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Sammanfattning 
Uppsatsens utreder skatterättsligt accepterade omstruktureringar genomförda enligt 

reglerna om underprisöverlåtelser och skattefrihet på näringsbetingade andelar inför 

försäljning av fastigheter, så kallade paketeringar. 

 

Begreppet omstrukturering sammanfattar ett antal olika typer av överförning av 

fastigheter, aktier med mera som sker mellan bolag och andra juridiska personer inom 

en koncern eller där det förekommer en intressegemenskap mellan parterna. 

Anledningen till att göra en omstrukturering kan vara flera men i denna uppsats 

behandlas de omstruktureringar som syftar till att få tillstånd en skattefri försäljning 

av fastigheter. 

 

Stegen som ska genomgås för att genomföra en skattefri fastighetsförsäljning är i 

förhållande till storleken av de skattemässiga effekterna som uppnås inte alls särskilt 

komplicerade. Det första som moderbolaget gör är att starta ett nytt aktiebolag, 

enklast med moderbolaget som ensam ägare. Som enda tillgång i dotterbolaget 

överförs den fastighet som ska säljas. Fastigheten överlåts till dotterbolag till ett pris 

som ligger under marknadsvärde, det är fastigheten skattemässiga värdet används som 

försäljningspris till dotterbolaget. Ingen beskattning för överlåtelsen blir aktuell, detta 

beroende på regler om tillåten underprisöverlåtelse. Den skatt som kommer att bli 

aktuell är stämpelskatt för förvärvet men denna skatte hålls nere på grund av det lägre 

priset som blir möjligt genom underprisöverlåtelsen, stämpelskatten betalas med en 

procentsats på köpeskillingen. När denna transaktion är klar är det dags att sälja till en 

extern köpare. Den utomstående köparen inträder som ägare till ett befintligt 

aktiebolag som äger en fastighet, han köper inte på pappret en fastighet utan ett 

aktiebolag. Den riktigt stora vinningen med paketeringen är att säljaren helt undviker 

vinstbeskattning för försäljningen, oavsett hur stor vinsten faktiskt blir. Här kommer 

nämligen de regler som ger skattefrihet för försäljning av näringsbetingade andelar in.  

 

Avsikten med lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är att reglerna ska 

tillämpas på förfaranden som innebär att en skatteskyldig genomför transaktioner i 

syfte att åstadkomma eller undkomma en viss beskattning. Uppsatsen studerar om 

denna lag kan tillämpas på paketeringsförfarandet. 

Paketering är lönsamt för bolagen, det finns pengar att tjäna och det är absolut värt 

mödan så fort försäljning till en utomstående är aktuell för någon av bolagets 

fastigheter. I och med reglerna om skattefrihet på näringsbetingade andelar är 

förfarandet här för att stanna. Kapitalvinsten anses ju endast bli uppskjuten genom 

detta förfarande och kommer komma staten tillgodo genom framtida överlåtelser av 

den paketerade fastigheten. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I näringslivet finns det ett behov av omstruktureringar, det kan vara i fråga om att 

inför en försäljning av en värdefull fastighet omstrukturera verksamheten för att på så 

sätt maximera vinsten. Vanliga typer av omstruktureringar är försäljning av 

dotterbolagsaktier och underprisöverlåtelser. Under senare år har det blivit vanligare 

med omstruktureringar av detta slag. Så kallad paketering av fastigheter är en typ av 

omstrukturering som genomförs på så sätt att fastigheter säljs ”inpaketerade i ett 

aktiebolag” eller i vissa fall ekonomiska föreningar. Syftet är att uppnå en skattefri 

försäljning av fastigheten eftersom att försäljning av aktierna kan i vissa fall omfattas 

av skattefrihet. Skattefriheten gäller om aktierna är näringsbetingade.
1
 Lagstiftarens 

syn på omstruktureringar så som underprisöverlåtelser har varit att dessa inte bör 

försvåras utan att skatteregler bör vara neutrala och bara motverka de transaktioner 

som kan anses vara olämpliga.
2
  

 

Vid försäljning av en så värdefull tillgång som en fastighet, är det vanligt 

förekommande att fastigheten eller fastigheterna placeras i ett dotterbolag till det 

säljande bolaget. I bolaget är den enda tillgången fastigheten. Vid försäljningen är det 

aktierna i dotterbolaget som överlåts till köparen istället för själva fastigheten. 

Anledningen till detta är de skattemässiga fördelar som detta ger säljaren.
3
 Fastigheten 

eller fastigheterna, som har ett marknadsvärde som överstiger det skattemässiga 

värdet, placeras genom en underprisöverlåtelse i det nystartade dotterbolaget. Om 

bolaget uppfyller vissa krav vid den så kallade underprisöverlåtelsen av fastigheten 

kommer de undvika att bli uttagsbeskattade för transaktionen. Aktierna i dotterbolaget 

avyttras sedan för marknadsvärde till en köpare. Vinsten av transaktionen eller 

skillnaden mellan marknadsvärdet på aktierna i bolaget och det skattemässiga värdet 

på fastigheten, blir skattefri för säljaren enligt de reglerna som finns om utdelning av 

näringsbetingade andelar. Säljaren har genom förfarandet tillgodogjort sig 

värdeökningen på fastigheten skattefritt. Förfarandet brukar benämnas paketering eller 

förpackning av tillgång.
4
 

 

Skatteverket har uppmärksammat ett förfarande där svenska fastighetsbolag inför en 

försäljning av en fastighet förpackar denna i ett svenskt handelsbolag som därefter 

säljs i sin helhet. Handelsbolaget ägs genom utländska dotterbolag placerade i länder 

där kapitalvinster vid försäljning av handelsbolagsandelar är skattebefriade. 

Upplägget betecknas vanligtvis som ”handelsbolagslösningen” eller ”Pandoras ask”. 

Denna typ av upplägg finns med i en uppräkning på Skatteverkets hemsida över 

förbjudna skatteupplägg. Paketeringen sker genom en underprisöverlåtelse, på samma 

sätt som beskrivit ovan, av fastigheten till dess skattemässiga värde, vilken kan 

genomföras utan skatterättsliga konsekvenser. Handelsbolaget avyttras därefter till 

marknadspris varefter vinsten tas upp till moderbolaget genom en utdelning från det 

utländska dotterbolaget.
5
 Utdelningen är skattefri då andelarna i dotterbolaget är 

näringsbetingade. Att förpackningen sker i ett handelsbolag och inte exempelvis i ett 

aktiebolag beror på de skattemässiga fördelar som på så sätt uppkommer för det 

                                                           
1
 Kleerup, Tagnander, 2009, s. 183 

2
 Prop. 1989/90:110, s. 558 

3
 Norell, m.fl., 2006, s. 163 

4
 Prop. 2002/03:96, s. 132 

5
 www.skatteverket.se handelsbolagslösning 

http://www.skatteverket.se/
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köpande bolaget. Köparen har i enlighet med praxis från Regeringsrätten haft 

möjlighet att i princip göra direktavdrag för den kapitalförlust som uppkommit då 

fastigheten utskiftats och handelsbolaget likviderats. Detta har vägt upp det faktum att 

det köpande bolagets möjligheter till värdeminskningsavdrag begränsats.
6
  

 

Problemet med upplägget är således att fastighetsbolagen till stor del helt har kunnat 

undgå den kapitalvinstbeskattning som normalt sker vid försäljning av fastigheter. Det 

köpande bolaget har i sin tur kunnat få ett skattemässigt avdrag på en förlust som i 

ekonomisk mening inte är verklig. Genom förfarandet har den svenska staten gått 

miste om mångmiljardbelopp i skatteintäkter.
7
 Genom särskild så kallad 

stopplagstiftning medges inte underprisöverlåtelser såväl från som till ett 

handelsbolag. Detta gäller vid överlåtelse efter den 17 april 2008. Förutsättningarna 

för paketering av fastigheter i handelsbolag utan skattekonsekvenser har alltså 

stoppats. Lagstiftaren påpekar att även de handelsbolag som genomfört en 

underprisöverlåtelse före den 18 april 2008 men där handelsbolaget ännu inte upplösts 

kan komma att omfattas. Delägares justerade anskaffningsavgift ska i sådant fall 

minskas med den del av värdeöverföringen som belöper på delägarens andel i 

handelsbolaget. Det förutsätts dels att delägaren i handelsbolaget är ett bolag som kan 

inneha näringsbetingade aktier och dels att underprisöverlåtelsen har skett under 

företagets innehav av andelen i handelsbolaget.
8
  

 

Säljaren vill inför en försäljning av en fastighet hamna i en så förmånlig 

skattesituation som möjligt. Då är det, som beskrivet ovan, möjligt att paketera 

fastigheten i ett annat bolag för att på såsätt få ner eller bort vinstbeskattningen. På 

grunda av att paketering av en fastighet inför försäljningen genom en skatteanpassad 

trasaktion är förutsedd en förutsedd transaktion av lagstiftaren blir just denna lösning i 

högsta graden aktuell.
9
 Har någon fysisk eller juridisk person under en längre tid haft 

en eller ett antal större fastigheter i sitt bestånd som än anskaffade till ett 

förhållandevis lågt anskaffningsvärde och kommer göra stora vinster vid försäljning 

av dessa finns det massor av pengar att tjäna. Inte minst med hänsyn till den 

utveckling som varit på fastighetsmarknaden med i omgångar kraftigt stigande priser 

under senare delen av 1900-talet fram till idag. Detta har gjort att många bolag snabbt 

insett att de som fastighetsägarna kan göra betydande vinster genom att göra en 

paketering inför försäljning. Den skattemässiga fördel det i huvudsak handlar om är 

att det avyttrande bolaget helt eller delvis undgår att betala vinstskatt på försäljningen 

av fastigheten.   

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att visa skatterättsligt accepterade omstruktureringar genomförda 

enligt reglerna om underprisöverlåtelser och skattefrihet på näringsbetingade andelar 

inför försäljning av fastigheter, så kallade paketeringar. Samt studera om upplägget, 

med utgångspunkt i svensk skattelagstiftning, praxis och doktrin, kan bedömas vara i 

överensstämmelse med lagens syften. 

                                                           
6
 Regeringens skrivelse 2007/08:148 

7
 Skatteverket, Rapport 2008:1, s. 174 

8
 Kleerup, Tagnander, 2009, s. 184 

9
 Prop., 2002/03:96, s. 132-133 
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1.4 Metod 
Vid undersökning av de skatteregler som blir aktuella vid förfarandet av paketering av 

fastigheter inför en försäljning används en traditionell rättsdogmatisk metod. Detta 

innebär att grunden för tolkning av gällande rätt utgörs av lag, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin. Relevant skatterättslig och associationsrättslig lagtext undersöks, liksom 

de förarbeten som lagreglerna bygger på. Praxis har en central roll för att utreda det 

rådande rättsläget inom området. Tillgången på rättsligt material angående 

fastighetspaketering i bolag är begränsad. Utöver den till antalet lilla litteraturen som 

skrivits på området finns ett antal artiklar i Fastighetsnytt är till nytta lika den 

information som finns på Skatteverkets hemsida.   

1.5 Material och källkritik mot valt material 
Genomgång har gjorts av den litteraturen jag hittade på området, litteraturen var 

ganska knapp men ett antal böcker fanns det. Desto mer information har jag hämtat 

från propositioner, här har många funderingar och frågetecken rätats ut. Jag har även 

använt mig av ett antal artiklar från fastighetsnytt. Dessa har jag läst med tillförsikt då 

jag inser att de är skriva av yrkesverksamma på området och kan innehålla åsikter 

istället för ren fakta. Dock har jag funnit nyttig information i dessa artiklar då de 

belyser problem på området. 

1.6 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att behandla paketeringsprocessen inom Sveriges gränser. 

Civilrättliga regler som finns runt försäljningen av en paketerad fastighet är helt olika 

de som gäller vid en vanlig direktförsäljning. Istället för jordabalk (1970:994), JB, 

köp- och felregler gäller köplag (1990:931) och beträffande själva köpeavtalet 

hänvisas till Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område istället för till JB. Reglerna är vitt skilda men kommer 

inte vidare att behandlas i denna uppsats.  

 

Uppsatsen behandlar fastigheter som utgör kapitaltillgångar vilket även är en 

förutsättning för att paketeringsförfarandet ska bli aktuellt. Det finns däremot tillfällen 

då en fastighet utgör en lagertillgång. När en fastighet utgör en lagertillgång innebär 

det att vinst vid avyttring av sådan fastighet beskattas som intäkt av 

näringsverksamhet. Exempel på fastigheter som utgör en lagertillgång är bland annat 

sådana fastigheter som ingår i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.
10

 En 

fastighet som är tillgång hos en näringsidkare som handlar med fastigheter betraktas 

som en lagertillgång. Kapitel 27 IL preciserar vad som gäller fastigheter som betraktas 

som lagertillgång. Aktier i rörelse som bedriver handel med fastigheter är inte på 

samma sätt som näringsbetingade andelar skattebefriade. Detta beror på det 

förhållande att andelen för att uppfattas som näringsbetingad per definition inte kan 

vara en lagertillgång. Andelen måste vara en kapitaltillgång, 24 kapitlet 14 § 1 st. IL. 

Det är lagstiftarens avsikt att fastigheter som lagertillgång inte ska gå att paketera.
11

 

1.7 Disposition 
Uppsatsen inleder med en inledning där området fastighetspaketering pressenteras. I 

detta kapitel återfinns även problembakgrunden som belyser ett antal problem som i 

sin tur mynnar ut i mina frågeställningar samt mitt syfte. I kapitel ett finnas även den 

metod jag använt mig av när jag skrev denna uppsats samt de avgränsningar jag gjort.  

                                                           
10

 Norell, m.fl., 2006, s. 33-34 
11

 Prop., 2002/03:96, s. 133 
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I kapitel två utreds begreppet fastighetspaketering steg för steg här beskrivs 

underprisöverlåtelser och utdelning på näringsbetingade andelar som är de reglerna 

som gör fastighetspaketering möjligt. Här berörs även handelsbolagslösningen samt 

gåva av fastighet.  

 

Kapitel tre handlar om skatteflykt samt om hur reglerna är konstruerade. Här görs en 

genomgång av vilka rekvisit som ska vara uppfyllda för att dessa regler ska 

aktualiseras.  

 

Sedan går uppsatsen över i att utveckla mina reflektioner, här ska syftet få sitt svar 

och läsaren ska få en utvidgad förståelse av området.   

 

Det avslutande kapitlet är mina avslutande kommentarer kring förfarandet samt att här 

ska uppsatsen knytas ihop men även nya dörrar kommer gläntas lite lätt.   
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2. Fastighetspaketering – omstruktureringar 

2.1 Omstruktureringar och fastighetspaketering steg för steg  
Begreppet omstrukturering sammanfattar ett antal olika typer av överförning av 

fastigheter, aktier med mera som sker mellan bolag och andra juridiska personer inom 

en koncern eller där det förekommer en intressegemenskap mellan parterna. 

Anledningen till att göra en omstrukturering kan vara flera men i denna uppsats 

behandlas de omstruktureringar som syftar till att få tillstånd en skattefri försäljning 

av fastigheter. Sedan årsskiftet 1998/1999 finns det särskilda regler som ska 

underlätta omstruktureringar. Grundtanken med lagstiftningen är att själva 

överlåtelsen inom koncernen inte ska medföra någon omedelbar beskattning, den 

latenta skatten förs istället vidare till förvärvaren.
12

 Det i lagstiftningen som gjort 

fastighetspaketering till ett intressant och skatteförmånligt sätt att sälja fastigheter, 

kanske i första hand hyresfastigheter, genom är två delar införda i IL. Det handlar om 

reglerna om tillåtna underprisöverlåtelser (beskrivs i avsnitt 2.4) och reglerna om 

skattebefrielse av näringsbetingade andelar (beskrivs i avsnitt 2.5). Dessa båda 

reglerna i kombination med varandra ger överlåtaren av fastigheten en möjlighet till 

en försäljning med stora skattemässiga fördelar. Överlåtelse av en paketerad fastighet 

är en skatteanpassad transaktion som är förutsedd av lagstiftaren. Den skattskyldige 

har möjlighet att vid efterföljd av lagtext som i första hand är avsedd för andra 

situationer välja en skattemässigt mer förmånlig disposition än den mest uppenbara, 

och att denna möjlighet är alltså lagstiftaren medveten om. En skatteanpassad 

transaktion kan också vara oförutsedd och med det menas sådana skatteanpassade 

handlingar som inte förutsetts av lagstiftaren under lagstiftningsarbetet, men som ändå 

i och för sig inte behöver stå i direkt strid med befintliga lagar. Enligt förarbetena till 

införandet av skattebefrielse på näringsbetingade andelar står klart att inga generella 

regler för att motverka förpackning av tillgångar införs. Det är till och med så att 

fastighetspaketering nämns specifikt som en möjlighet. Lagstiftaren har alltså både 

insett och godkänt förfarandet och fastighetspaketering är en förutsedd och tillåten 

transaktion.
13

 

 

Stegen som ska genomgås för att genomföra en skattefri fastighetsförsäljning är i 

förhållande till storleken av de skattemässiga effekterna som uppnås inte alls särskilt 

komplicerade. Det första som moderbolaget gör är att starta ett nytt aktiebolag, 

enklast med moderbolaget som ensam ägare. Som enda tillgång i dotterbolaget 

överförs den fastighet som ska säljas. Fastigheten överlåts till dotterbolag till ett pris 

som ligger under marknadsvärde, det är fastigheten skattemässiga värdet används som 

försäljningspris till dotterbolaget. Ingen beskattning för överlåtelsen blir aktuell, detta 

beroende på IL regler om tillåten underprisöverlåtelse (se nedan avsnitt 2.4). Den 

skatt som kommer att bli aktuell är stämpelskatt för förvärvet men denna skatte hålls 

nere på grund av det lägre priset som blir möjligt genom underprisöverlåtelsen, 

stämpelskatten erläggs nämligen med en procentsats på köpeskillingen. När denna 

transaktion är klar är det dags att sälja till en extern köpare. Den utomstående köparen 

inträder som ägare till ett befintligt aktiebolag som äger en fastighet, han köper inte på 

pappret en fastighet utan ett aktiebolag. För köparen uppkommer fördelen att lagfart 

inte måste sökas eftersom fastighetsägaren såväl före som efter överlåtelsen är 

densamma, nämligen aktiebolaget. I och med att stämpelskatt (se nedan avsnitt 2.6) 

uteblir innebär det betydande vinst för köparen i synnerhet om köpeskillingen är hög. 

                                                           
12

 Norell, m.fl., 2006, s. 153-154 
13

 Prop., 2002/03:96, s. 132-133  
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Den riktigt stora vinningen med paketeringen är att säljaren helt undviker 

vinstbeskattning för försäljningen, oavsett hur stor vinsten faktiskt blir.
14

 Här kommer 

nämligen de regler i IL som ger skattefrihet för försäljning av näringsbetingade 

andelar in (se nedan avsnitt 2.5). Om ett bolag äger en fastighet som ska säljas betalar 

bolaget vid en direktförsäljning 26,3
15

 procent skatt på vinsten.
16

 Eftersom reglerna 

om skattefrihet på näringsbetingade andelar enbart gäller bolagsområdet är det inte 

möjligt för en fysisk person med en fastighet att genomföra en paketering, utan att 

först bolagisera ägandet av fastigheten.  

 

 
 

Bild 1, skiss över paketeringsförfarandet.
17

  

 

Förvärvaren betalar oftast fastighetens marknadspris för det inköpta bolaget, men får i 

realiteten inte full motprestation för den betalade köpeskillingen. Rabatten på aktierna 

som köparen bör erhålla detta med hänsyn till att fastighetsbolaget innehåller en latent 

skatt, som utlösas om fastighetsbolaget säljer fastigheten bör teoretiskt sett vara cirka 

tio - femton procent, men tenderar i en het marknad att närma sig noll procent.
18

 

Fastigheten är belastad med dels en latent skatteskuld i form av den obeskattade 

kapitalvinsten, dels med icke återförda värdeminskningsavdrag. Köparen övertar 

säljarens anskaffningsvärde och kommer vid en framtida försäljning att betala en 

högre vinstskatt än vad som varit fallet om överlåtelsen hade skett genom ett 

direktförvärv av fastigheten. Gjorda värdeminskningsavdrag kommer inte att återföras 

till beskattning vid ägarskiftet eftersom själva fastigheten inte anses avyttrad, även 

detta skjuts över på köparen. Den fastighet som övertas kan till och med vara fullt 

avskriven, vilket medför att dess nye ägare inte kan genomföra ytterligare 

avskrivningar.
19

  

2.2 Uttagsbeskattning kan undvikas 
När en tillgång överlåts utan ersättning eller till ersättning som understiger 

marknadsvärdet blir det aktuellt med uttagsbeskattning, enligt 22 kapitlet 3 § IL. Det 

som förutsätts är att en försäljningsvinst skulle ha beskattas som inkomst av 
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näringsverksamhet. Om däremot underpriset är affärsmässigt motiverat kan bolaget 

undgå uttagsbeskattning. Det kan vara fall när det för ett bolag är långsiktigt 

fördelaktigt att vid en viss affärstransaktion ta ut ett pris som är lägre än vad som 

skulle ha kunnat erhållas om tillgången bjudits ut på marknaden. Exempel på detta 

kan vara om bolaget vill upparbeta en affärsrelation till en viss köpare.
20

 Vid 

uttagsbeskattning sker beskattning som om tillgången sålts till det pris som motsvarar 

marknadsvärdet, enligt 22 kapitlet 7 § första stycket IL. Vad som avses med 

marknadsvärdet på en fastighet är det pris som fastigheten skulle fått om den bjudits 

ut på marknaden med de villkor som med hänsyn till den skattskyldiges affärsmässiga 

situation framstår som naturliga, enligt 61 kapitlet 2 § IL. Aktiebolag beskattas för all 

inkomst som näringsinkomst. Detsamma är fallet för sådan delägare i ett handels- 

eller kommanditbolag. En fysik person näringsbeskattas vid avyttring av 

lagertillgångar. Om en eller flera lagerfastigheter som utgör en hel näringsverksamhet 

överförs från fysisk person till ett aktiebolag för ett pris som överstiger skattemässiga 

värdet men understiger fastighetens taxeringsvärde har inte enligt RÅ 2004 ref. 42 (se 

nedan avsnitt 2.3) skillnaden mellan ersättning och skattemässigt värde beskattats. 

Uttagsbeskattning undviks vid överlåtelse av hela näringsverksamheten så länge som 

ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde.
21

 Överlåtelser av 

kapitalfastigheter och andra kapitaltillgångar, som ägs av fysiska personer, medför 

inte uttagsbeskattning i och med att kapitalvinster då beskattas som inkomst av 

kapital. Enligt skatterättsnämndens förhandsbesked den 13 maj 2009, dnr 4-09/D 

gäller det samma för fysiska personer som är delägare i handelsbolag där överlåtelsen 

avser kapitaltillgångar.
22

 

2.3 Rättsfallet RÅ 2004 ref. 42 och skatterättsnämndens förhandsbesked 

dnr 4-09/D 
Enligt RÅ 2004 ref. 42 ska inte en underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet 

som består av fastigheter som i sin tur utgör lagertillgångar om de mot en ersättning 

som överstiger det skattemässiga värdet men understiger taxeringsvärdet inte medföra 

några beskattningskonsekvenser för överlåtaren.  

Omständigheter i rättsfallet: 

L.E. bedrev en byggnadsrörelse i enskild näringsverksamhet där ett antal fastigheter 

ingick i rörelsen. Till följd av byggnadsrörelsen utgjorde fastigheterna lagertillgångar. 

L.E. avsåg att överlåta hela näringsverksamheten till ett aktiebolag, aktiebolaget 

skulle hans son äga minst fyrtio procent av aktierna och L.E. själv skulle äga de 

resterande andelarna av aktierna. Den ersättning som det nya bolaget skulle lämna till 

L.E. var att det skulle ta över de skulder som fastigheterna var behäftade med. 

Skulderna översteg fastigheternas skattemässiga värde men understeg både 

taxeringsvärdet och marknadsvärdet. Marknadsvärdet var i sin tur betydligt högre än 

taxeringsvärdet. Det som regeringsrätten skulle ge svar på var bland annat om 

överlåtelsen innebar att L.E. skulle ta upp skillnaden mellan ersättningen och det 

skattemässiga värdet som en intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet.
23

   

Regeringsrätten började med att konstatera att enligt 15 kapitlet 1 § 1 stycket IL ska 

ersättning vid en överlåtelse av en lagerfastighet tas upp i inkomstslaget 
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näringsverksamhet. Vidare konstaterar regeringsrätten att beskattning av 

kapitalvinster sker vid avyttring av en tillgång så som en fastighet som inte är 

lagertillgång men dock inte vid överlåtelse som skett genom gåva (mer om gåva se 

avsnitt 2.7). Vid underprisöverlåtelser av fastigheter bestäms transaktionens karaktär 

enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen, den innebär att en överlåtelse som 

mot en ersättning som understiger fastighetens taxeringsvärde i sin helhet ansetts 

utgöra en gåva och inte utlöst någon inkomstbeskattning medan en överlåtelse mot en 

ersättning som uppgår till eller överstiger fastighets taxeringsvärde i sin helhet ansetts 

utgöra en avyttring och inkomstbeskattat på vanligt vis. Oavsett om fastigheten varit 

en lagertillgång eller anläggningstillgång används huvudsaklighetsprincipen för att 

avgöra om det är en avyttring eller gåva. Vid överlåtelse genom gåva av en hel 

näringsverksamhet underlåts inkomstbeskattning.
24

  

1999 infördes lagen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris, 

underprislagen. Underprislagen reglerade särskilt överlåtelser av tillgångar i 

näringsverksamhet där ersättning understeg marknadsvärdet. Samtidigt infördes 

liknade regler som åter finns i 53 kapitlet IL som gäller för inkomstslaget kapital vid 

överlåtelse till underpris från fysisk person till aktiebolag som överlåtaren eller någon 

honom närstående är delägare i. Beskattning vi en underprisöverlåtelse (se nedan 

avsnitt 2.4) ska ske som om tillgången avyttras mot en ersättning som motsvarar det 

skattemässiga värdet, om inte ersättningen lämnats med minst det värdet, 23 kapitlet 

10 § IL. Varken i 23 kapitlet 10 § eller 53 kapitlet 3 och 4 §§ regleras beskattningen i 

de fall då ersättningen är högre. Om denna överstiger det skattemässiga värdet men 

understiger såväl taxeringsvärdet som marknadsvärdet kommer överlåtelsen i enlighet 

med tidigare praxis att, med tillämpning av huvudsaklighetsprincipen, bedömas som 

gåva, om överlåtelsen sker till exempel till ett av en närstående helägt aktiebolag, och 

inte föranleda någon kapitalvinstbeskattning. Regeringsrätten kommer till den 

slutsatsen att de genomförda lagstiftningsåtgärderna vad gäller underprisöverlåtelser 

inte ger anledning att avvik från tidigare praxis vad gäller överlåtelser med genom 

gåva av hel näringsverksamhet.
25

   

Enligt skatterättsnämndens förhandsbesked den 13 maj 2009 (dnr-4-09/D) så medför 

inte överlåtelse till underpris av fastighet från kommanditbolag till delägare 

uttagsbeskattning när delägarna varit fysiska personer. Överlåtelsen har inte heller 

ansetts utgöra ett sådant uttag som påverkar de justerade anskaffningsutgifterna för 

andelarna.
26

  

Omständigheter i avgörandet: 

Två personer var komplementärer i ett kommanditbolaget. Där deras makar var 

kommanditdelägare. Avsikten är att den av kommanditbolaget ägda fastigheten ska 

avyttras till komplementärer till ett underpris. Mot bakgrund av de ändrade reglerna 

om underprisöverlåtelser för handelsbolag (SFS 2008:1063) ville de få klarlagt om 

fastighetsavyttringen skulle medföra uttagsbeskattning för dem i egenskap av 

komplementärer i kommanditbolaget samt om deras justerade anskaffningsutgifter för 

andelarna i kommanditbolaget skulle påverkas av avyttringen. Förutsättning som 

gälled var att varken andelarna eller fastigheten utgjorde lagertillgångar.
27
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Skatterättsnämnden gjorde bedömning att möjligheten till underprisöverlåtelser enligt 

23 kapitlet IL till och från handelsbolag har slopats och det inbegriper även 

kommanditbolag. Det har skett genom att handelsbolag inte längre nämns som ett 

subjekt som kan vara överlåtare eller förvärvare i en underpristransaktion i kapitlets 

14 §. Det betyder att uttagsbeskattning ska utlösas i sådana situationer.
28

 

För att uttagsbeskattning ska komma i fråga för sökandena på grund av avyttringen av 

fastigheten krävs att avyttringen för dem behandlas enligt reglerna för inkomst av 

näringsverksamhet. Detta blir emellertid inte fallet eftersom det av reglerna i 13 

kapitlet 4 § andra stycket IL framgår att om ett handelsbolag avyttrar en 

näringsfastighet räknas kapitalvinst för delägare som är fysisk person inte till 

inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital. Någon 

uttagsbeskattning blir det inte för komplementärernas del vid avyttringen av 

fastigheten från kommanditbolaget.
29

 

Enligt bestämmelserna i 50 kapitlet IL om avyttring av andelar i handelsbolag som 

även de omfattar även andelar i kommanditbolag ska det vid beräkningen av 

omkostnadsbeloppet för andelen anskaffningsutgiften justeras på ett sätt som framgår 

av 50 kapitlet 5 § IL. Uttag ur bolaget är en sådan åtgärd som medför minskning av 

anskaffningsutgiften.
30

 

Eftersom avyttringen av fastigheten inte medför några inkomstskattemässiga effekter 

så konstaterar Skatterättsnämndens att inte heller något uttag i den mening som avses i 

bestämmelsen anses ske. Anskaffningsutgifterna för andelarna i kommanditbolaget 

ska inte justeras på grund av den avyttrade fastigheten.
31

 

2.4 Underprisöverlåtelser och dess villkor för att undvika 

uttagsbeskattning vid fastighetspaketering  
Som redovisas i 23 kapitlet i IL kan uttagsbeskattning undvikas vid så kallade 

underprisöverlåtelser. 23 kapitlet 9 § IL säger att en underprisöverlåtelse inte ska 

medföra uttagsbeskattning, dessa regler infördes för att underlätta omstrukturering 

utan att sådana förändringar ska utlösa omedelbar inkomstbeskattning.
32

 Det som 

avses vara underprisöverlåtelse är en överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller 

mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt 

motiverat, dessutom ska vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att undvika 

uttagsbeskattning, 23 kapitlet 3 § IL. När en underprisöverlåtelse uppfyller villkoren 

som finns i 23 kapitlet 14-29 §§ IL undgår bolaget uttagsbeskattning, en sådan 

underprisöverlåtelse är även kallad kvalificerad underprisöverlåtelse. Dessa regler är 

införda för att underlätta omstruktureringar i näringslivet.
33

 De villkor som finns för 

en kvalificerad underprisöverlåtelse är utformade med syfte att förhindra att 

omotiverade skatteförmåner ska uppnås. Överlåtelse enligt 23 kapitlet räknas köp, 

byten, gåvor samt bodelning med annan anledning än makes död. Det som däremot 

inte räknas som en överlåtelse är arv, testamente och bodelning med anledning av 

makes död. Bestämmelserna i 23 kapitlet tillämpas inte vid skattefri överlåtelse av 

näringsbetingande andelar.
34

 (se mer nedan avsnitt 2.4)  
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Från och med den 18 april 2008 medges inte däremot inte underprisöverlåtelser från 

och till handelsbolag.
35

 Överlåtelsepriset bestäms i regel till det lägsta av fastighetens 

skattemässiga värde och dess taxeringsvärde. Om taxeringsvärdet och då alltså även 

överlåtelsepriset understiger fastighetens skattemässiga värde anses ändå fastigheten 

skattemässigt som om det är överlåten och förvärvad för det skattemässiga värdet, 

detta framgår av 23 kapitlet 10 § IL. Stämpelskatten däremot beräknas ändå på 

taxeringsvärdet istället för på det högre skattemässiga värdet.
36

 Av den anledningen är 

det mer fördelaktigt att välja att överlåtelsepriset ska vara det lägre taxeringsvärdet. 

De villkor som finns på överlåtelsen för att den ska anses som en kvalificerad 

underprisöverlåtelse kommer nu presenteras. 

 

Det första villkoret framgår av i 23 kapitlet 14 § IL är att överlåtare och förvärvare 

ska vara en fysisk person eller ett företag. Med företag avses enligt 23 kapitlet 4 § IL 

bland annat ett svenskt aktiebolag och utländskt bolag. Med svenskt handelsbolag 

avsågs tidigare enligt 23 kapitlet 5 § IL ett svenskt handelsbolag som enbart har 

fysiska personer eller andra företag än svenska ideella stiftelser och svenska ideella 

föreningar som delägare. Denna paragraf är numer upphävd för att förhindra 

överlåtelser från och till handelsbolag. 

 

Det andra villkoret som ska vara uppfyllt är det att förvärvaren omedelbart efter 

förvärvet ska vara skattskyldig i Sverige för inkomst av den näringsverksamhet i 

vilken tillgången ingår i, och att denna skattskyldighet inte får vara bortavtalad genom 

ett dubbelbeskattningsavtal 23 kapitlet 16 § IL. Det väsentliga i villkoret är att 

lagstiftaren vill säkerställa att tillgångarna överlåts till ett skattesubjekt som faktiskt 

blir beskattat för den obeskattade värdereserven som är knuten till tillgången. Detta på 

grunda av att tillgången överförs till ny ägare utan att staten erhåller någon 

skatteintäkt då vill lagstiftaren säkerställa att tillgången inte hamnar hos en ägare som 

inte vidare kommer att beskattas i Sverige under innehavstiden eller vid en eventuell 

vidareförsäljning.
37

 För att säkerställa att det inte blir något skattebortfall. Det går inte 

att genomföra en underprisöverlåtelse av aktier som är lagertillgångar hos överlåtaren 

och sedan blir näringsbetingade aktier hos förvärvaren.
38

 Detta skulle i annat fall 

medföra att en vinst skulle bli skattefri vid avyttring av aktierna mot att de hade 

beskattats som inkomst av näringsverksamhet hos överlåtaren. Dock kan en fastighet 

överlåtas från ett aktiebolag där aktierna är lagertillgångar hos ägaren till ett annat 

bolag där aktierna är näringsbetingade.
39

  

 

Koncernbidragskravet är det tredje rekvisitet i IL som måste uppfyllas för att 

underprisöverlåtelsen inte ska leda till uttagsbeskattning. Villkoret är utformats så att 

koncernbidragsreglerna inte ska kunna kringgås, vilket annars lätt kan ske om bolag 

har möjlighet att enskilt överlåta enstaka tillgångar till underpris. 

Koncernbidragsregeln finns i 23 kapitlet 17 § IL och säger att 

koncernbidragsförutsättningar måste gälla för verksamhetsåret för att 

underprisöverlåtelsen inte ska föranleda uttagsbeskattning, om inte tillräckligt stor del 

av näringsverksamheten är föremål för överlåtelsen. Med andra ord betyder det att 
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hela näringsverksamheten, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet 

eller en verksamhetsgren måste överlåtas för att underprisöverlåtelsen ska anses vara 

tillåten för de fall där koncernbidragsförutsättningarna inte är uppfyllda. Med 

verksamhetsgren avses sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en 

självständig rörelse, 2 kapitlet 25 § IL. En fastighet kan anses utgöra en 

verksamhetsgren, dock måste verksamheten inom verksamhetsgrenen vara av sådan 

omfattning att självständig drift framstår som ändamålsenlig.
40

 Föreligger däremot 

koncernbidragsrätt finns det inte någon anledning att förhindra underprisöverlåtelser 

eftersom resultat utjämning ändå hade kunnat uppnås vid koncernbidragsvägen.
41

  

 

Det finns även en del villkor för att reglerna om utdelning och kapitalvinst på vissa 

andelar i fåmansföretag så kallade kvalificerade andelar, fjärde villkoret. Detta villkor 

är ett skydd för kapitalvinstbeskattningen av andelar i fåmansföretag och finns i 23 

kapitlet 18-23 §§ IL. Reglerna är till för att förhindra att de så kallade 3:12-reglerna 

kringgås. Lagstiftaren vill förhindra är att en underprisöverlåtelse från ett företag med 

enbart kvalificerade andelar till ett företag helt utan kvalificerad andelar blir tillåten. 

En sådan underprisöverlåtelse skulle innebära att skatten för den del av uttaget eller 

kapitalvinsten som annars skulle ha beskattats i inkomstslaget tjänst beskattas i 

inkomstslaget näringsverksamhet detta med effekten av en lägre skattesats.
42

 Detta 

gäller dels överlåtelser från en fysisk person till aktiebolag, dels överlåtelser från ett 

aktiebolag med kvalificerade andelar. Vid en avyttring från en enskild verksamhet till 

ett aktiebolag ska samtliga andelar i aktiebolaget vara kvalificerade. Detta för att det 

annars skulle vara möjligt att överföra obeskattade övervärden till aktiebolaget och 

sedan tillgodogöra sig dessa genom utdelning eller försäljning av aktierna och på sätt 

endast bli beskattad i inkomstslaget kapital. Om överlåtelsen sker från ett aktiebolag 

där någon aktie är kvalificerad måste minst samma andel aktier vara kvalificerade i 

det förvärvande bolaget, 23 kapitlet 19 § IL.
43

 

 

Slutligen finns villkoret underskott för att underprisöverlåtelsen inte ska medföra 

uttagsbeskattning är att det bolag som tillgången överförs till inte är ett bolag med ett 

skattemässigt underskott, 23 kapitlet 24-29 §§ IL. Syftet är att säkerställa att tillgångar 

med en värdereserv inte kan överföras till ett bolag som har ett underskott. 

Begränsningen mot underskott riktas mot de underskott som uppkommit året före 

själva överlåtelsen. Det innebär att en överlåtelse får ske till ett bolag som får ett 

underskott för själva överlåtelseåret.
44

 Detta finns dock en viss inskränkning eftersom 

det genom 23 kapitlet 29 § IL är det tillåtet att överlåta till underpris om underskottet 

är mycket litet och överlåtaren i övrigt avstår från att utnyttja det. Avdragsrätten, eller 

skyldigheten, upphävs i sådant fall. Underskottet ska ha uppkommit under året före 

överlåtelsen och anledningen till att underskottsbolag räknas upp som ett villkor är 

den att obeskattade värdereserver inte fritt ska få föras in i företag med underskott 

eftersom staten då kan gå miste om skatteintäkter.
45
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2.5 Näringsbetingade andelar ger skattefria kapitalvinster 
Anledningen till ett aktieinnehav enligt IL kan i princip vara två, antingen har 

innehavet ett rent kapitalplaceringssyfte eller så är innehavet näringsbetingat. I 24 

kapitlet 14 § IL återfinns definitionen av näringsbetingad andel. Det finns tre 

situationer då andelar anses vara näringsbetingade, nämligen för det första anses 

onoterade andelar alltid vara näringsbetingade. För det andra anses noterade andelar 

vara näringsbetingade då ägarföretaget äger minst tio procent av röstetalet mer och det 

tredje alternativet för att andelarna ska vara näringsbetingade är då andelen betingas 

av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av något till ägarföretaget närstående 

bolag.
46

  

 

Näringsbetingande andelar kan enbart innehas av juridiska personer så som svenska 

aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar, detta framgår av 24 kapitlet 13 § IL. 

Att utdelningen på näringsbetingade andelar är skattefri framgår av 24 kapitlet 17 § 

IL. Enligt 25 a kapitlet 5 § är kapitalvinster på näringsbetingade andelar skattefria, 

däremot är inte förluster avdragsgilla.  

 

Förpackning av tillgångar så som fastigheter bygger på att den inledanden 

överlåtelsen av fastigheten kan ske med hjälp av en underprisöverlåtelse (se ovan 

avsnitt 2.3). Som beskrivs ovan är nästa steg att avyttra andelarna i dotterbolaget för 

ett marknadspris. Kapitalvinsten på dotterföretagsandelarna är då skattefri för det 

säljande bolaget.
47

 

 

Som tidigare nämnts är förpackning av fastigheter ett förfarande som normalt inte 

torde ifrågasättas. Möjligen är det reglerna för så kallade skalbolag som kan bli 

aktuella vid försäljning av näringsbetingade andelar. Bedömningen för att 

dotterbolaget är att betrakta som ett skalbolag måste fastigheterna kunna jämställas 

med likvida medel enligt kapitel 25a 14 § IL. Ett skalbolag är ett bolag vars tillgångar 

till större delen utgörs av likvida tillgångar, enligt kapitel 49 a IL. För dessa bolag 

tillämpas normalt skalbolagsbeskattning vilket skulle innebära att hela ersättningen är 

skattepliktig. Likvida tillgångar jämställs med andra tillgångar som anskaffats tidigast 

två år före avyttring och där tillgångarna saknar affärsmässigt samband med 

verksamheten sådan den bedrevs intill två år före avyttringen samt där det inte 

framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle kunna 

avyttras efter avyttringen av andelen, kapitel 25 a 14 § IL. Detta skulle möjligen 

kunna medföra att ett företag med nyligen förpackade tillgångar i form av fastigheter 

skulle kunna betraktas som ett skalbolag.
48

 I situationen med fastigheter som överlåts 

genom förpackning i dotterbolag uppkommer troligtvis inga intäkter som ska 

beskattas. Fastigheten överlåts till skattemässiga värden i princip samtidigt som den 

förvärvas. På grund av att det är en försäljning till en extern part kan man som säljare 

dock inte kontrollera att den eventuella skatten betalas.
49

 Enligt kapitel 25 a 11 § IL 

kan skalbolagsbeskattning undvikas enkelt om det avyttrande bolaget lämnar en så 

kallad skalbolagsdeklaration senast tretio dagar efter överlåtelsen.    

                                                           
46

 Norell, m.fl., 2006, s. 162 
47

 Norell, m.fl., 2006, s. 162-163 
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2.6 Överlåtelseskatt så kallad stämpelskatt  

Lagfart är en officiell registrering i fastighetsregistret av ett fastighetsförvärv. I 20 

kapitlet 1 § JB framgår det att den som förvärvat fastegendom ska söka lagfart och 

den ansökan ska göras inom tre månader efter det att kontraktet är på skrivet, 20 

kapitlet 2 § JB. I samband med att lagfart beviljas tar staten ut en stämpelskatt. 

Bestämmelser om detta finns i 1 § i lag (1984:404) om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter, stämpelskattslagen. I stämpelskattslagen 4 § framgår det när 

stämpelskatt ska erläggas, här räknas inte gåva upp det innebär att vid gåva erläggs 

ingen stämpelskatt. Om ersättningen understiger 85 procent av fastighetens värde 

anses det vara en gåva i detta sammanhang (jämför med avsnitt 2.8) detta framgår i 5 

§ stämpelskattslagen. Stämpelskatten är för fysiska personer 1,5 procent och för 

juridiska tre procent av det högsta beloppet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, 8 

§ stämpelskattslagen. 

2.7 Paketera fastigheter i handelsbolag – handelsbolagslösning 
Den 1 januari 2009 började stoppreglerna om underprisöverlåtelser till och från 

handelsbolag. Detta innebär att paketera fastigheten i ett handelsbolag där utländska 

bolag som har sitt säte i lågbeskattade länder borde i princip inte längre vara tillåten.  

Det säljande aktiebolaget överlåter fastigheten till dess skattemässiga värde till ett 

svenskt handelsbolag (HB), som i sin tur ägs av bolag placerade i lågtbeskattade 

länder. Det skedde en kvalificerad underprisöverlåtelse på samma sätt som när det 

gäller att paketera i aktiebolag.  

Köpande aktiebolaget köpte andelarna i handelsbolag till marknadsvärde. Vinsten på 

andelarna är skattefria för den utländska juridiska personen som sedan kunde göra en 

skattefri utdelning till det säljande aktiebolaget.  

Det köpande aktiebolaget förde sedan över fastigheten till sig själv eller ett annat 

bolag inom den egna koncernen, genom en underprisöverlåtelse eller utskiftning vid 

handelsbolags likvidation. Nu kunde det köpande aktiebolaget använda den förlust 

som uppstår på andelarna i handelsbolaget. 

Det var framförallt det avslutande steget som lagstiftaren ville förhindra med 

stoppreglerna, denna avdragsrätt på förluster som bara uppkommer på pappret och 

som inte kan motsvara någon verklig kapitalförlust vid likvidering av handelsbolaget. 

Från och med den 1 januari 2009 sker det uttagsbeskattning om det skett en 

underprisöverlåtelse till eller från ett handelsbolag, om inte överlåtelsen är 

affärsmässigt motiverad.
50

   

2.8 Kattrumpa – gåva av fastighet 
I kvarteret Kattrumpan i Stockholm genomfördes en transaktion där en fastighet 

överläts genom en gåva från en privat person till ett aktiebolag där samtliga aktier 

ägdes av givaren. Trotts att likande transaktioner skett tidigare än i fallet i kvarteret 

Kattrumpan har denna typ av transaktioner där en eller flera fastigheter överlåts 

genom gåva till ett aktiebolag där aktierna ägs av givaren eller dess närstående har fått 

benämningen kattrumpa.  För att en kattrumpa ska kunna genomföras måste de 

civilrättsliga reglerna angående en gåva beaktas, det måste även vara frågan om en 

                                                           
50

 Prop. 2008/09:224, s. 5  



17 
 

gåva vid kapitalvinstbeskattning. Enligt 8 kapitlet 2 § IL är förvärv genom arv, 

testamente, gåva eller bodelning skattefria. Förutsättningen för att det ska vara frågan 

om en gåva är att överlåtelsen är frivillig och att den innebär en 

förmögenhetsöverlåtelse samt att det måste finnas gåva avsikt från givarens sida. När 

marknadsvärdet understiger ersättningen är det normalt inte att anses någon 

förmögenhetsöverföring. Vidare är det att konstatera att vid gåva till eget bolag saknas 

det en gåvoavsikt. En kattrumpa kan i vissa fall vara ett sätt att genomföra ett 

generationsskifte eller som ett inledande steg i ett försäljningsförfarande där en 

fastighet ska förpackas i ett aktiebolag eller kan det helt enkelt vara för att öka andel 

kapitalbeskattning vid den löpande inkomstbeskattningen.
51

  

Om en överlåtelse av en fastighet ska betraktas som gåva eller köp gäller den så 

kallade huvudsaklighetsprincipen. Den principen innebär att överlåtelsen i sin helhet 

anses vara antingen köp eller en gåva. Som framgår av exemplet nedan är det 

taxeringsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen som är avgörande, taxeringsvärdet 

jämförs med ersättningen vid överlåtelsen. Som exemplet nedan kommer visa är både 

övertagande av betalningsansvar för befintliga lån och ersättning i annan form (revers 

till givaren med mera) att anses som ersättning vi fastighetsöverlåtelse. När den totala 

ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet anses överlåtelsen vara ett köp 

och således om ersättningen understiger taxeringsvärdet ses överlåtelsen som en gåva. 

Det spelar här ingen roll om överlåtelsen angetts vara ett köp eller en gåva vid 

bedömningen utan det är ersättning storlek i förhållande taxeringsvärdet som avgör. 

För att det ska vara tal om gåva krävs det en gåvoavsikt, som framgår av exemplet 

ovan föreligger gåvoavsikt om barn till givaren ärgen 40 procent av aktieinnehavet i 

mottagande aktiebolag. Att givaren äger 60 procent av aktierna i det mottagande 

bolaget anses vara godtagbart. Detsamma bör gälla om motsvarande andel ägs av 

förälder eller maka/make till givaren, även om det föreligger giftorätt mellan makarna. 

Vid gåva av kapitalfastighet eller hel rörelse med lagerfastighet utlöser ingen 

inkomstbeskattning vare sig i form av kapitalvinstbeskattning eller skatt på inkomst 

av näringsverksamhet. Det mottagande bolaget övertar givarens skattemässiga 

situation beträffande fastigheten. Som exemplet nedan kommer visa undviks 

stämpelskatt om ersättningen understiger 85 procent av taxeringsvärdet året för det år 

då lagfarten beviljas. Är ersättningen för fastigheten högre än 85 procent av det 

nämnda taxeringsvärdet betalar mottagande aktiebolag en stämpelskatt på tre procent 

av taxeringsvärdet.
52

 

Exempel på kattrumpa förfarandet: 

En fastighet som har ett taxeringsvärde på tio miljoner kronor och taxeringsvärdet har 

vart desamma under gåvoåret och året innan, marknadsvärdet är ett högre värde. De 

lån som belastar fastigheter är på fyra miljoner kronor. Ägaren överlåter nu 

fastigheten till ett aktiebolag där han äger 60 procent och hans barn äger 40 procent av 

aktierna. Om aktiebolaget utfördar reverser om fyra miljoner 450 000 till givaren 

kommer ersättningen understiga 85 procent av taxeringsvärdet och det innebär att 

aktiebolaget inte betalar någon stämpelskatt. Däremot om reversbeloppet höjs till 

5 950 000 måste aktiebolaget betala stämpelskatt om tre procent av 5 950 000. Det 

blir ett ganska ansenligt belopp på nästan 300 000. Om barnen och givaren avser att 

sälja fastigheten förpackade i ett aktiebolag kan det aktiebolaget som erhåller 
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fastigheten som gåva ägas av ett aktiebolag som givaren äger 60 och baren 40 procent 

av aktierna i.
53
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3. Skatteflykt  
Avsikten med lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är att reglerna ska 

tillämpas på förfaranden som innebär att en skatteskyldig genomför transaktioner i 

syfte att åstadkomma eller undkomma en viss beskattning.
54

 Enligt 1 § är lagens 

tillämpningsområde kommunal- och statliginkomstskatt. 

Skatteflyktslagen består i huvudsak av en generalklausul. Rekvisiten i en 

generalklausul är mer vaga och/eller värdeöppna, en generalklausul har inte heller ett 

förutbestämt område där den ska tillämpas. Detta innebär att en generalklausul har vid 

tillämpningen av en sådan jämfört med speciallagstiftning större tillämpningsområde. 

En generalklausul ska träffa de områden där speciallagstiftning har visat sig vara 

otillräcklig.
55

 Lagstiftaren valde i det här fallet att införa en generalklausul framför 

speciallagstiftning då kringgåendetransaktioner skulle bli svåra att angripa med 

speciallagstiftning. Den skattskyldige skulle om speciallagstiftning infördes kunna 

göra mindre ändringar i sitt förfarande som i sin tur gör att förfarandet faller utanför 

lagens tillämpningsområde. Detta i åtanke ledde till att flera så kallade stoppregler 

infördes för att förhindra att sådana transaktioner skulle genomfördes, vilket i sin tur 

ledde till en invecklad och komplicerad lagstiftning. Skatteflykt tillämpas oftast då 

den skattskyldige genomför någon form av skenavtal eller andra rättshandlingar med 

huvudsakligt syfte att uppnå skattelättnader och allt detta i strid med 

skattelagstiftningens syfte och mening. De vidtagna rättshandlingarna är som en 

kreativ person använder sig av är ofta, var för sig, lagenliga men tillsammans ger de 

skatteförmåner som framstår som klart oberättigade. Vilka skatteflyktlagen ska se till 

att de inte blir några skatteförmåner som kan anses vara oberättigade. Enbart den 

omständigheten att en skattskyldig vidtar en åtgärd som minskar hans skatt behöver 

det inte innebära att förfarandet som har gjorts ska angripas med skatteflyktslagen.
56

 

Av 2 § framgår det att vid taxering ska hänsyn ej tas till rättshandling, om  

1. Rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett 

förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skatteskyldige, 

2. Den skatteskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 

rättshandlingarna, 

3. Skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det 

övervägande skälet för förfarandet, och 

4. En taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte 

som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de 

bestämmelser som direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.  

Samtliga rekvisiten i 2 § ska vara uppfyllda för att skatteflyktslagen ska kunna 

tillämpas. Skillnad mellan skatteflyktsförfarandet och skatteplanering är att 

skatteplanering anses som en normal förekomst i ekonomisk verksamhet. 

Skatteplanering karakteriseras av att den skattskyldige väljer en väg som är accepterad 

av lagstiftaren. Skatteflykt däremot kännetecknas av att den skattskyldige drar nytta 

av skattereglerna på ett sätt som inte är avsett. Begreppet kännetecknas också av att 

själva förfarandet, om inte till uteslutande, så till stor del, motiveras av skatteskäl.
57
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För att en rättshandling skall bedömas som skatteflykt ska den ensam, eller 

tillsammans med en annan rättshandling, innebära en väsentlig skatteförmån för den 

skattskyldige. En skatteförmån är enligt förarbetena ett undgående av den skatt som 

skulle ha påförts den skattskyldige om skatteflyktsförfarandet inte genomförts. Enligt 

den tidigare lagstiftningen var det tillräckligt att rättshandlingen medförde en inte 

oväsentlig skatteförmån. Regeringen ansåg av framförallt processekonomiska skäl att 

det borde krävas en väsentligt större skatteförmån för tillämpning av lagen. Vad som 

utgör en väsentlig skatteförmån är inte en bestämd beloppsgräns. Penningvärdet 

ändras och därför har ett fast belopp ansetts vara olämpligt. Mål där skatteförmånen 

endast uppgår till några tusen kronor bör dock inte omfattas av rekvisitet väsentlig 

skatteförmån.
58

 Den skattskyldige ska enligt andra punkten i 2 § direkt eller indirekt 

ha medverkat i rättshandlingarna. Det är tillräckligt att den skattskyldige haft en 

påtagbar möjlighet att påverka den person som har medverkat i rättshandlingen.
59

 Om 

rättshandlingen utförts av ett aktiebolag eller handelsbolag som den skattskyldige är 

ägare till föreligger indirekt medverkan. Enligt Skatteverket kan inte beviskravet på 

att indirekt medverkan förekommit ställas särskilt högt, utan det är tillräckligt att 

rättshandlingarna för en utomstående kan ses som en enhet.
60

  Skatteförmånen ska 

vara det övervägande skälet för att förfarandet faller för tillämpning av att 

skatteflyktslagen fordras att förmånen vid objektiv bedömning väger tyngre än de 

övriga skäl den skatteskyldige kan ha haft för rätthandlingarna.
61

 Det fjärde rekvisitet 

ska en taxering på grund av förfarandet strida mot lagstiftningens syfte. Hänvisningen 

till skattebestämmelsernas allmänna utformning innebär att hänsyn även ska tas till de 

grundläggande principer som vår skattelagstiftning bygger.
62

 Senare års praxis från 

Regeringsrätten visar att det fjärde rekvisitet är svårtillämpat.
63
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4. Reflektioner  

4.1 Reflektioner kring fastighetspaketering 
Huvudregeln är att uttagsbeskattning ska ske i de fall där tillgångar i 

näringsverksamhet överlåts mot en ersättning som understiger marknadsvärdet (se 

ovan avsnitt 2.2). För att inte omöjliggöra omstruktureringar så finns det dock 

undantagsbestämmelser, en av dessa är möjligheten till underprisöverlåtelse. Enligt 23 

kapitlet IL är de underprisöverlåtelser som uppfyller vissa villkor (se ovan avsnitt 2.4) 

undantagna från uttagsbeskattning. Det innebär att ingen uttagsbeskattning sker vid 

överlåtelse av fastigheten till ett dotterbolag. 

 

Rättsfallet RÅ 2004 ref. 42 säger att en underprisöverlåtelse av en hel 

näringsverksamhet som bestod av fastigheter som i sin tur utgör lagertillgångar inte 

ska medföra några beskattningskonsekvenser när ersättningen överstiger det 

skattemässiga värdet men understiger taxeringsvärdet. 

 

Skatterättsnämndens kom fram till i sitt förhandsbesked den 13 maj 2009 (dnr-4-

09/D) att överlåtelse till underpris av fastighet från kommanditbolag till delägare inte 

medför uttagsbeskattning när delägarna är fysiska personer. Överlåtelsen har inte 

heller ansetts utgöra ett sådant uttag som ska påverkar de justerade 

anskaffningsutgifterna för andelarna. 

 

Skälet till att bolag idag paketerar sina fastigheter inför försäljning är så klart de 

skattemässiga fördelar som förfarandet ger med sig. Skatten skjuter det säljande 

bolaget över på köparen och vinsten från försäljningen erhålls skattefritt genom 

reglerna kring näringsbetingande andelar (se ovan avsnitt 2.4) som ger skattefrihet på 

kapitalvinster.   

 

Om fastighetspaketering är förenlig med lagstiftarens syfte torde svaret var att det är 

det. Denna typ av transaktioner är lagstiftaren medveten om och har accepterat. 

Fastighetspaketering kan enligt min mening genomföras helt lagligt och är dessutom 

relativt okomplicerade moment som det säljande bolaget ska genomföra för att kunna 

uppnå stora skattefördelar. Det råder dock oklarheter kring om en så kallad 

skalbolagsdeklaration bör lämnas in, för att undgå att bli beskattad som ett skalbolag 

bör en sådan lämnas in då utesluter bolaget det risken.  

 

För att möjliggöra att få en skattefri utdelning på aktierna måste de anses vara 

näringsbetingade. Det gäller att se till att de går att kategorisera in under någon av de 

tre klasserna av näringsbetingade. Den första för att vara näringsbetingade är om 

andelarna är onoterade då anses de alltid vara näringsbetingade. För det andra anses 

noterade andelar vara näringsbetingade då ägarföretaget äger minst tio procent av 

röstetalet mer och det tredje alternativet för att andelarna ska vara näringsbetingade är 

då andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av något till 

ägarföretaget närstående bolag.  

 

När dotterbolaget säljs vidare till en utomstående köpare kommer det inte bli aktuellt 

med någon stämpelskatt. Detta på grund av att det inte är en fastighet som överlåtits 

utan ett aktiebolag. Ägarförhållandena i fastigheten har inte förändras och inger 

lagfart behöver sökas. Lagfaren ägare är hela tiden aktiebolaget. Förutsatt att 

organisationsnumret behålls spelar det i stämpelskattehänseende ingen roll att ägarna 
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av bolaget så att säga byter namn. Detta är en fördel för den utomstående köparen då 

han helt enkelt slipper betala kostnaderna för stämpelskatt. 

 

Genom att den stopplagstiftningen som finns kring förhindrande av 

underprisöverlåtelser till och från handelsbolag har lagstiftaren effektivt satt stopp för 

skatteundandragandet som handelsbolagslösning gav möjlighet till.  Möjligheten till 

att det köpande aktiebolaget skulle föra över fastigheten till sig själv eller ett annat 

bolag inom den egna koncernen, genom en underprisöverlåtelse eller utskiftning vid 

handelsbolags likvidation och använda den förlust som uppstår på andelarna i 

handelsbolaget han nu stoppats. 

Vid gåva av en fastighet gäller det att först och främst se till att de civilrättsliga 

reglerna för gåva uppfylls. Har blivit mer aktuellt med gåva av fastighet som ett led av 

att planera skatten, detta på grunda av den borttagna gåvoskatten. Gåva av en fastighet 

kan vara ett sätt för att genomföra ett generationsskifte eller vara för att öka andel 

kapitalbeskattning vid den löpande inkomstbeskattningen.  Gåva av fastighet kan även 

vara ett inledande steg i en försäljningsprocess där en fastighet ska paketeras i ett 

aktiebolag. Viktigt att tänka på är att det måste föreligga gåvoavsikt, om fastighen 

paketeras i ett bolag som sedan ska ges genom gåva till barnen bör de äga minst fyrtio 

procent av aktierna i bolaget för att det ska vara tal om en gåva, dessutom om det 

handlar om övertagande av lån kommer de spela in i frågan om det är en gåva eller 

inte.  

4.2 Reflektioner kring skatteflykt vid fastighetspaketering 
Att paketera fastigheter vid försäljning och på så vis tillgodogöra sig hela 

värdeökningen av fastigheten skattefritt borde medföra en väsentlig skatteförmån för 

den skatteskyldige. Alltså borde rekvisitet i skatteflyktslagen 2 § punkt 1 vara 

uppfyllt. 

Det att säljaren direkt medverkar till förfarandet borde inte heller råda några tvivel 

om. Det är genom paketering av fastigheten och underprisöverlåtelsen av fastigheten 

som säljaren skapar förutsättningen för att förfarandet ska ens ska bli möjligt.  

Huruvida skatteförmånen är det övervägande skälet för att genomföra paketeringen av 

fastigheten får bedömningen anses vara inte helt enkel. Skatteförmånen borde vara en 

av anledningarna till att fastigheten paketeras inför en försäljning. Den övervägande 

anledningen till att paketering av fastigheten i skedde i ett handelsbolag, som nu inte 

är tillåtet, kunde anses vara köparens önskemål om att erhålla fastigheten genom ett 

handelsbolag. Om så var fallet var det snarast affärsmässiga skäl som talar för att 

säljaren valde en handelsbolagslösning. Om affärsmässiga skäl ligger till grund för 

förfarandet och detta skäl, enskilt eller tillsammans med andra skäl, väger tyngre vid 

en objektiv bedömning än skatteförmånen bör skatteflyktsklausulen inte kunna 

tillämpas. Säljaren uppnår samma skattemässiga resultat som uppnåddes tidigare 

genom en handelsbolagslösning om paketeringen sker i aktiebolag.  

Att paketering sker i aktiebolag är tillåtet det till och accepterat av lagstiftaren. 

Förfarandet tydliggör problematiken när nya lagar antas som aktualiseras i detta fall 

genom reglerna om skattefrihet på näringsbetingade andelar. Hänsyn måste tas till 

samtliga eventuella konsekvenser. Det är för lagstiftaren en omöjlig uppgift att ta 

hänsyn till, eller ha vetskap om, alla eventuella följder som blir av ny lagstiftning. 
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5. Slutdiskussion 
Paketering är lönsamt för bolagen, det finns pengar att tjäna och det är absolut värt 

mödan så fort försäljning till en utomstående är aktuell för någon av bolagets 

fastigheter. I och med reglerna om skattefrihet på näringsbetingade andelar är 

förfarandet här för att stanna. Kapitalvinsten anses ju endast bli uppskjuten genom 

detta förfarande och kommer komma staten tillgodo genom framtida överlåtelser av 

den paketerade fastigheten. 

Det är i huvudsak en säljare som gör de största vinster vid paketeringsförfarandet i 

och med att skatten skjuts över på köparen och på så vis kan säljaren få ut en skattefri 

vinst. Men det finns även fördelar för köparen med förfarandet. Genom att förvärva en 

fastighet via fastighetspaketering undgår köparen att betala stämpelskatt. I och med att 

säljaren kommer via fastighetspaketeringen skapa stora vinster i förhållande till vad 

han hade gjort genom att sålt fastigheten direkt till köparen skapar det utrymme för 

förhandling för köparen och båda parter kan gå vinnande ur affären. 

En köpare betalar oftast fastighetens marknadspris för bolaget, men får i realiteten inte 

full motprestation för den betalade köpeskillingen. Rabatten på aktierna som köparen 

bör erhålla detta på grund av att fastighetsbolaget innehåller en latent skatt, som 

utlösas om fastighetsbolaget säljer fastigheten bör teoretiskt sett borde en ganska rejäl 

rabatt uppstå men på en het marknad existerar den inte. Fastigheten är belastad med 

en latent skatteskuld i form av den obeskattade kapitalvinsten. Köparen övertar 

säljarens anskaffningsvärde och kommer vid en framtida försäljning att betala en 

högre vinstskatt än vad som hade varit fallet om överlåtelsen skett genom ett 

direktförvärv av fastigheten. 

På frågan om skatteflyktslagen kan tillämpas på det paketeringsförfarandet borde 

svaret bli att den inte ska kunna göra det, detta på grund av att lagstiftarna är och var 

medvetna om att reglerna kring underprisöverlåtelser och skattefri utdelning på 

näringsbetingade andelar skulle medföra denna möjlighet till omstruktureringar och 

att de har accepterat förfarandet.  

 

Att konstatera är att det är ett invecklat område och att det går att spara in en heldel 

pengar hos fastighetsbolagen genom skatteplanering. Att lagstiftaren totalförbjuder 

underprisöverlåtelser till och från handelsbolag kan ifrågasättas, då ekonomiskt 

motiverade omstruktureringar inom näringslivet riskerar att försvåras. Dock kan nog 

totalförbjudningen av underprisöverlåtelser till och från handelsbolag försvaras på 

grund av att viss andel av handelsbolagen och kommanditbolagen förmodligen finns 

av skattetekniska skäl, belägg för detta går inte att hitta i denna uppsats dock är detta 

ett område intressant att forska vidare i. 
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