliga reglerna skulle ett förslag kunna vara att som huvudregel frångå 
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kontinuitetsprincipen. Denna huvudregel skulle innebära att det i stället ska ske en återföring 

av den överlåtande partens uppskovsbelopp vid bodelning. Det skulle även kunna införas en 

undantagsregel som stadgar att parterna kan avtala om att uppskovsbeloppet ska överföras. 

Förslaget medför således att den frivilliga återföringen av uppskovsbeloppet blir huvudregel 

och kontinuitetsprincipen som medför att uppskovsbeloppet ska överföras blir undantagsregel. 

 

5.2.1 Förslagets innebörd 

Enligt förslaget ska uppskovsbeloppet som innehas av parten som överlåter sin andel i den 

gemensamma privatbostaden enligt huvudregeln återföras av SKV vid bodelning. En sådan 

regel skulle därmed kunna skapa koherens mellan rättsområdena i de fall parterna civilrättsligt 

beaktar sina uppskovsbelopp som personliga skatteskulder, där var och en av dem ska stå för 

sitt eget belopp. I dessa situationer kommer SKV att återföra den överlåtande partens 

uppskovsbelopp. Det blir således inte endast frivilligt för den överlåtande parten att återföra 

beloppet. Det skulle därmed innebära att de skatterättsliga reglerna stämmer överens med vad 

parterna civilrättsligt avtalat om vid bodelningen.  

Den föreslagna huvudregeln om en obligatorisk återföring av uppskovsbeloppet 

kommer dock inte att förändra de skatterättsliga reglerna så att hänsyn tas till bodelningsavtalets 

innehåll. Den föreslagna huvudregeln överensstämmer endast med de dispositiva civilrättsliga 

reglerna i de fall parterna väljer att beakta sina uppskovsbelopp som personliga skatteskulder. 

Parterna kan fortfarande civilrättsligt beakta att det uppskovsbelopp som innehas av parten som 

överlåter sin andel i den gemensamma privatbostaden, överförs till parten som övertar bostaden 

vid bodelningen. Parterna skulle kunna anse att det är smidigare att låta uppskovsbeloppet 

belasta bostaden än att det ska återföras och beskattas. I de fall parterna avtalar om att överföra 

uppskovsbeloppet är det den övertagande parten som i stället blir kompenserad vid 

bodelningen, genom att denne tar över skuldansvaret för den överlåtande partens 

uppskovsbelopp. Den övertagande parten kan således få större ekonomiska medel för att ta över 

bostaden.  

För att möjliggöra att hänsyn skulle kunna tas till bodelningsavtalet, innehåller förslaget 

en undantagsregel till den obligatoriska återföringen av uppskovsbeloppet. Om det klart och 

tydligt framgår av bodelningsavtalet att parterna har avtalat om att en överföring av den 

överlåtande partens uppskovsbelopp ska ske, ska beloppet i stället överföras av SKV till den 

övertagande parten. Eftersom SKV skulle kunna ta hänsyn till bodelningsavtalets innehåll 

skulle de skatterättsliga reglerna även uppvisa koherens i de fall parterna har avtalat om att den 

överlåtande partens uppskovsbelopp ska överföras. 
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Sammantaget visar förslaget att koherens skulle kunna uppstå mellan rättsområdena. I 

de fall parterna civilrättsligt beaktar sina uppskovsbelopp som personliga skatteskulder ska den 

överlåtande partens uppskovsbelopp återföras av SKV. I de fall parterna beaktar att detta 

uppskovsbelopp i stället ska överföras till den övertagande parten, ska uppskovsbeloppet 

överföras av SKV. Med anledning av att reglerna i respektive rättsområde skulle uppvisa 

koherens undviks även de konsekvenser som brist på koherens leder till. Den övertagande 

parten skulle inte behöva kräva kompensation i efterhand. I de fall parterna har avtalat om att 

uppskovsbeloppen ska vara personliga skatteskulder kommer aldrig den överlåtande partens 

uppskovsbelopp att överföras till den övertagande parten. Om parterna i stället avtalar om att 

den överlåtande partens uppskovsbelopp ska överföras till den övertagande parten, kommer 

denne att erhålla kompensation vid bodelningen. 

Den övertagande parten skulle således inte vara tvungen att starta en civilrättslig process 

för att erhålla kompensation i efterhand, vilket i sin tur skulle innebära att det inte kommer ta 

tid för den övertagande parten att erhålla kompensation. Den övertagande parten kommer inte 

heller ha bevisbördan för att denne i efterhand ska erhålla kompensation och det tillkommer 

inte heller kostnader för att driva den civilrättsliga processen. 

 

5.2.2 Är det rimligt att införa förslaget eller stöter det på problem? 

Enligt föregående avsnitt kan förslaget således bidra till ett mer koherent förhållningssätt 

mellan skatterätten och civilrätten. Det har dock inte diskuterats om det föreligger koherens i 

de fall parterna inte alls beaktar sina uppskovsbelopp vid bodelningen.  

Om parterna inte har avtalat om sina uppskovsbelopp vid bodelningen skulle förslagets 

undantagsregel inte kunna användas eftersom parterna inte har avtalat om att överföra ett av 

uppskovsbeloppen. I dessa fall skulle parterna således träffas av förslagets huvudregel, vilket 

skulle innebära att den överlåtande partens uppskovsbelopp ska återföras till beskattning. Det 

blir därmed parten som överlåter sin del av den gemensamma privatbostaden som skulle kunna 

förlora kompensation i de fall uppskovsbeloppen inte beaktas vid bodelningen. Den överlåtande 

parten kommer emellertid att endast förlora kompensation i de fall det bara är denne som har 

ett uppskovsbelopp eller om uppskovsbeloppet är större än den övertagande partens belopp.  

I de fall båda parterna har varsitt uppskovsbelopp som är identiska i storlek kommer 

skulderna att kvittas mot varandra, eftersom den övertagande parten inte heller fått sitt 

uppskovsbelopp beaktat. Detta förslag lägger således risken för förlorad kompensation på 

parten som inte beaktar sitt eget uppskovsbelopp vid bodelningen. Förlorad kompensation torde 
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därför enligt min mening inte uppstå i en större omfattning eftersom parterna borde ha vetskap 

om sina respektive belopp och ha ett egenintresse att beakta sin egen skuld vid bodelningen.  

Parterna kommer således att få ansvara för sina respektive uppskovsbelopp efter 

bodelningen. Den överlåtande partens uppskovsbelopp ska återföras till beskattning och den 

övertagande partens belopp kommer fortsätta att belasta den gemensamma privatbostaden. 

Detta innebär att det inte endast är den övertagande parten som ansvarar för de uppskovsbelopp 

som belastar bostaden efter bodelningen. 

Om parterna inte beaktar sitt eget uppskovsbelopp kan de därmed förlora kompensation. 

Enligt nuvarande skatterättsliga regler ligger risken för förlorad kompensation enbart på den 

övertagande parten, eftersom denne kommer att ansvara för båda parternas uppskovsbelopp 

efter bodelningen. Enligt förslaget kommer i stället denna risk att fördelas på det sätt att den 

part som inte beaktar sitt eget uppskovsbelopp förlorar kompensation, vilket enligt min mening 

är en rimligare utgångspunkt. Om parterna skulle glömma att beakta sitt eget uppskovsbelopp 

vid bodelningen, borde det endast gå ut över dem själva. 

Bortsett från att det inte föreligger koherens fullt ut mellan rättsområdena om parterna 

inte beaktar sina uppskovsbelopp vid bodelningen möter förslaget inte några andra större 

problem för att kunna införas. Med anledning av att SKV hanterar uppskovsbeloppen skulle det 

vara möjligt att kunna kontrollera att parterna efterföljer de föreslagna reglerna. Om parterna 

civilrättsligt beaktar uppskovsbeloppen som personliga skulder eller glömmer bort att beakta 

beloppen vid bodelningen, kommer SKV att återföra det uppskovsbelopp som innehas av den 

överlåtande parten. I de fall parterna tydligt avtalar om att detta uppskovsbelopp ska överföras, 

skulle SKV kunna ta hänsyn till bodelningsavtalet. Den överlåtande parten som enligt förslagets 

huvudregel ska återföra sitt uppskovsbelopp, bör därför begära att uppskovsbeloppet i stället 

ska överföras av SKV. Till skillnad från nuvarande skatterättsliga regler kommer den 

övertagande parten att vara tvungen att styrka att en överföring ska ske genom att skicka in 

bodelningsavtalet. I avtalet ska det framgå att parterna har beaktat uppskovsbeloppen på det 

sätt att den överlåtande partens uppskovsbelopp ska överföras. SKV skulle således enligt 

förslaget kunna ta hänsyn till bodelningsavtalet och överföra uppskovsbeloppet. 

För egen del anser jag även att det inte föreligger brist på koherens i skatterätten med 

motsägelsefulla regler. Enligt förslagets huvudregel ska den överlåtande partens 

uppskovsbelopp återföras, vilket visserligen skulle kunna hävdas stå i strid med 

kontinuitetsprincipen. Förslagets undantagsregel medför emellertid att parterna kan ta hänsyn 

till denna princip och överföra uppskovsbeloppet. De förslagna reglerna skulle därmed inte stå 
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i strid med varandra. Det uppskovsbelopp som ska återföras kan inte samtidigt överföras, utan 

överföringen kan endast ske om parterna har beaktat att det ska ske vid bodelningen. 

Förslaget skulle även stämma överens med de övriga skatterättsliga regler som berör 

uppskovsbelopp vid benefika överlåtelser. Om en part exempelvis överlåter en bostad genom 

gåva, ska partens uppskovsbelopp återföras till beskattning. Denna regel stämmer således 

överens med förslagets huvudregel. Förslagets undantagsregel skulle även stämma överens med 

hur överlåtelser av tillgångar vid bodelning i allmänhet ska hanteras skatterättsligt. Dessa 

överlåtelser följer kontinuitetsprincipen, vilket förslagets undantagsregel också gör.  

Förslaget skulle således inte bidra till brist på koherens i skatterätten. Förslagets regler 

skulle inte motsäga varandra eller andra skatterättsliga regler. Förslaget skulle i stället 

samstämma med befintliga regler som berör återföring av uppskovsbelopp vid benefika 

överlåtelser och hur överlåtelser i allmänhet hanteras skatterättsligt vid bodelning. 

För egen del anser jag, efter den genomgång som har gjorts av förslaget, att det skulle 

vara rimligt att införa det. Förslaget skulle innebära att reglerna i skatterätten och civilrätten 

skulle stämma bättre överens och därmed bli mer koherenta. Förslaget innebär även att det inte 

uppstår brist på koherens i skatterätten. Eftersom reglerna i respektive rättsområde skulle bli 

mer koherenta skulle även de konsekvenser som brist på koherens leder till undvikas. Parten 

som övertar den gemensamma privatbostaden vid bodelningen kommer inte att behöva begära 

kompensation i efterhand. Den övertagande parten skulle inte överta den andra partens 

uppskovsbelopp utan att parterna civilrättsligt har beaktat att det ska ske. Den övertagande 

parten skulle därmed inte behöva angripa bodelningsavtalet genom en civilrättslig process.  

Om förslaget införs skulle en civilrättslig process bli onödig och endast ha betydelse i 

de fall parterna inte beaktar sina egna uppskovsbelopp vid bodelningen. Ett koherent 

förhållningsätt mellan skatterätten och civilrätten borde därför i detta avseende vara 

eftersträvansvärt då de konsekvenser som brist på koherens leder till undviks. Det skulle 

innebära att tidsutdragna civilrättsliga processer med tillkommande kostnader mellan parterna 

inte skulle behövas. 

 

5.3 Slutord 

Syftet med denna uppsats har varit att fastställa gällande rätt skatterättsligt och civilrättsligt 

beträffande uppskovsbelopp som belastar en gemensam privatbostad vid bodelning. Uppsatsen 

syftade även till att analysera om de skatterättsliga och civilrättsliga reglerna är koherenta och 

vilka konsekvenser som kan uppstå om brist på koherens föreligger. Till sist syftade uppsatsen 

till att ge förslag på hur reglerna i respektive rättsområde kan göras mer koherenta. 
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Denna uppsats har visat att SKV kommer att överföra ett av uppskovsbeloppen vid 

bodelning, i enlighet med kontinuitetsprincipen. Det uppskovsbelopp som innehas av parten 

som överlåter sin andel i den gemensamma privatbostaden vid bodelningen ska överföras till 

parten som tar över bostaden. Den överlåtande parten har dock en frivillig möjlighet att återföra 

sitt uppskovsbelopp. Om denna frivilliga återföring sker kommer SKV inte att överföra 

uppskovsbeloppet till den övertagande parten. Dessa regler uppvisar även en minimal 

förutsättning för koherens, vilket innebär att reglerna inte motsäger varandra eller andra 

skatterättsliga regler. 

Uppsatsen har även visat att parterna civilrättsligt kan komma överens om hur de vill 

värdera den gemensamma privatbostaden och vilka skulder som ska ingå i bodelningen. Enligt 

Teleman bör dock ett uppskovsbelopp beaktas som en avräkningsbar skuld, men eftersom 

reglerna är dispositiva gällande värdering av egendom och beaktande av skulder i en bodelning 

kan parterna komma överens om hur de vill beakta sina belopp. Dessa dispositiva regler 

uppvisar även, likt de skatterättsliga reglerna, en minimal förutsättning för koherens. Reglerna 

motsäger inte varandra eller andra regler i civilrätten utan följer principen om avtalsfrihet. 

Även om de skatterättsliga och civilrättsliga reglerna uppvisar koherens i sina respektive 

rättsområden, har uppsatsen visat att reglerna i respektive rättsområde uppvisar brist på 

koherens genom att de inte stämmer överens med varandra. Brist på koherens uppstår om 

parterna civilrättsligt inte beaktar att den överlåtande partens uppskovsbelopp ska överföras till 

parten som tar över den gemensamma privatbostaden. I de fall parterna kommer överens om att 

beakta uppskovsbeloppen som personliga skatteskulder eller av olika anledning inte beaktar 

beloppen alls, kommer det uppskovsbelopp som den överlåtande parten har att överföras om 

inte denne frivilligt väljer att återföra beloppet. Uppsatsen har således visat att brist på koherens 

uppstår mellan rättsområdena eftersom kontinuitetsprincipen skatterättsligt inte går att avtala 

bort samtidigt som parterna civilrättsligt i sina bodelningsavtal kan avtala bort principen eller 

inte ta hänsyn till den. 

I de fall brist på koherens uppstår mellan rättsområdena, har denna uppsats visat att de 

konsekvenser som denna brist leder till är att den övertagande parten inte blir kompenserad för 

överföringen vid bodelningen. Detta leder i sin tur till att den övertagande parten måste angripa 

bodelningsavtalet genom att starta en civilrättslig process. Detta kan dock bli problematiskt 

eftersom det inte är säkert att den övertagande parten lyckas bevisa att denne har rätt till 

kompensation. Det tillkommer även kostnader att driva den civilrättsliga processen och den 

processen kan också ta tid.  
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Till sist har det i denna uppsats getts förslag på hur reglerna i skatterätten och civilrätten 

gällande uppskovsbelopp vid bodelning kan göras mer koherenta. Det som har framkommit i 

uppsatsen är att de skatterättsliga reglerna skulle kunna förändras genom att huvudregeln blir 

en obligatorisk återföring av det uppskovsbelopp som den överlåtande parten har. I de fall 

parterna civilrättsligt beaktar sina uppskovsbelopp som personliga skatteskulder vid 

bodelningen, kommer SKV att återföra den överlåtande partens uppskovsbelopp. Om en 

återföring sker, stämmer beaktandet överens med hur SKV senare kommer att hantera 

uppskovsbeloppet. Den övertagande parten kommer i dessa situationer inte att överta den 

överlåtande partens uppskovsbelopp. 

En obligatorisk återföring av den överlåtande partens uppskovsbelopp kommer även att 

ske om parterna av olika anledningar inte beaktar uppskovsbeloppen vid bodelningen. Den 

slutsats som har dragits är att det förefaller mer rimligt att SKV återför den överlåtande partens 

uppskovsbelopp om parterna inte har beaktat sina belopp. Risken för förlorad kompensation 

borde ligga på parterna själva om de inte beaktar sina egna uppskovsbelopp vid bodelningen. 

Uppsatsen har även visat att SKV skulle kunna ta hänsyn till parternas bodelningsavtal 

genom att införa en undantagsregel till den obligatoriska återföringen. I de fall parterna önskar 

att den överlåtande parten överför sitt uppskovsbelopp till den övertagande parten skulle en 

undantagsregel kunna införas som möjliggör att den överlåtande parten kan begära att sitt 

uppskovsbelopp ska överföras. Den överlåtande parten skulle därmed kunna skicka in 

bodelningsavtalet till SKV och myndigheten skulle kunna godkänna överföringen om 

bodelningsavtalet stadgar att parterna har avtalat om att en överföring ska ske. 

Dessa förslag skulle därmed kunna skapa ett mer koherent förhållningssätt mellan 

skatterätten och civilrätten gällande uppskovsbelopp vid bodelning. SKV:s hantering av 

uppskovsbelopp skulle stämma bättre överens med hur parterna kan beakta sina 

uppskovsbelopp vid bodelningen. Detta förslag medför således att de konsekvenser som brist 

på koherens mellan rättsområdena leder till undviks. Den övertagande parten kommer inte att 

behöva starta en civilrättslig process för att möjligen kunna erhålla kompensation i efterhand.  

Det vore eftersträvansvärt att införa dessa förslag. På senare tid har möjligheterna till 

att erhålla ett uppskovsbelopp utvidgats. Bland annat är takbeloppet tillfälligt är borttaget, vilket 

kan medföra att makars och sambors uppskovsbelopp i princip kan bli hur stora som helst. I de 

fall dessa uppskovsbelopp senare blir föremål för bodelning, skulle de förslag som har 

presenterats kunna minska risken för att den make eller sambo som tar över den gemensamma 

privatbostaden kan mista betydande kompensation. 

 



74 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Offentligt tryck  

Regeringens propositioner (Prop.) 
Prop. 1968:88 Kunglig Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i 

kommunalskattelagen, m.m. 

Prop. 1975/76:180 om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster, m.m. 

Prop. 1978/79:54 om ändrade regler för uppskov med beskattning av realisationsvinst, m.m. 

Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. 

Prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning. 

Prop. 1993/94:45 om uppskovsregler vid bostadsbyten, m.m. 

Prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen. 

Prop. 2002/03:80 Ny sambolag. 

Prop. 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. 

Prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. 

Prop. 2009/10:33 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor. 

Prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet.  

Prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. 

 

Riksdagsskrivelser (Rskr.) 
Rskr. 1968:275. 

Rskr. 1975/76:389. 

Rskr. 1978/79:86. 

Rskr. 1989/90:356. 

Rskr. 1993/94:105. 

Rskr. 1999/2000:117. 

Rskr. 2006/07:71. 

Rskr. 2007/08:90. 

Rskr. 2009/10:108. 

Rskr. 2016/17:93. 

 

Utskottsbetänkanden (Bet.)  
Bet. 1968:BeU43 Betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om 

ändring i kommunalskattelagen, m.m. 



75 

 

Bet. 1975/76:SkU63 Betänkande med anledning av propositionen 1975/76:180 om ändrade 

regler för beskattning av realisationsvinster, m.m. jämte motioner. 

Bet. 1978/79:SkU16 Betänkande med anledning av propositionen 1978/79:54 om ändrade 

regler för uppskov med beskattning av realisationsvinst, m.m. jämte motioner. 

Bet. 1989/90:SkU30 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning. 

Bet. 1993/94:SkU11 Uppskovsregler vid bostadsbyten m.m. 

Bet. 1999/2000:SkU2 Inkomstskattelagen. 

Bet. 2006/07:SkU7 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. 

Bet. 2007/08:SkU10 Reformerad beskattning av bostäder. 

Bet. 2009/10:SkU15 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor. 

Bet. 2016/17:SkU11 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 1978:34 Förstärkt skydd för fri- och rättigheter. 

SOU 1989:33 Reformerad inkomstbeskattning, del I, Skattereformens huvudlinjer. 

SOU 1989:33 Reformerad inkomstbeskattning, del II, Inkomst av kapital. 

SOU 1992:47 Avreglerad bostadsmarknad, del II. 

 

Rättspraxis  

Avgöranden från Högsta domstolen 
NJA 1948 s. 244. 

NJA 1954 s. 338. 

NJA 1961 s. 124. 

NJA 1965 s. 345. 

NJA 1973 s. 23. 

NJA 1975 s. 288. 

NJA 1994 s. 265. 

NJA 1997 s. 674. 

NJA 1998 s. 467. 

 

Hovrättsavgöranden 
RH 1985:17. 

 

Kammarrättsavgöranden 
Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-05-25, mål 1826-11. 



76 

 

Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-05-16, mål 254-13, 255-13 och 256-13. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2013-11-26, mål 5514-13. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-05-06, mål 8985-8989-15. 

 

Tingsrättsavgöranden 
Solna tingsrätt, dom 2013-06-20, mål T 4904-11, T 6247-11. 

Solna tingsrätt, dom 2015-05-06, mål T 380-14. 

Södertörns tingsrätt, dom 2016-06-23, mål T 10768-15. 

 

Förvaltningsrättsavgöranden 
Förvaltningsrätten i Linköping, dom 2016-06-03, mål 2259-15. 

Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-08-09, mål 10764-16. 

 

Litteratur 

Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt II, sjätte upplagan, Lund, Juristförlaget i Lund, 

2010. 

 

Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva, Avtalsrätt I, fjortonde upplagan, Lund, 

Juristförlaget i Lund, 2016. 

 

Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann, Avtal: Lärobok i allmän avtalsrätt, fjortonde 

upplagan, Stockholm, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017. 

 

Agell, Anders & Brattström, Margareta, Äktenskap Samboende Partnerskap, sjätte upplagan, 

Uppsala, Iustus Förlag AB, 2018. 

 

Alexy, Robert, Coherence and Argumentation or the Genuine Twin Criterialess Super 

Criterion, i Aarnio, Aulius, m.fl., On Coherence Theory of Law, Lund, Juristförlaget i Lund, 

1998, s. 41–49. 

  

Asp, Petter, Om relationalistisk metod – eller spridda anteckningar i jämförande rättsvetenskap, 

i Asp, Petter och Nuotio, Kimmo (red.), Konsten att rättsvetenskapa: Den tysta kunskapen i 

juridisk forskning, Uppsala, Iustus Förlag AB, 2004, s. 47–67. 

  



77 

 

Bergström, Sture, Skatter och civilrätt: En studie över användningen av civilrättsliga termer i 

skatterättsliga sammanhang, akademisk avhandling, Stockholm, Liberförlag, 1978. 

 

Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, andra upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 

2003. 

 

Brattström, Margareta, Bodelning mellan makar: verklighetens betydelse för framtidens 

regelutformning?, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, nr 1, 

2011, s. 56–98. 

 

Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning, tjugofemte 

upplagan, Lund, Studentlitteratur AB, 2018. 

 

Grauers, Folke, Ekonomisk familjerätt: Makars & sambors egendom & bostad: Gåva, arv, 

testamente & boutredning, nionde upplagan, Stockholm, Karnov Group Sweden AB, 2016. 

 

Gregow, Torkel, Utsökningsrätt, fjärde upplagan, Stockholm, Norstedts juridik AB, 2012. 

 

Gustafsson, Håkan, Rättens polyvalens: En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och 

rättssäkerhet, akademisk avhandling, Lund, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 

2002. 

 

Hjertstedt, Mattias, Tillgången till handlingar för brottsutredare: En rättsvetenskaplig studie 

av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och 

exhibitionsplikt, akademisk avhandling, Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. 

 

Hultqvist, Anders, Rättshandlingars verkliga innebörd, i Skattenytt, nr 11, 2007, s. 696–703. 

 

Håkansson, Göran, Sambolagen: En kommentar, Stockholm, Karnov Group Sweden AB, 2016. 

 

Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, i Svensk Juristtidning, 2004, s. 1–10. 

 



78 

 

Karlsson, Rikard, Samverkan och sekretess: En rättsvetenskaplig studie av myndigheters 

informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser, akademisk avhandling, Umeå, 

Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2015. 

 

Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Nääv, Maria och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, andra upplagan, Lund, Studentlitteratur AB, 2018, s. 21–46. 

 

Lehrberg, Bert, Förutsättningsläran – en rättsregel i modern svensk rätt, i Svensk Juristtidning, 

1990, s. 187–215. 

 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, tionde upplagan, Uppsala, Iusté Aktiebolag, 2018. 

 

Lind, Göran, Sambolagen m.m.: En kommentar, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2013. 

 

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon-Almendal, 

Teresa & Österman, Persson, Roger, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt: Del 1, 

sjuttonde upplagan, Lund, Studentlitteratur AB, 2019. 

 

Magnusson, Anton, En gemensamt ägd bostad belastad med uppskovsbelopp: Hur beaktas 

uppskovet vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad, uppsats i ekonomisk familjerätt, 

Umeå, Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2017. 

 

Malmberg, Jonas, Anställningsavtalet: Om anställningsförhållandets individuella reglering, 

akademisk avhandling, Uppsala, Iustus Förlag AB, 1997. 

 

Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, i 

Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 2, 1990, s. 41–52. 

 

Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, i Svensk Juristtidning, 2005, s. 249–272. 

 

Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, fjärde upplagan, Uppsala, Iustus Förlag AB, 2018. 

 

Ramberg, Christina & Malmström, Åke, Malmströms Civilrätt, tjugofemte upplagan, 

Stockholm, Liber AB, 2018. 



79 

 

Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän Avtalsrätt, tionde upplagan, Stockholm, Wolters 

Kluwer Sverige AB, 2016. 

 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och 

argumentation, fjärde upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2018. 

 

Teleman, Örjan, Sambolagen och ”gamla uppskov”, i Advokaten, nr 2, 2010, s. 38–39. 

  

Teleman, Örjan, Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, sjätte upplagan, Stockholm, 

Wolters Kluwer Sverige AB, 2016. 

 

Tottie, Lars & Teleman, Örjan, Äktenskapsbalken: En kommentar, tredje upplagan, Stockholm, 

Norstedts Juridik AB, 2018. 

 

Tuori, Kaarlo, Om rättssäkerhet och sociala rättigheter (samt mycket annat), i Tidsskrift for 

Rettsvitenskap, nr 3, 2003, s. 341–365. 

 

Övriga källor  

Skatteverket ställningstaganden, Uppskovsavdrag – flera ersättningsbostäder, dnr. 130 

336194-05/111, 2005-06-10. 

 

Skatteverket ställningstaganden, Återföring av uppskovsbelopp vid överlåtelse av 

ersättningsbostad genom bodelning, dnr. 131 458055-12/111, 2012-06-29. 

 

Skatteverket svar, adresserat till Anton Magnusson, Processuella regler kring uppskovsbelopp, 

dnr. 208 448620-18/1152, 2018-11-20. 

 

SKV (1), Rättslig vägledning, Beräkning av slutligt uppskovsbelopp, inkomstår 2018, 

tillgänglig via [https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/2761.html] 

2018-10-13. 

 

SKV (2), Rättslig vägledning, Beräkning av preliminärt uppskovsbelopp, inkomstår 2018, 

tillgänglig via [https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/2763.html] 

2018-11-15. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/2761.html


80 

 

SKV (3), Rättslig vägledning, Schablonintäkt på uppskovsbelopp, inkomstår 2018, tillgänglig 

via [https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.11/3541.html] 2018-10-15. 

 

SKV (4), Rättslig vägledning, Olika former av överlåtelser, inkomstår 2018, tillgänglig via 

[https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/2724.html] 2019-01-21. 

 

SKV (5), Rättslig vägledning, Återföring av uppskovsbelopp, inkomstår 2018, tillgänglig via 

[https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/3540.html] 2018-12-12. 

 


