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1 Inledning 
1.1  Introduktion och ämnesbeskrivning 
I HFD 2011 ref. 72 ändrade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden rörande värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnad som 

förvärvats tillsammans med tomträtt till marken där byggnaden var belägen. Det 

förvärvande bolaget hade för avsikt att en tid efter köpet riva byggnaden. Skatteverket 

anförde att bolaget i realiteten gjort förvärvet för att få rådighet över marken och att 

bolaget därför, med hänvisning till ett av verkets ställningstaganden1 och ett tidigare 

avgörande från HFD2, inte skulle ha rätt till avdrag. Skatterättsnämnden gick på 

Skatteverkets linje och nekade bolaget avdrag. HFD kom däremot fram till att bolaget 

hade rätt att göra både värdeminskningsavdrag och utrangeringsavdrag, när en eventuell 

utrangering hade skett. I målet tog domstolen dock inte ställning till hur 

anskaffningsvärdet skulle fördelas mellan byggnaden och tomträtten, utan uttalade endast 

att avdragsrätten förutsätter att byggnaden haft ett anskaffningsvärde. HFD antydde 

därigenom att om byggnaden av någon anledning inte skulle anses ha ett 

anskaffningsvärde, skulle det inte finnas utrymme att göra varken värdeminsknings- eller 

utrangeringsavdrag. HFD valde också att avvisa vissa av de frågor som bolaget hade 

ansökt om förhandsbesked för. 

I inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) finns inga uttryckliga lagregler om hur en 

fördelning av anskaffningsvärdet ska gå till när byggnader förvärvas tillsammans med 

tomträtt. Efter HFD:s avgörande i 2011 års fall, har två avgöranden avseende frågan om 

fördelningen av anskaffningsvärdet vid dessa situationer kommit från Kammarrätten i 

Stockholm. I Kammarrättsdomarna har Skatteverket anfört att vid fördelning av 

anskaffningsvärdet bör förvärv av byggnad med tomträtt behandlas på samma sätt som 

förvärv av byggnad med mark.3 Skatteverket anser med andra ord att tomträtt i dessa 

situationer ska likställas med äganderätt till marken. Vidare har Skatteverket ansett att 

anskaffningsvärdet efter en fördelning mellan byggnaden och tomträtten, bör justeras på 

så vis att hela värdet hänförs till tomträtten. Detta eftersom syftet med bolagets förvärv 

varit att få rådighet till marken. 

                                                
1 Skatteverkets ställningstagande 2009-11-27 (dnr 131 860059-09/111). 
2 RÅ 78 1:92. 
3 Se Kammarrätten i Stockholm mål nr 5656–5657-15 och Kammarrätten i Stockholm mål nr 5825-16. 
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I den här uppsatsen kommer det att utredas hur fördelningen av anskaffningsvärdet, 

utifrån gällande rätt, bör ske när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Som en 

del av denna utredning kommer det också att utredas om tomträtt inkomstskatterättsligt 

bör likställas med mark vid fördelningen av anskaffningsvärdet när byggnad förvärvas 

tillsammans med tomträtt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att utreda hur anskaffningsvärdet utifrån gällande rätt bör 

fördelas när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Som en del i denna utredning 

syftar uppsatsen också till att utreda om tomträtt inkomstskatterättsligt bör likställas med 

äganderätt till mark, vid fall där byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt till marken 

där byggnaden är belägen. Uppsatsens huvudsakliga mål är att besvara följande 

frågeställning: 

•   Hur bör utifrån gällande rätt anskaffningsvärdet fördelas när byggnad förvärvas 

tillsammans med tomträtt?  

För att kunna besvara uppsatsens nyssnämnda huvudsakliga frågeställning, behöver 

följande underordnad fråga också ges svar på: 

•   Bör tomträtt inkomstskatterättsligt likställas med äganderätt till mark, när 

anskaffningsvärdet ska fördelas vid fall där byggnad förvärvas tillsammans med 

tomträtt till marken där bygganden är belägen? 

Vid besvarandet av den huvudsakliga frågeställningen, kommer utredningen till största 

del att vara beroende av det svar som ges på den underordnade frågeställningen. 

 

1.3 Avgränsning 
I de delar av uppsatsen där tomträttshavarens civilrättsliga ställning diskuteras, kommer 

bestämmelser rörande tomträtt som ligger utanför 13 kap. Jordabalken (1970:994) (JB) 

inte att behandlas. Detta eftersom det i huvudsak är bestämmelserna i 13 kap. JB som 

ställer upp regler för tomträttshavarens civilrättsliga ställning. Vidare kommer uppsatsen 

inte närmare behandla fall där fysiska personer förvärvar byggnad med tomträtt. Detta 

med anledning av att det bör vara mycket ovanligt att fysiska personer förvärvar byggnad 
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med tomträtt, som sedan används i näringsverksamhet och för vilka det efter förvärvet 

görs avdrag för.4 

Vid diskussionen kring fördelningen av anskaffningsvärdet, kommer andra delar som 

anskaffningsvärdet kan tänkas hänföras till förutom byggnad och tomträtt, såsom 

exempelvis byggnadsinventarier och markanläggningar, inte att behandlas. Det eftersom 

uppsatsen syftar till att utreda fördelningen mellan byggnad och tomträtt, och inte att 

utreda hur de värden som hänförs till byggnad eller mark sedan i sin tur kan fördelas till 

olika underkategorier.5 

Uppsatsen kommer vidare inte att beröra överlåtelser av byggnader som klassas som 

omsättningstillgångar. Detta med anledning av att sådana fastigheter inte är relevanta för 

uppsatsens syfte, eftersom dessa i de allra flesta fall inte blir föremål för 

värdeminskningsavdrag eller omedelbara avdrag för anskaffning av byggnaden.6 Det är 

således inte av vikt att utreda fördelningen av anskaffningsvärdet vid förvärv av 

byggnader som anses vara omsättningstillgångar. Det måste vidare ses som väldigt 

ovanligt att byggnader som klassas som omsättningstillgångar överlåts tillsammans med 

tomträtt.7 

 

1.4 Metod 
I uppsatsen kommer det att utredas hur anskaffningsvärdet bör fördelas när byggnad 

förvärvas tillsammans med tomträtt. Utredningen i uppsatsen kommer att göras utifrån 

gällande rätt. Anskaffningsvärdets fördelning vid den nämnda situationen kommer 

således att utredas utifrån de lagbestämmelser, rättspraxis, förarbeten, rättsliga principer 

och andra rättsliga bestämmelser som är nu gällande, samt utifrån den doktrin som finns 

att tillgå på området. En rättsdogmatisk metod lämpar sig därför bäst för uppsatsen. Den 

rättsdogmatiska metoden innebär att svaren på rättsliga frågeställningar eftersöks i 

                                                
4 Detta beror till stor del på att det utifrån de nuvarande regler som rör fastighetsförvärv är mer förmånligt 
att paketera fastigheter i bolag innan de överlåts. 
5 Jfr. Kleerup, J. och Rydin U., Fastigheten och skatten, FAR, 2016, s. 38 ff. [cit. Kleerup och Rydin], för 
en översiktlig genomgång av systematiken vid fördelning av anskaffningsvärde till olika underkategorier 
för byggnad och mark. 
6 Byggnader som klassas som omsättningstillgångar och som ingår i s.k. lagerfastigheter kan dock i vissa 
fall bli föremål för avskrivningar, se Lodin, S.-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C. och Simon-
Almendal, T., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, Studentlitteratur, 16 uppl., 2017, s. 360 [cit. 
Lodin m.fl.]. Utrymmet för detta måste dock anses vara begränsat. 
7 Mig veterligen finns i praxis inget fall där en sådan situation berörs. 
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allmänt accepterade och för tillfället gällande rättskällor, såsom lagstiftning, rättspraxis, 

lagförarbeten och juridisk doktrin.8 

Som en del i utredning kommer det att utredas om tomträtt inkomstskatterättsligt bör 

likställas med äganderätt till mark, när anskaffningsvärdet ska fördelas vid fall där 

byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Även i denna del av utredningen kommer 

den rättsdogmatiska metoden att användas. De slutsatser som där dras kommer att ha 

betydelse för flera delar av uppsatsens huvudsakliga utredning av anskaffningsvärdets 

fördelning vid förvärv av byggnad med tomträtt. 

  

1.5 Disposition 
I avsnitt två kommer de bestämmelser som är av störst vikt för utredningen att redogöras 

för och diskuteras. De för uppsatsen relevanta reglerna i IL och JB kommer där att 

behandlas, likaså de begrepp som har relevans för framställningen. I avsnitt tre kommer 

fem olika rättsfall på det aktuella området att behandlas. Förutom HFD 2011 ref. 72, 

kommer två rättsfall från HFD från 1970-talet samt två Kammarrättsfall från de senaste 

åren att behandlas. Omständigheterna, domstolarnas domskäl och utfallen i de olika 

rättsfallen kommer där att presenteras. De olika ståndpunkter som parterna anfört som 

stöd för sin talan i dessa rättsfall kommer också att behandlas och en diskussion kommer 

föras kring vilka frågor av relevans för uppsatsens ämne som högsta instansen ännu inte 

har besvarat. Uppsatsens fjärde huvudavsnitt kommer att innehålla en utredning av om 

tomträtt inkomstskatterättsligt bör likställas med äganderätt till mark, vid fall där byggnad 

förvärvas tillsammans med tomträtt. Huvuddelen av avsnittet kommer att utgöras av en 

diskussion kring de civilrättsliga skillnader som finns mellan tomträtt och äganderätt till 

mark, och dessa skillnaders inverkan på om tomträtt och äganderätt inkomstskatterättsligt 

bör likställas vid den för uppsatsen aktuella situationen. I uppsatsens femte avsnitt 

kommer det sedan att utredas hur fördelningen av anskaffningsvärdet bör göras när 

byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Det kommer där att diskuteras vad som 

talar för respektive emot olika alternativ till hur fördelningen kan göras. I det avslutande 

sjätte avsnittet kommer uppsatsen kortfattat att summeras och svar kommer att ges på 

uppsatsens frågeställningar. 

 

                                                
8 Se Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 21. I: Juridisk metodlära, Studentlitteraturen AB, 2013, s. 21 
ff.  
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1.6 Källor och material 
Det material som kommer att användas i uppsatsen är till största del hämtat från rättskällor 

som behandlar reglerna i IL och 13 kap. JB. Skatterättsliga principer kommer också att 

användas samt att vissa bestämmelser i Stämpelskattelagen vid något enstaka tillfälle 

berörs. I avsnitt två kommer främst den information som finns att hämta i lagtext och i 

förarbeten att användas. I avsnitt tre, där de för framställningen relevanta rättsfallen 

redogörs för, kommer största delen av materialet att hämtas direkt ur de aktuella fallen 

samt att det kommer användas en del material från doktrin där fallen har behandlats. Det 

material som sedan kommer att användas i avsnitt fyra och fem är hämtat från en rad olika 

rättskällor. Den utredning som där görs kommer ha sin grund i materialet som behandlats 

i de tidigare avsnitten men i diskussionen kommer också nytt material, som främst är 

hämtat från doktrin, att användas. Diskussion kommer även att föras utifrån skatterättsliga 

principer samt att en rättsekonomisk artikel kommer att användas. I vissa delar av 

uppsatsen kommer det dessutom att hänvisas till förhandsbesked från Skatterättsnämnden 

och material publicerat av Skatteverket.  
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2 Rättslig bakgrund 
2.1 Inledning 
Under denna huvudrubrik kommer det i de följande avsnitten att redogöras för de rättsliga 

bestämmelser och begrepp som är av störst vikt för den vidare framställningen. Detta för 

att skapa en grund som möjliggör en djupare förståelse för uppsatsens syfte och de 

frågeställningar som ska utredas. Några av bestämmelserna kommer, vid de fall där det 

råder oklarheter kring bestämmelsernas närmare innebörd eller tillämpningsområde, att 

diskuteras utförligare. Eftersom Skatteverket som ovan nämnts vill neka bolag 

möjligheten att göra avdrag för förvärv av en byggnad när den förvärvats tillsammans 

med tomträtt,9 kommer det att redogöras för vilka avdragsregler som gäller för byggnader. 

Med anledning av att det inte finns några uttryckliga lagregler för hur anskaffningsvärdet 

ska fördelas när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt, kommer istället reglerna 

för anskaffningsvärdets fördelning när byggnad förvärvas tillsammans med mark att 

behandlas. Som berörts i uppsatsens inledande avsnitt, är det dessa regler som 

Skatteverket anses ska tillämpas också när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt.  

Innan de bestämmelser som ställer upp regler gällande avdrag och anskaffningsvärde för 

byggnader och mark behandlas, kan det vara på sin plats att närmare förklara de två 

begreppen fastighet och tomträtt. Detta för att dessa begrepp är centrala för den vidare 

utredningen i denna uppsats. I det nästkommande avsnittet kommer därför begreppen 

fastighet och tomträtt att redogöras för. 

 

2.2 Begreppen fastighet och tomträtt 
2.2.1 Fastighetsbegreppet 

Det inkomstskatterättsliga fastighetsbegreppet förklaras i 2 kap. 6 § IL. En liknande 

bestämmelse fanns innan tillkomsten av IL i 4 § kommunalskattelagen (1928:370) (KL). 

I 2 kap. 6 § första stycket IL anges att en byggnad räknas som fastighet även om den är 

lös egendom och att detsamma gäller för de byggnadstillbehör som avses i 2 kap. 2 och 

3 §§ JB, under förutsättning att dessa tillhör byggnadens ägare. I paragrafens andra stycke 

framgår det att vad som sägs om mark också gäller för annat utrymme som ingår i en 

                                                
9 Se avsnitt 1.1 och Skatteverkets ställningstagande 2009-11-27 (dnr 131 860059-09/111). Se även vad 
Skatteverket anfört i Kammarrätten i Stockholm mål nr 5656–5657-15 och Kammarrätten i Stockholm mål 
nr 5825-16. 
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fastighet eller som är samfällt för flera fastigheter. Stycket lades till i samband med att 

det år 2003 infördes skatteregler för tredimensionella fastigheter.10 

Det kan konstateras att 2 kap. 6 § IL inte innehåller någon definition av begreppet 

fastighet, utan att den snarare anger vissa tillgångar som ska anses omfattas av begreppet. 

I 2 kap. 13 och 14 §§ IL behandlas vad som anses vara en privatbostadsfastighet 

respektive en näringsfastighet, men av dessa paragrafer framgår inte heller någon 

definition eller närmare vägledning om fastighetsbegreppets innehåll. Innebörden av det 

skatterättsliga fastighetsbegreppet diskuterades i förarbetena till 1973 års ändringar av 

vissa av reglerna om fastighetstaxering.11 Slutsatsen blev att det skatterättsliga begreppet 

som utgångspunkt bör anses överensstämma helt med det civilrättsliga och att särskilda 

skatterättsliga regler sedan får föreskrivas i de fall där det kan anses behövas.12 De 

bestämmelser som idag finns i 2 kap. 6 IL utgör således särskilda regler för de situationer 

då det har bedömts att det skatterättsliga fastighetsbegreppet behöver avvika från det 

civilrättsliga. För att finna närmare vägledning om innebörden av det 

inkomstskatterättsliga fastighetsbegreppet, får med andra ord blickarna istället riktas mot 

det civilrättsliga fastighetsbegreppet.  

De civilrättsliga reglerna för fastigheter finns i JB. Av 1 kap. 1 § JB framgår det att fast 

egendom är jord och att denna är indelad i fastigheter. Med jord avses främst mark men 

också alla andra delar av jordytan som ligger inom Sveriges gränser.13 I 2 kap. JB 

behandlas sedan olika tillbehör till fastigheter. Kapitlets första paragraf räknar upp olika 

tillgångar som tillhör en fastighet, däribland byggnader och andra anläggningar som 

uppförts på fastigheten för stadigvarande bruk. Nämnvärt är att begreppet byggnad 

varken definieras i IL eller i JB.  2 kap. 2 § JB anges dock de tillbehör och delar som 

anses höra till en byggnad. Därefter behandlar 2 kap. 3 § JB vilka föremål som tillhör 

fastigheter som inträtts för industriell verksamhet, så kallade industrifastigheter. I de 

resterande paragraferna i 2 kap. JB anges ett antal undantag och kompletteringar till 

reglerna i 1–3 §§. Det går således att utifrån 1 kap. 1 § JB och huvudsakligen 

bestämmelserna i 2 kap. JB utläsa vad som civilrättsligt ska anses falla in under 

fastighetsbegreppet. Eftersom det skatterättsliga fastighetsbegreppet som utgångspunkt 

                                                
10 Se prop. 2003/04:18 s. 9 och s. 29 f. 
11 Prop. 1973:162 s. 98 ff. och s. 292 ff. 
12 Se främst a.prop. s. 105 och s. 295. 
13 Se prop. 1966:24 s. 8 och s. 58. 
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överensstämmer med det civilrättsliga, går det därmed utifrån de berörda reglerna i JB 

samt de särskilda skatterättsliga anpassningarna i 2 kap. 6 § IL, att utläsa vad som 

skatterättsligt betraktas som en fastighet.14 Sammanfattningsvis kan det med beaktande 

av de nämnda bestämmelser konstateras att det inkomstskatterättsliga fastighetsbegreppet 

i huvuddrag utgörs av en avgränsad del mark och de byggnader samt andra anläggningar 

som uppförts på den aktuella marken. 

 

2.2.2 Tomträttsbegreppet 

Med tomträtt avses en nyttjanderätt till en fastighet (tomten). Begreppet finns inte 

definierat i IL. I 2 kap. 6 § tredje stycket IL anges det dock att vad som sägs om fastighet 

gäller också tomträtt. Tidigare fanns en bestämmelse i 24 kap. 1 mom. fjärde stycket lagen 

(1947:576) om statlig inkomstskatt, där det framgick att vad som sades om vinstberäkning 

vid avyttring av fastighet skulle tillämpas även på tomträtt. Den nuvarande bestämmelsen 

kom till i samband med införandet av IL, då Lagrådet föreslog att en regel borde införas 

om att tomträtter generellt ska behandlas som fastigheter.15 

För att finna närmare information om begreppet tomträtt och innebörden av att inneha en 

fastighet med tomträtt får, precis som vad gäller fastighetsbegreppet, vägledning hämtas 

från de civilrättsliga reglerna i JB. De civilrättsliga tomträttsreglerna återfinns 

huvudsakligen i 13 kap. JB.16 Av 13 kap. 1 § JB framgår de grundkriterier som måste 

vara uppfyllda för att en nyttjanderättsupplåtelse ska betraktas som en tomträtt. I 

paragrafen anges att upplåtelsen ska ske under obestämd tid, för visst ändamål och mot 

en årlig tomträttsavgäld i pengar.17 De paragrafer som sedan följer i 13 kap. JB uppställer 

vissa andra regler om när och under vilka förutsättningar tomträtt får upplåtas. Av 13 kap. 

2 § JB följer att tomträtt endast får upplåtas i en fastighet som tillhör staten, en kommun 

eller som på annat sätt kan anses vara i det allmännas ägo.18 I 3 § anges att 

                                                
14 Jfr. prop. 1973:162 s. 292 ff. 
15 Se prop. 1999/00:2 del 2 s. 25 f. och del 3 s. 375. 
16 Förutom reglerna i 13 kap. JB finns regler rörande tomträtt i flera andra av JB:s kapitel, däribland 
21 kap. JB som behandlar inskrivning av tomträtt. I denna uppsats kommer dock fokus att ligga på 
bestämmelserna i 13 kap. JB, eftersom det är reglerna i detta kapitel som huvudsakligen sätter upp ramarna 
för tomträttshavarens civilrättsliga ställning. 
17 För en mer genomförlig genomgång av dessa kriterier, se Hermansson, M. och Westerlind, P., Tomträtt 
– Kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m., Norstedts Juridik, 2 uppl., 2012, s. 61 ff. [cit. 
Hermansson och Westerlind]. 
18 Med bestämmelsens skrivelse ”annars är i allmän ägo”, avses bl.a. fall då stat eller kommun inte äger 
marken direkt, utan via ett bolag. Se Beckman, L. K., Bäärnhielm, M., Cederlöf, J., Gerleman, E., 
Hermansson, M., Larsson, N., Lindberg, M., Millqvist, G. och Synnergren S., Jordabalken – En kommentar 
till JB och anslutande författningar, Norstedts Juridik, 2 uppl., 2012, s. 379 [cit. Beckman m.fl.]. 
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tomträttsupplåtelsen måste upprättas skriftligen och så även eventuella ändringar eller 

tillägg i upplåtelsen. Av 4 § första stycket framgår sedan bland annat att 

upplåtelsehandlingen ska innehålla uppgifter om ändamålet för upplåtelsen och om det 

belopp som tomträttshavaren ska betala i avgäld. 4 § knyter således an till kraven i 1 § på 

att tomträtt ska upplåtas för visst ändamål och mot en årlig avgäld. Vilket ändamål som 

tomträtten upplåts för är fritt fram för parterna att själva bestämma. Ändamålet måste 

dock anknyta till fastigheten som sådan och får exempelvis inte huvudsakligen hänföra 

sig till tomträttshavarens person.19 Det allmänna kan således avtala om att upplåta 

tomträtt för det ändamål som de anser är bäst för den aktuella fastigheten. Vidare gäller 

enligt 4 § andra stycket för upplåtelsen också de bestämmelser som finns i detaljplanen, 

om inte något annat särskilt avtalas. På ett liknande sätt som 4 § knyter an till 1 § 

återkopplar också andra paragrafer i 13 kap. JB till grundkriterierna i kapitlets inledande 

paragraf. Däribland 10–12 §§ som uppställer närmare regler om tomträttsavgäldens 

storlek och när denna kan ändras eller jämkas. Vidare knyter reglerna i 13–16 §§ an till 

att tomträttsupplåtelsen ska ske på obestämd tid.20 Bestämmelserna reglerar när och under 

vilka förutsättningar tomträttsavtalet får sägas upp. Exempelvis framgår det av 13 och 14 

§§ att avtalet inte kan sägas upp av tomträttshavaren, utan endast av fastighetsägaren. 

En annan bestämmelse som med anledning av syftet med denna uppsats bör 

uppmärksammas är den i 13 kap. 7 § JB. Paragrafen anger att om annat inte särskilt är 

föreskrivet, gäller bestämmelserna om fast egendom i JB:s första avdelning också för 

överlåtelse av tomträtt och för rättigheter eller förmåner kopplade till tomträtt samt för 

rättsförhållanden i övrigt angående tomträtt. Bestämmelsen ger uttryck för en långtgående 

likställighet mellan reglerna för tomträtt och reglerna för äganderätt till fast egendom.21 

När en tomträtt förvärvas enligt reglerna i 13 kap. JB intar tomträttshavaren således, dels 

utifrån hänvisningen i 7 § till JB:s första avdelning men också utifrån övriga 

                                                
19 Hermansson och Westerlind, s. 65 och 75 f. 
20 Värt att påpeka är att avtalslängden ”obestämd tid” inte är detsamma som en s.k. allframtidsupplåtelse. 
En allframtidsupplåtelse betraktas oftast som en upplåtelse på bestämd tid. Ett avtal på obestämd tid går 
även att säga upp, medan en uppsägning av en allframtidupplåtelse endast kan ske om vissa villkor i 
upplåtelseavtalet är uppfyllda. Se ex. NJA 2004 s. 288 och NJA 1961 s. 642. Jfr. även 7 kap. 5 § JB, om 
hur lång tid en allframtidupplåtelse av nyttjanderätt är bindande för parterna. En allframtidupplåtelse av 
tomträtt är visserligen möjlig men bör nästintill aldrig förekomma, eftersom en sådan måste betraktas som 
ofördelaktig för fastighetsägaren, d.v.s. staten eller en kommun. 
21 Hermansson och Westerlind s. 102. 
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bestämmelser i kapitlet, i många hänseenden samma rättsliga ställning som en 

fastighetsägare.22 

 

2.3 Avdrag för anskaffning av byggnad 
2.3.1 Grundkrav för avdrag 

Ett grundläggande krav för att ett företag ska få göra värdeminskningsavdrag är att 

tillgången som avdraget avser tillhör företagets verksamhet och faller in under 

inkomstslaget näringsverksamhet. Av 13 kap. 1 § 1 st. IL framgår det att inkomster och 

utgifter på grund av näringsverksamhet hör till inkomstslaget näringsverksamhet. Vidare 

anges det att med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt 

och självständigt. I 13 kap. 1 § 3 st. finns dock en specialregel som anger att innehav av 

näringsfastigheter alltid räknas som näringsverksamhet. Vid innehav av 

näringsfastigheter behöver det därför inte göras någon bedömning av om självständig och 

yrkesmässig förvärvsverksamhet anses bedrivas. Definitionen av vad som anses vara en 

näringsfastighet återfinns i 2 kap. 14 § IL. Kortfattat kan det sägas att alla fastigheter som 

ägs av juridiska personer är näringsfastigheter.23 Således bör alla inkomster och utgifter 

hänförliga till fastigheter som ägs av juridiska personer räknas till inkomstslaget 

näringsverksamhet. 

 

2.3.2 Värdeminskningsavdrag 

Enligt 14 kap. 2 § andra stycket IL ska vid beräkningen av resultatet i en 

näringsverksamhet inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det 

beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är 

särskilt föreskrivet i lag. Bestämmelsen reglerar med andra ord den skattemässiga 

periodiseringen av inkomster och utgifter. Skrivelsen ”särskilt föreskrivet i lag” bör ses 

om en hänvisning endast till de bestämmelser som är föreskrivna i IL och inte till 

bestämmelser rörande periodisering i andra lagar.24 I 19 kap. IL finns periodiseringsregler 

för byggnader. Eftersom det därigenom i IL har föreskrivits särskilda periodiseringsregler 

för byggnader, faller bestämmelserna om avdrag för byggnader inte tillbaka på 

                                                
22 Se Bengtsson, B., Hager, R. och Victorin A., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Norstedts 
Juridik, 8 uppl., 2013, s. 263 [cit. Bengtsson m.fl.] och Grauers, F., Nyttjanderätt – Hyra, bostadsrätt, 
arrende och tomträtt, Studentlitteratur AB, 14 uppl., 2014, s. 263 [cit. Grauers]. 
23 Se Kleerup och Rydin s. 13. Nämnvärt är att näringsfastigheter självfallet också kan ägas av fysiska 
personer. Så är exempelvis fallet om en fysisk person äger en fastighet med bostäder som denne hyr ut. 
Denna uppsats syftar dock främst till att behandla fall där juridiska personer förvärvar byggnader. 
24 Se Bjuvberg, J., Vad är särskilt föreskrivet i lag?, s. 20. I: Festskrift till Björn Westberg, s. 9 ff. 
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redovisningsreglerna.25 Företag kan därför oavsett vilka avdrag de gjort i bokföringen, 

fritt göra skattemässiga värdeminskningsavdrag i sin inkomstdeklaration, så länge som 

avdragen medges enligt de särskilda skatterättsliga reglerna.26 Vägledning för när och 

under vilka förutsättningar skattemässiga avdrag får göras för förvärv av byggnader måste 

således hämtas direkt ur bestämmelserna i 19 kap. IL. 

I 19 kap. 4 och 5 §§ IL finns bestämmelser om värdeminskningsavdrag för byggnader. 

4 § anger att utgifter för att anskaffa en byggnad ska dras av genom årliga 

värdeminskningsavdrag. Vidare anges i 5 § att värdeminskningsavdragen ska beräknas 

enligt avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde. 

För byggnader görs sålunda en planenlig och linjär avskrivning. Av 5 § framgår också att 

procentsatsen för värdeminskningsavdragen ska bestämmas med hänsyn till byggnadens 

ekonomiska livslängd. Närmare information om hur den ekonomiska livslängden på en 

byggnad avgörs, och därmed också procentsatsen för värdeminskningsavdrag, framgår 

inte i lagtexten. Det innebär dock inte att det är fritt fram för företag att själva göra denna 

bedömning. I förarbetena uttalas det nämligen att det bör ankomma på Skatteverket att 

ange upplysningar om vilka normalprocentsatser som bör vara tillämpliga.27 Skatteverket 

har därför gett ut allmänna råd innehållande de procentsatser som anses vara normala för 

avskrivning av olika kategorier av byggnader.28 Där anges exempelvis att småhus och 

hyreshus normalt ska göras avdrag för med två procent per år, medan det för 

industribyggnader normalt får dras av fyra procent av anskaffningsvärdet per år. Skulle 

ett företag kunna visa att den ekonomiska livslängden för en byggnad är kortare än 

normalt, kan dock avdrag få göras med högre procentsatser än de som rekommenderas i 

de allmänna råden.29 I 5 § framgår det till sist också att beräkningen av 

värdeminskningsavdrag får göras från den tidpunkt då byggnaden är färdigställd eller 

                                                
25 Vid fall där de särskilda skattereglerna för byggnad inte ger något svar eller överhuvudtaget inte 
behandlar en viss periodiseringsfråga, ligger det dock nära till hands att vägledning ändå kan hämtas från 
redovisningsreglerna, se Bjuvberg, J., Redovisningens betydelse för beskattningen, MercurIUS Förlag, 
2006, s. 230 ff. Se också Norberg, C., Har sambandet mellan redovisning och beskattning förstärkts?, s. 
339 ff. I: Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 325 ff. 
26 Lodin, S.-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C. och Simon-Almendal, T., Inkomstskatt – en läro- 
och handbok i skatterätt, Studentlitteratur, 16 uppl., 2017, s. 364 f. [cit. Lodin m.fl.]. 
27 Prop. 1969:100 s. 129 f. I förarbetena gavs uppgiften ursprungligen till Riksskattenämnden. Nämnden 
slogs senare ihop med några andra myndigheter som tillsammans bildade Riksskatteverket, det som idag 
är Skatteverket. Uppgiften att lämna anvisningar till ledning för inkomsttaxering, innehas därför numera av 
Skatteverket. Riksskattenämndens uppgift att lämna förhandsbesked, utförs idag av Skatterättsnämnden. 
28 De senaste av dessa är SKV A 2005:5 Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för 
värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet. 
29 Prop. 1969:100 s. 128 och s. 130. 
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förvärvas. Bestämmelsen medför att avdraget får justeras om byggnaden färdigställs eller 

förvärvas under ett räkenskapsår.30 

 

2.3.3 Utrangeringsavdrag 

I 19 kap. IL finns två bestämmelser som ger möjlighet till omedelbara avdrag från 

anskaffningsvärdet på en byggnad. Av 19 kap. 6 § IL framgår det att hela 

anskaffningsutgiften får dras av omedelbart om den förvärvade byggnaden är avsedd att 

användas bara ett fåtal år. Bestämmelsen är tänkt att tillämpas för provisoriska byggnader, 

som uppförts av bolag i väntan på att mer permanenta byggnader för verksamheten blir 

färdigställda.31 I 19 kap. 7 § IL anges det sedan att om en byggnad utrangeras, ska avdrag 

göras för hela det kvarstående anskaffningsvärde som tidigare inte har dragits av.32 Som 

nämnts i uppsatsens inledning, vill Skatteverket att utrangeringsavdrag inte ska få göras 

av bolag som förvärvar byggnad med tomträtt, om bolagets avsikt vid förvärvet varit att 

komma åt marken och riva byggnaden. I resterande del av det här avsnittet kommer 

bestämmelsen i 7 § att behandlas närmare, eftersom denna bestämmelse har stor betydelse 

för den fortsatta framställningen.  

Stadgandet om avdrag vid utrangering kan ses som en kompletterande bestämmelse till 

de kontinuerliga värdeminskningsavdragen, för fall där dessa inte är tillräckliga för att 

avspegla byggnadens faktiska ekonomiska livslängd.33 En utrangering kan anses skett när 

en byggnad har rivits, brunnit ner, förstörts i en naturkatastrof eller av annat skäl skadats 

allvarligt. Noterbart är att det i lagtexten i 7 § anges att avdrag enligt bestämmelsen ska 

göras om byggnaden utrangeras. Det finns således ingen möjlighet att fortsätta göra 

värdeminskningsavdrag i normal takt, utan hela det resterande anskaffningsvärdet måste 

dras av. En liknade utrangeringsbestämmelse till den i 7 § IL finns också inom 

redovisningen, närmare bestämt i 17.21 K3.34 Det värde som återstår i redovisningen kan 

dock skilja sig från det skattemässiga värdet som utrangeras. Oavsett värde som kvarstår 

ska alltid hela det kvarstående skattemässiga och redovisningsmässiga värdet skrivas av 

vid en utrangering. Utrangeringsavdrag får dock inte göras för de utgifter som ett bolag 

                                                
30 Se Andersson, M., Saldén Enérus, A. och Tivéus, U., Inkomstskattelagen – En kommentar. Del 1, 
Norstedts Juridik, 16 uppl., 2016, s. 618 [cit. Andersson m.fl.]. 
31 A.a. s. 619. Enligt Skatteverket menas med ”ett fåtal år” en tid som inte får vara längre än tre år, se 
Skatteverkets ställningstagande 2016-10-31 (dnr 131 444092-16/1119). 
32 Det kvarstående anskaffningsvärde som inte har dragits av brukar ofta kallas skattemässigt värde. Se 
definition av skattemässigt värde i 2 kap. 31–33 §§ IL.  
33 Jfr. SOU 1968:26 s. 82. 
34 Motsvarande bestämmelser finns även i K1- och K2-regelverken samt i IFRS. 
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haft för själva rivningen. Om det finns samband mellan rivningen och en nybyggnation 

som ersätter den rivna byggnaden, får rivningskostnaderna däremot räknas in i 

avskrivningsunderlaget för den nya byggnaden.35  

Bedömningen av om en utrangering ska anses ha skett är inte alltid helt enkel. Det kan 

ibland vara mycket svårt att i det enskilda fallet avgöra om förutsättningar för en 

utrangering ska anses föreligga.36 I förarbetena till 1969 års lagändringar diskuterade 

departementschefen om det skulle finnas möjlighet till utrangeringsavdrag när en 

byggnad inte längre används i företagets verksamhet men står kvar utan att ha rivits. 

Departementschefen konstaterade då först att en utrangering måste vara definitiv för att 

få beaktas skattemässigt. Departementschefen påtalade sedan att det ytterst måste ses som 

bevisfråga om avdrag ska medges eller inte och att det borde överlämnas till praxis att 

avgöra om förutsättningarna för ett avdrag är uppfyllda.37 Förutom att det framgår att en 

utrangering ska vara definitiv, gavs alltså inte något tydligt svar på vart gränsen dras för 

när en utrangering ska anses ha skett, utan ledning får istället sökas i praxis. Utifrån praxis 

är det dock inte heller helt enkelt att utläsa några tydliga riktlinjer för bedömningen. Detta 

eftersom det inte finns några mål från högre rätt som berör frågan om utrangering vid fall 

där en byggnad endast delvis rivits eller förstörts. Frågorna som kom upp till högsta 

instansen i HFD 2015 ref. 78 gällde visserligen utrangeringsavdrag vid en situation som 

den ovannämnda. Målet rörde ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden. 

Skatterättsnämnden ansåg i sin bedömning att förutsättningar för utrangeringsavdrag inte 

förelåg när vissa bärande konstruktioner av den byggnad som rivits sparades och senare 

ingick i den nya byggnaden.38 Något svar i frågan gavs dock inte av HFD, eftersom 

domstolen undanröjde förhandsbeskedet och avvisade ansökningen. Detta eftersom 

rivningen slutförts och nybyggnation påbörjats redan innan ansökan om förhandsbesked 

gjordes. Således var förutsättningarna för att lämna ett förhandsbesked enligt HFD inte 

uppfyllda.  

Kammarrätten i Stockholm har dock i dom 2000-09-27, mål nr. 8639-1998, medgivit 

utrangeringsavdrag för vissa delar av en anläggning som användes för utvinning av 

vattenkraft. Bolaget som ägde anläggningen hade bytt produktionsteknik och de delar av 

                                                
35 Prop. 1969:100 s. 137. 
36 A.prop. s. 51 f. och SOU 1968:26 s. 83. 
37 Se a.prop. s. 130. Se även liknade uttalanden i SOU 1968:26 s. 83. 
38 Se SRN 2015-04-07 (dnr. 78-14/D). 
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anläggningen som hade tagits ur drift och som överhuvudtaget inte längre kunde användas 

för elproduktionen fick utrangeras. I domen påtalade Kammarrätten också att dessa delar 

var klart avskiljbara från övriga delar.39 Nämnvärt är att vissa andra delar av 

anläggningen, som bedömdes fortfarande kunna användas i driften, inte ansågs 

utrangerade. Vidare har Skatteverket har i ett ställningstagande från 2016 gett sin syn på 

begreppet utrangering.40 Skatteverket anser att en byggnad är utrangerad först om den 

inte på något sätt, helt eller delvis, för något ändamål kan användas av byggnadens ägare, 

varken i nuläget eller i framtiden. Enligt Skatteverket kan en utrangering därför endast 

ske om en byggnad rivs ner eller totalförstörs genom till exempel en brand, ett jordskred 

eller en översvämning. Skatteverket påtalar också i det aktuella ställningstagandet att det 

därför inte instämmer i Kammarrätten i Stockholms dom i det ovannämnda målet, 

mål nr. 8639-1998. Det bör här påpekas att rättskällevärdet av Skatteverkets 

ställningstaganden i frågor som dessa egentligen inte är av någon högre grad. I praktiken 

tillmäts dock Skatteverkets ställningstaganden stor betydelse, eftersom bolagen inte vill 

riskera att gå emot den kontrollerande myndighetens ståndpunkter.41 

Något som därutöver bör anses tala för att hela byggnaden som utgångspunkt måste vara 

riven eller förstörd för att utrangeringsavdrag ska medges, är bestämmelsen i 19 kap. 2 § 

första stycket IL om omedelbart avdrag vid reparation. Om stora delar av en byggnad 

förstörs och sedan byggs upp igen, bör återuppbyggnaden ofta ses som en reparation. Som 

reparation räknas nämligen åtgärder som vidtas för att återställa byggnaden i sitt 

ursprungliga skick. Vidare behöver åtgärderna för att de ska anses utgöra en reparation 

också vara sådana åtgärder som erfarenhetsmässigt måste vidtas på en byggnad någon 

eller några gånger under byggnadens livslängd.42 Kostnaderna för en reparation får enligt 

bestämmelsen i 2 § dras av direkt. Systematiken i 19 kap. IL hade blivit något ologisk om 

ägaren av byggnaden vid dessa fall, genom att bevisa att byggnaden var definitivt 

utrangerad, hade haft möjligheten att istället välja att göra utrangeringsavdrag. Det är då 

                                                
39 Se Kammarrättens domskäl, tredje stycket. 
40 Se Skatteverkets ställningstagande 2016-10-31 (dnr 131 443820-16/111). 
41 Rättskällevärdet för Skatteverkets allmänna råd m.m. behandlas utförligt av Påhlsson i Påhlsson, R., 
Riksskatteverkets rekommendationer: allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet, Iustus, 1995. 
42 Se prop. 1969:100 s. 25. Det kan här diskuteras om åtgärder efter mer oförutsedda händelser som ex. en 
brand kan ses som åtgärder som erfarenhetsmässigt måste vidtas på byggnad. Om detta råder delade 
meningar i doktrinen, jfr. Norell, O., Tegnander, H. och Werkell U., Inkomst av hyresfastighet, Norstedts 
Juridik, 5 uppl., 2006, s. 78, och Helmers, D. och Gustafson, A., Mark, byggnad, inventarier – 1969 års 
avskrivningsregler, Industrifabrikens förlag, 1969, s. 53. Alternativet är att se åtgärderna som en om- eller 
tillbyggnad. Vid ett sådant synsätt kan en liknande diskussion föras kring bestämmelsen i 19 kap. 13 § 1 p. 
IL. 
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betydligt enklare och mer logiskt att se byggnaden som definitivt utrangerad först om 

ägaren väljer att vid en sådan situation riva resterande del av byggnaden, för att sedan 

uppföra en helt ny byggnad från grunden. Ett liknande resonemang kan föras kring fall 

där en del av byggnaden rivs och bestämmelsen i 19 kap. 13 § IL om att utgifter för 

ombyggnad får räknas in i anskaffningsvärdet. 

Även om HFD ännu inte har kommit med något avgörande på ämnet, bör det mesta tala 

för att det nuvarande rättsläget är sådant att en byggnad som huvudregel måste vara riven 

till grunden eller totalförstörd för att avdrag för utrangering ska medges. En sådan slutsats 

är sett till systematiken i 19 kap. IL den mest logiska och den ligger dessutom i linje med 

Skatterättsnämndens och Skatteverkets ställning i frågan. Det finns dock vissa få 

undantagsfall där en byggnad eller en del av en byggnad fortsatt är i oförändrat skick men 

ändå bedöms vara definitivt utrangerad. En förutsättning bör då vara att det inte längre på 

något vis finns möjlighet att använda byggnaden i den nuvarande eller framtida 

verksamheten. Ett sådant fall kan exempelvis föreligga om byggnaden har varit inredd 

med en för verksamheten specifik anläggning, som sedan av någon anledning inte längre 

överhuvudtaget kan användas i byggnadsägarens fortsatta verksamhet. En förutsättning 

bör också vara att de delar som vid dessa fall utrangeras, är klart avskiljbara från övriga 

delar som fortsatt kan användas i verksamheten.43 

 

2.3.4 Avskrivningsunderlaget 

En förutsättning för att avdrag ska kunna göras för anskaffning av en byggnad är att det 

har fastställts ett avskrivningsunderlag att göra avdragen från. Det är 

avskrivningsunderlaget som ligger till grund för beräkningen av storleken på avdragen. 

Vid avdrag för en byggnad är det byggnadens anskaffningsvärde som utgör 

avskrivningsunderlaget. Huvudregler för vad som anses ingå i anskaffningsvärdet för en 

byggnad regleras i 19 kap. 8 och 9 §§ IL. I 8 § anges det att om en byggnad uppförs av 

den skattskyldige själv, utgörs anskaffningsvärdet av utgiften för att uppföra byggnaden. 

Den bestämmelse om anskaffningsvärdet som är av störst betydelse för denna uppsats är 

dock den som anges i 9 §. Där stadgas det att om en byggnad förvärvas genom köp, byte 

eller på liknande sätt, är anskaffningsvärdet utgiften för förvärvet. Till utgiften för 

förvärvet räknas självfallet den köpeskilling som har erlagts men också vissa indirekta 

                                                
43 Jfr. Kammarrätten i Stockholm dom 2000-09-27 mål nr 8639-1998, som har behandlats ovan. 



 22 

kostnader, såsom kostnad för lagfart.44 Ett annat exempel på något som i vissa fall fått 

räknas med i anskaffningsvärdet, är rättegångskostnader för en tvist rörande fel i den 

förvärvade byggnaden.45 

 

2.4 Fördelning av anskaffningsvärdet vid förvärv av byggnad med mark 
När flera tillgångar förvärvas vid ett som samma tillfälle, för en gemensam 

anskaffningsutgift, kan det svårt att urskilja hur stor del av anskaffningsvärdet som hör 

till respektive tillgång. En sådan svårighet uppstår när byggnader förvärvas tillsammans 

med andra tillgångar.46 Som nämnts tidigare finns det inga uttryckliga lagregler för hur 

anskaffningsvärdet ska fördelas när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. I 19 

kap. 11 och 12 §§ IL anges dock regler för hur fördelningen ska ske när en byggnad 

förvärvas tillsamman med marken som den ligger på. Grunden till att en sådan fördelning 

måste göras är att byggnaden och marken har olika ekonomisk livslängd. Reglerna om 

värdeminskningsavdrag för byggnader har behandlats ovan. För det värde som vid 

fördelningen allokeras till marken, får dock inget värdeminskningsavdrag göras. Detta 

eftersom marken anses vara värdebeständig, det vill säga att den med tiden inte förslits 

och sjunker i värde. Annorlunda uttryckt sker det för marken ingen värdeminskning, 

vilket ger den logiska följden att det därför inte heller får göras värdeminskningsavdrag 

för den.47 Frågan om vilken del av anskaffningsvärdet som ska hänföras till byggnad 

respektive mark är därför ofta av stor betydelse för de förvärvande bolagen, eftersom de 

inte har möjlighet att göra kontinuerliga avdrag för den del av värdet som läggs på 

marken.48 Ju större värde som hänförs till marken, desto lägre blir också de avdrag som 

bolaget får göra för byggnaden. 

Av 19 kap. 11 första stycket § IL framgår att om byggnad förvärvas tillsammans med den 

mark som den ligger på, anses anskaffningsutgiften för byggnaden utgöras av så stor del 

av ersättningen som det taxerade byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela 

taxeringsvärde. Anskaffningsutgiften ska alltså proportioneras utifrån de 

värdeförhållanden som enligt fastighetstaxeringen råder mellan byggnaden och marken. 

                                                
44 Se Andersson m.fl. s. 622. 
45 Se ex. RÅ 2003 ref. 2. 
46 Se SOU 1968:26 s. 56 ff. 
47 Vissa undantag finns dock för s.k. substansminskning, när marken används för utvinning av 
naturtillgångar, se 20 kap. 2 § IL. Arbeten som utförs på marken och som faller in under reglerna för 
markanläggningar i 20 kap. IL, får också göras värdeminskningsavdrag för. 
48 Jfr. SOU 1968:26 s. 26. 
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Innan proportioneringen sker ska dock, enligt lagrummets andra stycke, först ersättning 

för eventuella industritillbehör räknas bort från anskaffningsutgiften.  I 19 kap. 12 § IL 

anges sedan att det anskaffningsvärde som beräknats för byggnaden ska justeras om den 

del av ersättningen för fastigheten, som efter proportioneringen enligt 11 § avser annat än 

byggnaden och eventuella byggnadsinventarier, mera avsevärt över- eller understiger det 

verkliga värdet för förvärvad mark, skog eller andra tillgångar.  
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3 Rättsfall på området 
3.1 Inledning 
I de avsnitt som följer under denna huvudrubrik kommer de rättsfall som bedömts 

relevanta för uppsatsens syfte att presenteras och närmare diskuteras. De situationer som 

varit uppe för prövning i dessa rättsfall belyser de inkomstskatterättsliga problem som 

uppkommer när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Framställningen kommer 

att utgå från HFD 2011 ref. 72, som är det enda rättsfall på senare tid där den högsta 

instansen har berört de för uppsatsen aktuella frågeställningarna. HFD 2011 ref. 72 

kommer därför att behandlas utförligt det härpå följande avsnittet. Två äldre rättsfall, som 

uppmärksammats i processen kring 2011 års HFD-fall och i senare processer, kommer 

därefter att behandlas. Sedan redogörs det för två mål från Kammarrätten i Stockholm, 

där uppsatsens frågeställningar har varit uppe för prövning. Till sist kommer det att ges 

sammanfattande kommentarer med en gemensam analys av de behandlade rättsfallen. 

 
3.2 HFD 2011 ref. 72 
HFD 2011 ref. 72 rörde ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden.49 

Bakgrunden till målet var att Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) 

inför byggandet av Tele2 Arena förvärvade ett antal bebyggda fastigheter och en tomträtt 

med bebyggelse. Några av förvärven gjordes av SGA Fastigheters dotterbolag, 

Stockhome Fastighetsförvaltning AB (SFAB). Båda bolagen ingår i en koncern vars 

moderbolag ägs av Stockholms stad. Avsikten med förvärven var att efterhand riva 

byggnaderna för att ge plats åt den arena som skulle byggas på marken. Vid förvärven 

fördelade bolagen anskaffningsvärdet för fastigheterna på byggnad och mark, enligt 

bestämmelsen i 19 kap. 11 § IL. Vad gällde förvärvet av tomträtten och de byggnader 

som låg på tomträttsmarken, allokerades hela anskaffningsvärdet till byggnaderna. SFAB 

ansökte sedan om förhandsbesked från Skatterättsnämnden angående ett antal frågor 

rörande rätten att få göra värdeminskningsavdrag för de förvärvade byggnaderna samt 

utrangeringsavdrag när byggnaderna revs. 

SFAB menade att rätt till avdrag förelåg och anförde som stöd till detta att det av 

lagtextens nuvarande lydelse, framgår att avdragsrätt ska medges. Skatteverket anförde 

att eftersom SFAB avsåg att riva byggnaderna, var bolagets syfte med förvärvet att 

                                                
49 Se SRN 2011-02-28 (dnr 49-10/D). 
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komma åt marken. I realiteten hade bolaget därför betalat för att förvärva marken och inte 

byggnaderna. Skatteverkets inställning var därför att avdragen skulle vägras. Som stöd 

för sin inställning hänvisade verket också till ett av sina tidigare ställningstaganden.50 

Skatterättsnämnden ansåg i sitt förhandsbesked från 28 februari 2011 att SFAB skulle 

nekas värdeminsknings- och utrangeringsavdrag. I motiveringen till sitt beslut påtalade 

nämnden att genom 1990 års skattereform hade bland annat de tidigare inkomstslagen 

jordbruksfastighet, annan fastighet och rörelse sammanslagits till det gemensamma 

inkomstslaget näringsverksamhet. De ändringar som då gjorts i avdragsbestämmelsernas 

formuleringar, hade endast vidtagits för att byggnader efter reformen inte längre behövde 

knytas till skilda inkomstslag. Skatterättsnämndens uppfattning var därför att de 

justeringar som gjorts i bestämmelserna i samband med skattereformen inte innebar några 

sakliga förändringar för rättsläget. Nämnden tog sedan upp departementschefens 

förarbetsuttalande om att det ytterst bör ankomma på praxis att avgöra om förutsättningar 

för utrangeringsavdrag föreligger. Därefter hänvisade den till rättsfallet RÅ78 1:92. I 

fallet nekades avdrag för ett bolag som köpt tomter med byggnader med syfte att efter en 

kortare tid riva byggnaderna för att istället uppföra nya. Eftersom nämnden bedömt att 

1990 års reform inte innebar några sakliga förändringar för de aktuella 

avdragsbestämmelserna, ansågs rättsfallet fortsatt vara vägledande för rättsläget. Enligt 

nämnden framgick det att SFAB:s avsikt med förvärven var att riva byggnaderna för att 

ge plats åt byggandet av en ny arena. Mot bakgrund av det ovannämnda rättsfallet ansåg 

nämnden därför att SFAB skulle nekas både värdeminsknings- och utrangeringsavdrag. 

Både Skatteverket och SFAB överklagade förhandsbeskedet till HFD. Skatteverket 

yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas, medan SFAB yrkade att bolaget skulle 

medges avdrag för värdeminskning och utrangering. Skatteverket anförde fortsatt att 

SFAB:s avsikt med förvärvet varit att komma åt marken, vilket enligt verket bland annat 

framkom av bolagets årsredovisning. SFAB anförde att bolaget med hänsyn till lagtextens 

nuvarande lydelse borde medges avdrag. Det borde enligt SFAB, utifrån 

legalitetsprincipen, sakna betydelse hur reglerna hade tolkats enligt tidigare lydelser och 

om någon materiell förändring var avsedd med de ändringarna som gjorts i samband med 

                                                
50 Skatteverkets ställningstagande 2009-11-27 (dnr 131 860059-09/111). 
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skattereformen. Enligt bolaget var detta också särskilt tydligt sett till förvärvet av 

tomträtten, där någon mark inte hade förvärvats. 

I sina domskäl fann HFD att det utifrån bestämmelsen i 13 kap. 1 § tredje stycket IL stod 

klart att de förvärvade byggnaderna hade tillförts SFAB:s näringsverksamhet. Domstolen 

framförde sedan att en liknande bestämmelse till den i nämnda lagrum infördes i samband 

med 1990 års skattereform, vilken genom bland annat flertalet inkomstslag slogs samman 

till inkomstslaget näringsverksamhet. Enligt HFD har äldre avgörande på området därför 

minskat i prejudikatvärde och detta gäller inte minst rättsfallet RÅ78 1:92. Domstolen 

fann sedan att det utifrån reglerna i 13 och 19 kap. IL följde att SFAB var berättigat att 

göra värdeminskningsavdrag och utrangeringsavdrag, när en utrangering sker. Den tillade 

dock att avdragen förutsätter att byggnaden vid avdragstillfället haft ett outnyttjat 

anskaffningsvärde. De frågor som SFAB hade ställt angående storleken på avdragen 

avvisades av HFD, eftersom dessa frågor enligt domstolen inte lämpade sig för ett 

förhandsbesked. Sammanfattningsvis blev alltså utgången i målet att HFD ändrade 

Skatterättsnämndens förhandsbesked och gav SFAB rätt till värdeminsknings- och 

utrangeringsavdrag.51 Domstolen gav dock inte svar på frågorna om med vilka belopp 

avdrag skulle medges. 

Justitieråd Stenman var skiljaktig till domstolens motivering. Den största skillnaden 

gentemot majoritetens domskäl var att Stenman ville ha en längre motivering till varför 

rättsfallet RÅ78 1:92 inte var relevant för bedömningen. Stenman förklarade att 

möjligheten till utrangeringsavdrag för byggnader infördes i det tidigare inkomstslaget 

annan fastighet först till 1984 års taxering, medan sådant avdrag redan långt tidigare 

kunnat medges i inkomstslaget rörelse. Bedömningen av till vilket inkomstslag en 

byggnad skulle hänföras, var således innan inkomstslagen slogs samman och innan 1984 

års taxering avgörande för avdragsmöjligheterna.  Stenman menade att var en sådan 

bedömning som RÅ78 1:92 avsåg. Eftersom alla byggnader numera behandlas likartat i 

inkomstslaget näringsverksamhet, kan rättsfallet enligt honom inte längre vara av 

relevans. Stenman ansåg vidare att det i domskälen borde ha tagits ställning till om 

justeringsregeln i 19 kap. 12 § IL var tillämplig på fallet. 

                                                
51 Nämnvärt är att det i doktrinen framförts att rättsfallet kan ha viss principiell betydelse. Detta genom att 
på ett mer övergripande plan ge uttryck för att äldre systematik och rättspraxis inte bör leda till en tolkning 
av lagtexten som är till nackdel för den skattskyldige, se Påhlsson, R., A 4 Inkomst av näringsverksamhet, 
SN 2012 s. 344. 
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Efter att HFD gått igenom de för fallet tillämpliga lagrummen, är domstolens domskäl i 

HFD 2011 ref. 72 relativt kortfattade. Efter att det konstaterats att byggnaderna tillförts 

bolagets näringsverksamhet och slagits fast att prejudikatvärdet för äldre avgöranden på 

området har minskat i betydelse, finns bara ett stycke där domstolen motiverar 

avgörandet. I detta stycke anger domstolen följande: 

Högsta förvaltningsdomstolen finner att det av bestämmelserna i 13 och 19 

kap. IL följer att bolaget är berättigat till värdeminskningsavdrag och, när 

utrangering sker, utrangeringsavdrag. Avdrag förutsätter naturligtvis att 

byggnaden haft ett anskaffningsvärde och att detta vid avdragstillfället inte 

utnyttjats fullt ut.52 

HFD konstaterar här endast att det av 13 och 19 kap. IL följer att SFAB är berättigat till 

avdrag. Domstolen har som nämnts förut, i ett tidigare stycke konstaterat att det utifrån 

13 kap. 1 § tredje stycket IL framgår att byggnaderna tillhör näringsverksamheten.53 Det 

förs däremot inte något närmare resonemang kring de tillämpliga lagrummen i 19 kap. 

IL, vilket gör det svårt att dra någon slutsats om hur själva bedömningen egentligen ska 

gå till. Den skrivelse som dock är av störst intresse i det ovan citerade stycket, är den om 

att avdragen förutsätter att byggnaden har haft ett anskaffningsvärde som inte fullt ut har 

utnyttjats. Eftersom avdragen görs från just byggnadens anskaffningsvärde, bör det ses 

som en självklarhet att byggnaden måste ha ett anskaffningsvärde för att avdrag ska kunna 

göras. Ändå väljer HFD att ha med denna skrivelse i sina domskäl. Det är inte helt klart 

varför HFD utformar skälen på detta sätt men en trolig förklaring är att den i målet inte 

ville ta ställning till hur anskaffningsvärdet ska fördelas vid ett förvärv av byggnad med 

tomträtt.54 Om hela anskaffningsvärdet allokeras till tomträtten, skulle byggnaden inte ha 

något anskaffningsvärde. Trots att bestämmelserna i 13 och 19 kap. IL, som domstolen 

skriver i domskälen, ger rätt till avdrag, skulle det vid ett sådant fall inte finnas utrymme 

att göra varken värdeminsknings- eller utrangeringsavdrag.55 Frågorna om hur ett köp av 

byggnad med tomträtt inkomstskatterättsligt ska behandlas och hur anskaffningsvärdet 

vid dessa fall ska fördelas, är därför lika obesvarade nu som innan HFD 2011 ref. 72. 

 

                                                
52 Stycke 10 i HFD:s domskäl. 
53 Stycke 8 i HFD:s domskäl. 
54 Se Graner, J., Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader – HFD 2011 ref. 72, SvSkT 
2012:4 s. 391 ff. [cit. Graner]. 
55 Jfr. Bokelund Svensson, U., Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok, Björn Lundén Information 
AB, 8 uppl., 2016, s. 293. 
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3.3 Äldre rättsfall 
3.3.1 RRK R76 1:6 

Fallet rörde frågan om med vilket belopp värdeminskningsavdrag skulle få göras för en 

byggnad som förvärvats med tomträtt. Med andra ord tog domstolen i målet ställning till 

hur anskaffningsvärdet skulle fördelas när byggnad förvärvats tillsammans med tomträtt. 

HFD behandlade dock också frågan om ett fel som gjorts av taxeringsnämnden, med stöd 

av 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL), utan yrkande kunde ändras till det 

bättre för den sökande. Bakgrunden till målet var att ägaren till hälften av byggnaden och 

tomträtten i sin deklaration yrkade värdeminskningsavdrag baserat på hela det 

anskaffningsvärde som byggnaden och tomträtten hade förvärvats för. Kammarrätten 

ansåg att ägaren inte på ett tillförlitligt sätt hade styrkt sin anskaffningskostnad för 

byggnaden ifråga och kom fram till att byggnadens taxeringsvärde skulle läggas till grund 

för värdeminskningsavdragen. HFD anförde däremot att köpeskillingen i det köpebrev 

som avsåg förvärvet av byggnaden med tomträtt, i sin helhet skulle anses avse byggnaden. 

HFD ansåg således att hela anskaffningsvärdet skulle hänföras till byggnaden.  

HFD:s domskäl i den del som rör fördelningen av anskaffningsvärdet är väldigt 

kortfattade. Domstolen konstaterar i endast en mening att köpeskillingen i sin helhet får 

anses avse byggnaden. Den motiverar inte hur den kom fram till sin slutsats och redogör 

inte heller för vilka närmare omständigheter som låg till grund för avgörande. Majoriteten 

av domskälen ägnas istället till frågan om en rättelse kan ske i enlighet med 29 § FPL. 

Det finns inte heller, utöver själva rättsfallsreferatet, någon nämnvärd dokumentation av 

fallet som kan ge vidare ledning till vilka omständigheter som låg till grund för HFD:s 

bedömning. Skatteverket har i ett senare rättsfall från Förvaltningsrätten i Stockholm 

anfört att tomträtten i RRK R76 1:6 hade ett taxeringsvärde som i sin helhet avsåg 

byggnadsvärdet, och att detta var anledningen till utgången i målet.56 Om så var fallet är 

dock oklart. Osäkerheten kring vilka som var de närmare omständigheterna visar sig 

också i att Skatteverket när målet nådde Kammarrätten ändrade sitt anförande något. 

Verket anförde där istället att det är tveksamt om domstolen i domen har gett uttryck för 

att anskaffningsvärdet alltid i sin helhet ska hänföras till byggnad när byggnad med 

tomträtt förvärvas. Således är det något oklart utifrån vilka omständigheter som HFD kom 

fram till att hela anskaffningsvärdet i RRK R76 1:6 skulle allokeras till byggnaden. Det 

                                                
56 Se Förvaltningsrättens dom, mål nr. 27813-15, i Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5825-16. Rättsfallet 
behandlas närmare under avsnitt 3.4.2. 
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kan också diskuteras om HFD:s huvudsakliga syfte med att ta upp målet till prövning 

verkligen var att avgöra hur anskaffningsvärdet skulle fördelas, eller om huvudsyftet 

egentligen var att klargöra tillämpningen av 29 § FPL.57 Om så var fallet, skulle det kunna 

argumenteras för att HFD:s uttalande om allokeringen av anskaffningsvärdet kan liknas 

vid ett obiter dictum. Oavsett bör det utifrån oklarheterna kring rättsfallet finnas utrymme 

för att ifrågasätta hur stor betydelse avgörandet ska tillmätas vid bedömningen av hur 

anskaffningsvärdet ska fördelas när byggnad förvärvs tillsammans med tomträtt. 

 

3.3.2 RÅ 78 1:92 

Bakgrunden till rättsfallet var att en bank under år 1976 hade förvärvat mark med ett antal 

byggnader. På marken skulle banken uppföra en ny byggnad som skulle inrymma 

bankens huvudkontor och distriktskontor. De befintliga byggnaderna var vid 

förvärvstidpunkten uthyrda till andra företag. Hyresavtalen belöpte en tid efter förvärvet 

och under denna tid redovisade banken byggnaderna i inkomstslaget annan fastighet. 

Eftersom byggnaderna var uthyrda för rörelseändamål, kunde banken samtidigt göra 

värdeminskningsavdrag för byggnaderna enligt de regler som gällde för byggnader i 

inkomstslaget rörelse. Som nämnts tidigare, togs båda inkomstslagen annan fastighet och 

rörelse bort i samband med 1990 års skattereform och ersattes då med det nuvarande 

gemensamma inkomstslaget näringsverksamhet.58 Under hösten 1977 revs byggnaderna 

och banken ansökte därefter om förhandsbesked angående frågan om den skulle beviljas 

utrangeringsavdrag för byggnaderna. I förhandsbeskedet anförde Skatterättsnämnden59 

att med hänsyn till att byggnaderna i fråga, i överensstämmelse med syftet med förvärvet, 

utrangerats redan året efter förvärvet, var banken inte berättigad till utrangeringsavdrag. 

Banken överklagade förhandsbeskedet till HFD. 

HFD gjorde ingen ändring i förhandsbeskedet, utan fastställde Skatterättsnämndens 

besked. Skatterättsnämndens förhandsbesked och motiveringen till detta stod alltså fast, 

vilket således gjorde att banken nekades avdrag för utrangeringen av byggnaderna. 

Skatterättsnämndens förhandsbesked är väldigt kortfattat formulerat. De två faktorer som 

avgjort utgången i fallet verkar dock onekligen vara att utrangeringen skedde redan året 

                                                
57 I RRK 1976 har rättsfallet rubriken ”Tillämpning av 29 § förvaltningsprocesslagen till bättre för 
klaganden. Inkomsttaxering 1968.”. Detta kan tyda på att den huvudsakliga orsaken till att HFD tog upp 
målet för prövning inte var frågan om fördelningen av anskaffningsvärdet, utan att domstolen främst ville 
klargöra i vilka situationer 29 § FPL bör tillämpas. 
58 Se prop. 1989/90:110. 
59 Vid denna tidpunkt Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden. 
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efter förvärvet och att detta också stämde överens med bankens syfte med förvärvet. 

Skatterättsnämnden, och därmed även HFD, verkar således ha lagt vikt vid bankens syfte 

med förvärvet av byggnaderna och marken. Som behandlats i tidigare avsnitt anförde 

också Skatteverket i HFD 2011 ref. 71 att det vid bedömningen av om utrangeringsavdrag 

skulle medges borde ses till syftet med förvärvet.60 Skatterättsnämnden hänvisade till RÅ 

78 1:92 i sin bedömning i det förhandsbesked som sedan överklagades till HFD i 2011 

års rättsfall. Som behandlats ovan ändrade HFD dock Skatterättsnämndens 

förhandsbesked och ansåg att RÅ 78 1:92 hade minskat i prejudikatvärde. 

 

3.4 Nyare rättsfall 
3.4.1 Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5656–5657-15 

HEBA Hökarängen AB (HEBA), överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm två 

omprövningsbeslut som hade meddelats av Skatteverket i december 2013.61 Efter att 

avgöranden sedan har kommit från Förvaltningsrätten och senare Kammarrätten, har 

målet har nu fått prövningstillstånd i HFD.62 Frågan i målet var om anskaffningsvärdet 

vid förvärv av tomträtter, vid bedömningen av rätten till värdeminskningsavdrag skulle 

anses avse mark, byggnad eller immateriella tillgångar. Bakgrunden var att HEBA hade 

förvärvat ett antal tomträtter med byggnader som användes som hyresfastigheter. Bolaget 

hade sedan gjort värdeminskningsavdrag för byggnaderna utifrån ett anskaffningsvärde 

där både byggnadsvärdet och värdet för marken ingick. Skatteverket beslutade i sina två 

omprövningsbeslut att inte medge de av HEBA yrkade värdeminskningsavdragen för 

byggnaderna samt att HEBA skulle påföras skattetillägg.63 

I Förvaltningsrätten yrkade HEBA i första hand att bolaget skulle beviljas 

värdeminskningsavdrag och att anskaffningsutgiften för bolagets byggnader med tomträtt 

skulle hänföras till byggnaderna. I andra hand yrkade bolaget att det skulle medges 

värdeminskningsavdrag enligt reglerna om särskilda rättigheter i 18 kap. IL, och att 

tomträtterna då skulle betraktas som immateriella tillgångar. I huvuddrag anförde HEBA 

som stöd för sin talan att en tomträtt skatterättsligt inte kan jämställas med äganderätt till 

mark, bland annat eftersom fast egendom i allmänhet värderas betydligt högre än 

tomträtter. Värdet på en tomträtt har enligt bolaget ett närmare samband med de särskilda 

                                                
60 Se avsnitt 3.2. 
61 Skatteverkets omprövningsbeslut 2013-12-17, referensnummer 556699-8968 82-2766053, 82-14441092. 
62 Prövningstillstånd meddelades 2017-02-16. I HFD har målet fått mål nr. 3148-16. 
63 Frågan om skattetillägg kommer inte att behandlas närmare, eftersom den ligger utanför uppsatsens syfte. 
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rättigheter som beskrivs i 18 kap. 1 § IL, än det har med värdet på äganderätt till mark. 

Vidare anförde HEBA att rättsfallet RRK R76 1:6, visar på att anskaffningskostnaden för 

tomträtterna ska hänföras till byggnad. Skatteverket stod fast vid sina tidigare 

omprövningsbeslut och anförde att det av IL framgår att det som gäller för fastigheter 

också ska tillämpas för tomträtter. Vidare anförde verket att det inte borde vara möjligt 

att få tillämpa ett högre avskrivningsunderlag för byggnader med tomträtt jämfört med 

byggnader på mark som innehas med äganderätt. Skatteverket menade också att RRK 

R76 1:6 saknar prejudikatvärde sedan införandet av IL och reglerna om att tomträtt ska 

likställas med fastighet. 

I sina domskäl framförde Förvaltningsrätten att tomträtter, enligt 2 kap. 6 § IL, visserligen 

likställs med fastigheter i IL:s mening och att det genom en hänvisning i 2 kap. 7 § IL 

framgår att tomträttsägare likställs med fastighetsägare. Domstolen påtalade dock att det 

i IL inte uttryckligen framgår att tomträtter ska likställas med mark vid beräkningen av 

anskaffningsvärdet. Förvaltningsrätten gick sedan igenom några av de skillnader som 

finns mellan tomträtt och äganderätt till mark samt angav att det i praxis inte finns något 

stöd för Skatteverkets inställning i frågan. Utifrån detta kom Förvaltningsrätten fram till 

att tomträtt och äganderätt till mark, inte utan uttryckligt lagstöd, kan likställas med 

varandra vid bedömningen av rätten till värdeminskningsavdrag. Angående fördelningen 

av anskaffningsvärdet för tomträtter, kom domstolen till slutsatsen att RRK R76 1:6 ger 

visst stöd för att värdet ska allokeras till byggnad. Detta eftersom det inte finns några 

uttryckliga lagregler som säger annat eller någon nyare praxis som gör att fallet borde 

betraktas som överspelat. Förvaltningsrätten kom därför fram till att hela 

anskaffningsvärdet för HEBA:s byggnader med tomträtt skulle hänföras till byggnad. 

Eftersom bolagets förstahandsyrkande således bifölls, prövades aldrig 

andrahandsyrkandet.64 

Skatteverket överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm och yrkade att verkets 

tidigare omprövningsbeslut skulle fastställas. Skatteverket anförde bland annat, förutom 

det som anförts i Förvaltningsrätten, att byggnaderna utifrån regeln i 2 kap. 6 § tredje 

stycket IL borde anses förvärvade tillsammans med den mark som de ligger på. En 

uppdelning av anskaffningsvärdet borde därför göras enlighet med 19 kap. 11 § IL. 

                                                
64 Bolagets andrahandsyrkande om att det, om anskaffningsvärde hänfördes till tomträtten, borde få göras 
avdrag för tomträtten som en immateriell tillgång, är en intressant fråga som vore förtjänt av en utförligare 
utredning. En sådan utredning ligger dock utanför syftet med denna uppsats. 
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Skatteverket framförde även att verket har tolkat regeln i 2 kap. 6 § IL som en generellt 

gällande regel, som ska gälla så länge inte något undantag anges. HEBA anförde i 

huvuddrag att 19 kap. 11 § IL inte är tillämplig, eftersom byggnaderna inte förvärvats 

tillsammans med den mark som de ligger på. Det finns enligt bolaget inget stöd för att 

bestämmelser om ”byggnad med mark” också ska gälla för ”byggnad med tomträtt”. 

I sina domskäl konstaterade Kammarrätten inledningsvis att det inte finns några 

uttryckliga bestämmelser som tar sikte på beräkningen av anskaffningsvärdet för byggnad 

med tomträtt. Det finns enligt rätten inte heller några uttalanden i förarbeten eller praxis 

som ger stöd åt att 19 kap. 11 § IL ska tolkas på så sätt att tomträtt likställs med mark. 

Domstolen går sedan igenom vissa av de likheter som finns mellan tomträtt och 

äganderätt till mark, och anför att det kan argumenteras för att den som förvärvar tomträtt 

hamnar i en jämförbar situation med den som förvärvar äganderätt. Trots det menar 

Kammarrätten att det finns tydliga skillnader mellan att äga mark och att inneha mark 

med tomträtt. Vidare talar rättsfallet RRK R76 1:6 för att tomträtt inte bör likställas med 

mark. Rättsfallet får enligt domstolen alltjämt anses vägledande, trots att det inte alltid 

medför ett materiellt tillfredsställande resultat. Utifrån detta ansåg Kammarrätten, i likhet 

med Förvaltningsrätten, att hela anskaffningsvärdet för HEBA:s byggnader med tomträtt 

skulle hänföras till byggnad. Som nämndes i början av detta avsnitt, har Kammarrättens 

dom överklagats av Skatteverket och målet har nu fått prövningstillstånd i HFD.65 

 

3.4.2 Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5825-16 

Bakgrunden till målet var att AB Stockholmshem, ett kommunalt bostadsföretag ägt av 

Stockholms stad, under 2009 förvärvade tomträtt till två fastigheter. Den ena av 

tomträtterna reglerades senare in i den andra. Efter förvärvet rev Stockholmshem den 

byggnad som hade förvärvats tillsammans med den ena av tomträtterna. Stockholmshem 

yrkade sedan utrangeringsavdrag för bolagets hela anskaffningsvärde för byggnaden och 

tomträtterna. I bolagets för 2009 årsredovisning framgick det att marken för vilken 

tomträtterna hade förvärvats skulle användas till nyproduktion av lägenheter. I ett 

omprövningsbeslut från juli 2015 nekade Skatteverket bolaget utrangeringsavdrag och 

                                                
65 Prövningstillstånd meddelat 2017-02-16, mål nr. 3148-16 i HFD. 
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menade att hela anskaffningsvärdet istället skulle allokeras till mark och därmed betraktas 

som ej avskrivningsbar tillgång.66 Stockholmshem överklagade beslutet. 

I Förvaltningsrätten anförde Stockholmshem i huvudsak att en fördelning av 

anskaffningsvärdet mellan mark och byggnad endast kan göras när en byggnad förvärvas 

med marken som den står på. Om marken inte förvärvas kan någon del av 

anskaffningsvärdet enligt bolaget inte hänföras till marken. Vidare menade bolaget att 

rättsfallet RRK R76 1:6 är vägledande, eftersom reglerna på området inte ändrats på 

sådant sätt att fallet förlorat prejudikatvärde. Stockholmshem ansåg därför att det funnits 

stöd i gällande rätt för att allokera hela anskaffningsvärdet till byggnad. Skatteverket 

anförde att det skattemässiga fastighetsbegreppet i grunden är detsamma som det 

civilrättsliga. Detta innebär enligt verket, utifrån vad som framgår av JB:s regler, att det 

är jorden/marken som är grunden för även för det skattemässiga fastighetsbegreppet. 

Vidare menade myndigheten att det tydligt framgår av både lagtext och förarbeten att 

lagstiftarens avsikt varit att tomträtter i IL ska omfattas av samma bestämmelser som 

fastigheter. Angående rättsfallet RRK R76 1:6 framförde verket att prövningen i målet 

avsåg regler som nu har upphört gälla samt att tomträtten i avgörandet hade ett 

taxeringsvärde som i sin helhet avsåg byggnadsvärdet. Enligt verket tillämpade HFD i 

fallet därför endast den regel som idag finns i 19 kap. 11 § IL. Skatteverket anförde också, 

vilket det även tog upp i sitt omprövningsbeslut, att justeringsregeln i 19 kap. 12 § IL var 

tillämplig. Eftersom Stockholmshems syfte vid förvärvet varit att riva byggnaden, 

menade Skatteverket att bygganden vid förvärvet helt har saknat värde för bolaget. 

Anskaffningsvärdet för byggnaden borde därför justeras till 0 kronor. 

I domskälen anförde Förvaltningsrätten att det finns betydelsefulla skillnader mellan 

tomträtt och äganderätt. Rätten konstaterade sedan att det inte framgår av 2 kap. 6 § IL 

eller av förarbetena till paragrafen att tomträtt är att likställa med mark. Vidare ansåg 

rätten att RRK R76 1:6, i avsaknad av nyare praxis, fortfarande är vägledande och 

hänvisade där även till det i föregående avsnitt behandlade kammarrättsavgörandet i mål 

nr. 5656–5657-15. Förvaltningsrätten biföll därför Stockholmshems överklagande och 

kom till slutsatsen att hela anskaffningsvärdet skulle allokeras till byggnad vid 

beräkningen av utrangeringsavdraget. 

                                                
66 Se Skatteverkets omprövningsbeslut 2015-07-13, referensnummer 556035-9555 82-27054674. 
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Skatteverket överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm och anförde där i stora 

drag samma som anförts i Förvaltningsrätten. Verket tillade dock att bestämmelsen i 

2 kap. 6 § IL i förarbetena motiverades av Lagrådet med att det i IL bör finnas en 

bestämmelse om att tomträtter generellt ska behandlas enligt samma regler som 

fastigheter.67 Angående rättsfallet RRK R76 1:6 anförde verket också att det är tveksamt 

om domstolen i domen har gett uttryck för att anskaffningsvärdet vid förvärv av byggnad 

med tomträtt alltid i sin helhet ska hänföras till byggnaden. Verket påtalade sedan igen 

att 19 kap. 12 § IL skulle användas till att justera anskaffningsvärdet, så att hela värdet 

tillförs tomträtten. Stockholmshem anförde, utöver vad som anförts i Förvaltningsrätten, 

endast att 2 kap. 6 § IL innebär att begreppet fastighet i IL ska läsas på så sätt att det också 

inbegriper tomträtt. Dock går det inte att ur bestämmelsen utläsa att tomträtt ska likställas 

med mark vid tillämpningen av de i målet aktuella bestämmelserna. 

Kammarrättens domskäl är kortfattade men tydliga. Kammarrätten gjorde bedömningen 

att bestämmelsen i 2 kap. 6 § IL inte innebär att reglerna i 19 kap. 11 och 12 §§ IL också 

ska tillämpas för tomträtter. Vidare ansåg rätten att HFD:s avgörande i RRK R76 1:6 

fortfarande utgör gällande rätt. Kammarrätten avslog därför överklagandet och 

Förvaltningsrättens avgörande stod därmed fast. 

 

3.5 Sammanfattande kommentar 
Det kan konstateras att utgången i de två äldre HFD-avgörandena RRK R76 1:6 och 

RÅ 78 1:92 står emot varandra. I 1976 års mål beviljades bolaget avdrag, medan bolaget 

i 1978 års mål nekades avdrag. Omständigheterna i de två fallen skiljde sig visserligen 

något från varandra. I 1976 års fall förvärvades byggnader med tomträtt, medan det i 1978 

års fall förvärvades byggnader tillsammans med äganderätt till marken. I 1978 års fall 

framgår det att byggnaderna revs en kort tid efter förvärvet, medan det i fallet från 1976 

inte anges om byggnaderna skulle stå kvar eller rivas. Huvudfrågan i målen var dock i 

grunden densamma, nämligen hur anskaffningsvärdet skulle fördelas mellan 

byggnaderna och marken. Skillnaden att RRK R76 1:6 avsåg byggnad med tomträtt och 

RÅ 78 1:92 avsåg byggnad med äganderätt till mark, verkar utifrån domskälen inte ha 

haft någon betydelse för utgången i målen. Att byggnaderna revs en kort tid efter 

förvärvet verkar dock ha haft betydelse för utgången i RÅ 78 1:92, eftersom HFD där tog 

                                                
67 Skatteverket hänvisade här till prop. 1999/2000:2 s. 25 f. 
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hänsyn till bolagets syfte med förvärvet. Vad syftet med förvärvet var i 1976 års fall går 

inte att utläsa av rättsfallsreferatet, och det får därför antas att domstolen i sin bedömning 

inte lade vikt vid det. Det är inte helt klart varför HFD i RÅ 78 1:92 valde att lägga vikt 

vid bolagets avsikt med förvärvet, när samma domstol tidigare inte verkar ha gjort det i 

RRK R76 1:6. Justitieråd Stenman anförde i sin skiljaktiga mening till HFD 2011 ref. 72 

att RÅ 78 1:92 huvudsakligen rörde frågan om vilket av inkomstslagen annan fastighet 

och rörelse som den aktuella byggnaden skulle hänföras till. Troligt är att detta också är 

anledningen till att domstolen där berörde bolagets syfte med förvärvet, och ansåg att det 

hade betydelse vid denna bedömning. Det kan konstateras att det finns vissa oklarheter 

kring de två äldre avgörandena och hur domstolen i dessa fall har gjort sin bedömning. 

Trots dessa oklarheter kan dock en sak med säkerhet fastställas, nämligen att RÅ 78 1:92 

numera får anses vara överspelat. Detta efter att domstolen i HFD 2011 ref. 72 tydligt 

anfört att prejudikatvärdet för fallet har minskat i betydelse. 

I rättsfallet HFD 2011 ref. 72 kom HFD fram till att bolaget, utifrån reglerna i 13 och 19 

kap. IL, var berättigat till värdeminskningsavdrag och utrangeringsavdrag. Som 

behandlats ovan, kan fallet dock inte anses ha klargjort varken om tomträtt ska likställas 

med mark vid förvärv av byggnad med tomträtt, eller hur anskaffningsvärdet ska fördelas 

vid förvärv av byggnad med tomträtt.68 Detta dels eftersom domstolen i sina domskäl inte 

går in närmare på hur bedömningen ska göras utifrån bestämmelserna i 19 kap. IL, dels 

eftersom domstolen påtalar att avdrag förutsätter att byggnaden har ett anskaffningsvärde 

som ännu inte utnyttjats. Att rättsläget gällande dessa frågor inte har blivit utrett, visas 

också genom de två mål som efter 2011 års HFD-fall har kommit till Kammarrätten. Att 

Kammarrätten i Stockholms dom i mål 5656–5657-15 har fått prövningstillstånd i HFD, 

pekar på att prejudikatinstansen också har ansett att rättsläget bör klarläggas. 

I de två kammarrättsdomar som kommit efter HFD 2011 ref. 72 har Skatteverket fortsatt 

att angripa fall där bolag förvärvat byggnad med tomträtt och allokerat hela 

anskaffningsvärdet till byggnaderna. Utifrån att rättsläget på området är oklart och att 

bolagen kan yrka stora avdrag vid en utrangering, får Skatteverkets beteende ses som fullt 

förståeligt. I målen har Skatteverket i huvudsak anfört att 2 kap. 6 § tredje stycket IL 

stadgar att det som sägs om fastigheter i IL också gäller för tomträtter, och att det med 

denna bestämmelse varit lagstiftarens avsikt att tomträtter ska omfattas av samma 

                                                
68 Se avsnitt 3.2. 



 36 

bestämmelser som fastigheter. Med andra ord vill verket att tomträtter vid tillämpningen 

av IL ska likställas med äganderätt till mark. Skatteverket menar vidare att byggnaden 

bör anses vara förvärvad tillsammans med marken när byggnad med tomträtt förvärvas 

samt att bestämmelserna i 19 kap. 11 och 12 §§ IL ska användas för fördelning av 

anskaffningsvärdet. 19 kap. 12 § IL ska då användas för att justera anskaffningsvärdet för 

byggnaden till 0 kr, eftersom byggnaden vid förvärvet enligt verket inte haft något värde 

för bolaget. Myndigheten har också anfört att det inte bör vara möjligt att få göra högre 

avdrag när byggnad med tomträtt förvärvas än vad som får göras när byggnad förvärvas 

med äganderätt till mark. Till sist har Skatteverket även anfört att rättsfallet RRK 76 1:6 

saknar prejudikatvärde. 

Bolagen har i fallen i huvudsak anfört att de inte förvärvat äganderätt till marken och att 

någon del av anskaffningsvärdet därför inte bör allokeras till marken. Vidare har de anfört 

att det av 2 kap. 6 § IL inte går att utläsa att tomträtt ska likställas med mark vid 

tillämpningen av 19 kap. 11 och 12 §§ IL. De har också menat att HFD:s avgörande i 

RRK 76 1:6 fortfarande ska anses vara vägledande. 

Som behandlats i tidigare avsnitt gick rätten i de båda kammarrättsdomarna på bolagens 

linje och ansåg att tomträtt inte kunde likställas med äganderätt till mark när byggnad 

förvärvades med tomträtt. Utgången blev i båda målen att anskaffningsvärdet i sin helhet 

skulle hänföras till byggnaderna. I sina domskäl tillmäter Kammarrätten i båda målen 

RRK R76 1:6 stor betydelse och anser att fallet fortfarande är vägledande på området. 

Detta trots att HFD i RRK R76 1:6 inte närmare har motiverat hur den kom fram till sin 

slutsats eller redogjort för vilka omständigheter som låg till grund för avgörandet. I brist 

på annan praxis är det dock förståeligt och det hade snarare varit mer anmärkningsvärt 

om Kammarrätten inte alls lagt vikt vid rättsfallet. Något som visar på att Kammarrätten 

kanske ändå inte var fullt nöjd med utgången i målen, är att rätten i mål nr. 5656–5657-

15 påtalade att RRK R76 1:6 alltjämt får anses vägledande, trots att det inte alltid medför 

ett materiellt tillfredsställande resultat. Eftersom Kammarrättens dom i mål nr. 5656–

5657-15 har beviljats prövningstillstånd i HFD, finns nu möjligheten för 

prejudikatinstansen att göra en prövning av frågorna som tagits ställning till i de båda 

kammarrättsavgörandena. Eftersom HFD har möjlighet att genom plenumavgörande 

ändra sin tidigare praxis, behöver domstolen vid den kommande prövningen inte 

nödvändigtvis i samma grad som Kammarrätten vara bunden av sina tidigare avgöranden. 
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I resterande del av framställningen kommer det att utredas närmare om tomträtt bör 

likställas med äganderätt till mark vid förvärv av byggnad med tomträtt, samt hur 

anskaffningsvärdet bör fördelas när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt.  
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4 Bör tomträtt likställas med äganderätt till mark? 
4.1 Inledning 
Som behandlats under avsnitt tre, blev det genom HFD 2011 ref. 72 inte utrett om tomträtt 

ska likställas med äganderätt till mark vid fördelning av anskaffningsvärdet, när byggnad 

förvärvas tillsammans med tomträtt. I båda de efterföljande kammarrättsfallen har 

Skatteverket anfört att det som i IL gäller för fastigheter också ska tillämpas för 

tomträtter, det vill säga att tomträtter ska likställas med äganderätt till mark. Som ovan 

berörts framgår det i 2 kap. 6 § tredje stycket IL att vad som sägs om fastighet också 

gäller tomträtt. Bestämmelsen infördes på initiativ av Lagrådet, som i förarbetena uttalade 

att det borde finnas en bestämmelse om att tomträtter generellt ska behandlas enligt 

samma regler som fastigheter.69 Skatteverket har också menat att bestämmelsen bör ses 

som en generell regel i IL, som gäller så länge det i inte anges uttryckliga undantag från 

den.70 Vad regeringen ansåg om bestämmelsen och dess tillämpning framgår dock inte i 

förarbetena. Regeringen uttalade endast att regeln skulle utformas i enlighet med 

Lagrådets förslag till lydelse.71 

Frågan om tomträtt och äganderätt till mark bör likställas med varandra vid fördelning av 

anskaffningsvärdet när byggnad förvärvas med tomträtt, kommer under den här 

huvudrubriken att utredas närmare. I det härpå följande avsnittet kommer civilrättsliga 

likheter och skillnader mellan tomträtt och äganderätt till mark att närmare diskuteras. 

Därefter kommer det att resoneras kring några för frågan icke civilrättsliga aspekter. 

Avslutningsvis kommer de slutsatser som kan dras utifrån vad som utretts i avsnittet 

kortfattat att summeras.  

 

4.2 Civilrättsliga aspekter 
4.2.1 Utgångspunkter 

Tomträtt är ett civilrättsligt institut. Som behandlats tidigare i uppsatsen, finns det inte 

heller någon skatterättslig definition av tomträttsbegreppet, utan begreppet vilar inom 

skatterätten på den civilrättsliga definitionen.72 Det ter sig således naturligt att vända sig 

till civilrätten för att söka ledning för utredningen i den här delen av uppsatsen. Det 

                                                
69 Se prop. 1999/00:2 del 2 s. 25 f. och del 3 s. 375. 
70 Se Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5656–5657-15, som behandlats ovan i avsnitt 3.4.1. 
71 Se prop. 1999/00:2 del 2 s. 26. 
72 Se avsnitt 2.2.2. 
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kommer därför i de efterföljande avsnitten att undersökas om tomträtt och äganderätt 

civilrättsligt är så pass lika varandra att det kan anses tala för att de två instituten bör 

likställas skatterättsligt, vid förvärv av byggnad med tomträtt. Den rättsställning som en 

tomträttshavare civilrättsligt innehar, är i grunden väldigt lika den som innehas av en 

markägare.73 Fokus kommer därför att ligga på en diskussion kring de olikheter som kan 

sägas föreligga mellan tomträtt och äganderätt. De civilrättsliga reglerna om tomträtt 

finns huvudsakligen i 13 kap. JB, analysen kommer därför att utgå från bestämmelserna 

som inryms i det kapitlet. 

 

4.2.2 Uppsägning av tomträtten och avtalets ändamål 

Som berörts ovan är de rättigheter som en tomträttshavare har i mångt och mycket lika 

de rättigheter som en ägare till marken innehar. Redan i den inledande paragrafen i 13 

kap. JB kan det utläsas att det i tomträtt, precis som i mark som innehas med äganderätt, 

får upplåtas annan nyttjanderätt. Av samma paragraf framgår också att det i tomträtt får 

upplåtas panträtt. Ett annat exempel på de långtgående likheterna är att bestämmelserna i 

JB:s första avdelning också gäller när tomträtt eller rättighet i tomträtt ska överlåtas, vilket 

framgår av 13 kap. 7 § JB. Således gäller vid dessa fall samma bestämmelser som vid en 

fastighetsöverlåtelse. Detta gör bland annat att rättsförhållandet mellan en ny 

tomträttshavare och överlåtaren av tomträtten styrs av samma regler som vid en 

fastighetsöverlåtelse.74 

Något som, i alla fall vid en första anblick, kan verka som en stor skillnad gentemot 

äganderätten, är att tomträttshavaren inte har möjlighet att säga upp tomträttsavatalet. Av 

13 kap. 13 och 14 §§ JB framgår att det endast är fastighetsägaren som kan säga upp 

avtalet. Uppsägning av fastighetsägaren får dock bara ske vid vissa angivna 

tidsintervaller, som kan utläsas i 14 och 15 §§. Om tomträtten är upplåten för byggande 

av bostäder, måste den som en första tidsperiod löpa i minst 60 år och därefter på perioder 

om minst 40 år i taget. Om tomträtten är upplåten för något annat ändamål, får 

tidsperioderna inte vara kortare än 20 år. Vill fastighetsägaren säga upp tomträttsavtalet 

måste det ske som tidigast fem år före, och som senast två år före det att en tidsperiod 

löper ut. Dessa regler ger tomträttshavaren en besittning som även om den inte är fullt 

lika säker som för den som innehar äganderätt till mark ändå måste ses som säker. På 

                                                
73 Se Bengtsson m.fl. s. 263 och Grauers s. 263. 
74 Se SOU 1960:25 s. 368 f. och Hermansson och Westerlind 102 f. 
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detta område bör därför en tomträttshavares rättigheter ses som nästintill likvärdiga med 

de rättigheter som en markägare åtnjuter. 

Eftersom tomträttshavaren inte kan säga upp avtalet med fastighetsägaren, kan denne 

betraktas som mer låst i rättsförhållandet än den som innehar äganderätt och som kan 

sälja äganderätten vidare. För att kompensera detta är istället tomträtten fritt överlåtbar 

för tomträttshavaren. Enligt 13 kap. 6 § JB får tomträttshavarens rätt att överlåta 

tomträtten inte inskränkas. Till skillnad från vad som gäller för andra nyttjanderätter till 

fast egendom kan alltså tomträttshavaren fritt, utan något medgivande från 

fastighetsägaren, sätta in någon annan i sitt sälle i avtalsförhållandet.75 Tomträttshavarens 

rätt att fritt överlåta tomträtten måste således anses ligga väldigt nära den möjlighet som 

en markägare har att överlåta äganderätten. Precis som när äganderätten till en fastighet 

ska överlåtas är en självklar förutsättning för överlåtelsen att tomträttshavaren hittar en 

köpare till tomträtten. För tomträttshavaren kan det dock vara betydligt svårare att hitta 

en köpare, än vad det är för den som överlåter äganderätt till marken. Den som ska 

förvärva tomträtten måste nämligen vara villig att inträda i det avtalsförhållande som 

råder mellan tomträttshavaren och fastighetsägaren. Det innebär bland annat att 

förvärvaren av tomträtten måste acceptera att använda marken för samma ändamål som 

den tidigare tomträttshavaren har gjort och godta den tomträttsavgäld som är avtalad med 

fastighetsägaren.76 Det kan därför vara betydligt mer tidskrävande och resurskrävande för 

en tomträttshavare att hitta en köpare, än vad det är för den som ska överlåta äganderätt. 

En annan punkt på vilken det också råder vissa skillnader i rättigheterna för 

tomträttshavaren och för en markägare, är den om vad marken får användas till. Som 

framgått tidigare är det nämligen inte fritt fram för en tomträttshavare att använda marken 

till vad som helst. Redan i 13 kap. 1 § 1 st. JB anges det att tomträtt måste upplåtas för 

visst ändamål. Fastighetsägaren och den som ska bli innehavare av tomträtten måste 

således komma överens om för vilket ändamål tomträtten ska upplåtas. Ändamålet för 

upplåtelsen måste sedan enligt 13 kap. 4 § 1 st. JB skrivas in i tomträttsavtalet. Det finns 

dock inga närmare krav på vad ändamålet ska avse eller hur specifikt det ska vara. Det 

enda kravet är att ändamålet ska vara huvudsakligen kopplat till fastigheten och inte till 

exempelvis tomträttshavarens person.77 Den stora avtalsfrihet som finns för ändamålet 

                                                
75 S.k. fri substitution. Se Hermansson och Westerlind s. 95. 
76 Jfr. prop. 1953:177 s. 42 f. 
77 Se a.prop. s. 32 ff. och s. 63 f. Se även Hermansson och Westerlind, s. 76. 



 41 

med tomträtten, öppnar upp möjligheter för tomträttshavaren att avtala om ett ändamål 

som stämmer överens med dennes avsikter för marken. Att så är fallet skulle kunna påstås 

ge tomträttshavare en position som liknar den en markägare har, som kan använda marken 

till valfritt ändamål. Det är dock troligt att fastighetsägaren, det vill säga staten eller den 

kommun som ska upplåta tomträtt, i många fall redan i förhand har bestämt till vilket 

ändamål som tomträtten ska upplåtas. Om en potentiell förvärvare av tomträtten inte vill 

rätta sig efter de ändamål som staten eller kommunen bestämt sig för, kan de gå till en 

annan förvärvare som är beredd att svara upp till deras krav. Samtidigt bör staten eller 

kommunen inte kunna sätta upp alltför snäva ändamål, eftersom de då riskerar att inte 

hitta någon att upplåta tomträtten till. Därigenom bör det ändå finnas ett relativt stort 

utrymme för den blivande tomträttshavaren att förhandla om de ändamål som tomträtten 

ska upplåts för. 

Om en tomträttshavare under avtalsförhållandets gång vill ändra ändamålet för vilket 

tomträtten är upplåten eller utöka sina möjligheter att använda marken, kan dock ett 

problem uppstå som inte uppdagar sig för en markägare med samma avsikter. 

Tomträttshavaren måste nämligen i dessa fall på nytt komma överens med markägaren 

och ändra tomträttsavtalet. För att ändringarna ska bli giltiga måste de enligt 13 kap. 3 § 

JB också skriftligen föras in i avtalet. Om fastighetsägaren inte skulle gå med på göra 

några ändringar, är tomträttshavaren fast i det som ursprungligen har avtalats. Problem 

som dessa bör främst kunna uppstå vid fall där det ursprungligen har avtalats om mer 

specifika ändamål för tomträtten. Som behandlats här ovan, kan tomträttshavaren inte 

heller säga upp tomträtten, utan måste om denne inte vill vara kvar i avtalsförhållandet 

hitta någon som är villig att förvärva tomträtten. Att vid dessa fall hitta en förvärvare till 

tomträtten är inte heller alltid helt enkelt. 

Att en tomträttshavare kan tvingas vara bunden av ett tomträttsavtal som denne egentligen 

inte vill vara kvar i, måste ses som en betydelsefull skillnad gentemot de rättigheter och 

möjligheter som finns för en markägare. Risken att en tomträttshavare tvingas kvar i ett 

avtal som denne är missnöjd med, kan kanske till viss del vägas upp med att det bör ligga 

i fastighetsägarens intresse att ha tomträtten upplåten till någon som är nöjd med sin 

situation. Fastighetsägaren får visserligen oavsett in sin avgäld men en missnöjd 

tomträttshavare kommer troligtvis inte lika aktivt arbeta för att uppfylla de syften som 

staten eller kommunen har med den aktuella marken. Från denna synvinkel bör det 

således gynna både tomträttshavaren och fastighetsägaren, att båda parter är nöjda med 
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avtalet. Att hålla tomträttshavaren nöjd, kan således ses som ett incitament för 

fastighetsägaren att omförhandla tomträttsavtalet eller som en sista utväg säga upp det 

och försöka upplåta tomträtten till någon annan.78 

I och med den starka besittning som tomträttshavaren har över marken och den 

oinskränkta rätten för denne att överlåta tomträtten, får tomträtten på detta plan anses vara 

tämligen lik äganderätten till mark. Detta trots att det endast är fastighetsägaren som har 

möjlighet att säga upp tomträttsavtalet. En viktig faktor som dock sätter tomträttshavaren 

i en sämre position än en markägare, är att det kan vara betydligt svårare för 

tomträttshavaren att hitta en förvärvare till tomträtten, än vad det är för den som vill sälja 

äganderätt till marken. Utifrån diskussionen i detta avsnitt är det också tydligt att vissa 

problem kan uppstå för tomträttshavaren om denne vill ändra ändamålet för vilket 

tomträtten är upplåten. 

 

4.2.3 Andra skillnader 

Även om det har införts en rad bestämmelser i 13 kap. JB för att göra tomträtt så lika 

äganderätten till mark som möjligt, finns det självklart också en rad andra civilrättsliga 

skillnader mellan de två instituten än dem som behandlats i det föregående avsnittet. Ett 

logiskt resonemang skulle kunna vara att tomträtten och äganderätten till mark av 

förklarliga skäl inte kan vara alltför lika varandra, eftersom tomträtten då inte hade fyllt 

någon funktion. Om tomträtten och äganderätten hade varit nästintill exakt likvärdiga, 

hade med andra ord en överlåtelse av äganderätten alltid kunna göras istället för att 

upplåta tomträtt till marken. Många av de skillnader som kan utrönas mellan de båda 

instituten, grundar sig i att tomträtten är just en nyttjanderätt och inte en äganderätt. Ett 

av syftena bakom tomträttsinstitutet är att staten eller en kommun ska kunna behålla 

äganderätten till mark, samtidigt som den låter en privat aktör få rådighet över marken. 

Tanken är att det allmänna på så vis ska kunna låta andra aktörer använda marken för 

exempelvis byggnation av bostäder eller andra samhällsnyttiga ändamål, utan att själva 

behöva förlora den yttersta kontrollen över marken.79 Som diskuterats ovan kan staten 

eller en kommun utöva kontroll över marken bland annat genom att bestämma vilket 

                                                
78 Jfr. Hermansson och Westerlind, s. 158. 
79 Se Grauers s. 263. 
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ändamål den upplåts för och genom möjligheten att med jämna mellanrum vid behov 

kunna ta tillbaka rådigheten över den. 

En annan skillnad gentemot äganderätten som också är kopplad till att tomträtten är just 

en nyttjanderätt, är att tomträttshavaren måste betala hyra för tomträtten. Detta sker 

genom den årliga tomträttsavgäld som ska betalas till fastighetsägaren och som regleras 

i 13 kap. 10–12 §§ JB. En fördel för tomträttshavaren är att den genom tomträttsinstitutet 

kan få tillgång till viss mark som den annars inte hade haft råd att förvärva äganderätten 

till, eller som fastighetsägaren annars kanske inte ens hade släppt ifrån sig rådigheten till. 

Det finns dock även en del nackdelar och risker för tomträttshavaren, som är kopplade 

till tomträttsavgälden. Fastighetsägaren har enligt 13 kap. 10 § JB möjlighet att 

kontinuerligt med tio års mellanrum, om inte längre tidsintervaller har avtalats, 

omförhandla storleken på avgälden. Eftersom det är flera år emellan varje höjning av 

avgälden, rör det sig ofta om stora höjningar. Tanken är att tomträttsavgäldens storlek ska 

vara kopplad till värdet på den mark som upplåts. En tomträttshavare som innehaft 

tomträtten under en lång tid, kan ha haft svårt att förutse värdeutvecklingen för marken. 

De kraftiga höjningar av avgälden som sker i takt med att markvärdet ökar, kan för 

tomträttshavaren vara ekonomiskt mycket betungande.80 I dessa situationer framträder 

således en viktig skillnad mellan de ekonomiska följder som en värdeökning på marken 

får för tomträttshavaren, jämfört med de följder som vid samma situation uppkommer för 

den som innehar marken med äganderätt. Som ett resultat av den kraftiga värdestigning 

som under senare tid skett för mark runt om i landet, men kanske främst i storstäderna, 

har dessa negativa konsekvenser för tomträttshavare blivit än mer påtagliga.81 Det bör 

noteras att det enligt 13 kap. 11 § andra stycket JB finns möjlighet för tomträttshavaren 

att i domstol begära omprövning av tomträttsavgälden. Ett ökat markvärde bör dock ses 

som ett godtagbart skäl till en avgäldshöjning, eftersom det av samma lagrum framgår att 

rätten vid prövningen bland annat ska ta hänsyn till det aktuella markvärdet. Så länge 

avgäldshöjningarna står i proportion till det ökade markvärdet, är det därför lönlöst för 

tomträttshavaren att föra en process om omprövning av avgälden. 

                                                
80 Se Hermansson och Westerlind, s. 158. 
81 Risken för kraftiga höjningar av tomträttsavgälder har bl.a. uppmärksammats i några av landets största 
dagstidningar, se Hellekant, J., Varning: Rejält höjda hyror hotar i Stockholm, Svenska Dagbladet 2016-
09-25 och Sundström, A., Dubblade tomthyror kan ge hyreschock, Dagens Nyheter 2016-04-05.  



 44 

Eftersom tomträttshavaren, som diskuterats i föregående avsnitt, inte har möjlighet att 

säga upp tomträttsavtalet, kan kraftiga avgäldshöjningar leda till att denne blir kvar i ett 

avtalsförhållande som den egentligen inte har råd med. En hög tomträttsavgäld kan 

dessutom göra det svårt för tomträttshavaren att överlåta tomträtten vidare. Om 

fastighetsägaren vid dessa fall inte hörsammar tomträttshavarens önskemål om att säga 

upp tomträtten, finns det inget annat alternativ för denne än att vara kvar i det 

ogynnsamma avtalsförhållandet.82 De risker och eventuella nackdelar som är kopplade 

till tomträttsavgälden måste således ses som en betydande skillnad mellan 

tomträttshavarens ställning och den ställning som en markägare innehar. 

En annan betydelsefull ekonomisk skillnad mellan tomträtt och äganderätt följer också 

av att tomträtten är just en nyttjanderätt, eller snarare att den inte är en äganderätt. 

Nämligen det faktum att en tomträttshavare inte har möjlighet att på samma sätt som en 

markägare tillgodogöra sig en värdeökning på marken. En fastighetsägare kan efter att 

marken ökat i värde säga upp tomträtten, för att sedan sälja marken och göra en 

kapitalvinst. Fastighetsägaren kan också, som just har behandlats, höja avgälden och på 

så sätt öka sin avkastning från marken i takt med att den stiger i värde. För 

tomträttshavaren kan däremot effekten bli motsatt. Denne måste betala en högre avgäld i 

takt med att värdet på marken ökar.83 Värt att beakta är dock att tomträttshavaren kan 

tänkas ha möjlighet att överlåta tomträtten till ett högre pris när markvärdet ökar. Denna 

värdeökning på tomträtten bör däremot till stor del utjämnas av den påverkan på värdet 

som en höjd tomträttsavgäld har. För att dra nytta av markens värdeökning, måste därför 

tomträttshavaren försöka överlåta tomträtten innan dess att avgälden höjs. En potentiell 

förvärvare av tomträtten bör dock vid dessa fall vara medveten om att avgälden inom en 

snar framtid kommer att höjas, vilket självfallet också kommer att påverka priset som 

denne är beredd att betala. En tomträttshavare kommer därför inte kunna tillgodogöra sig 

värdeökningen på marken på samma sätt som en markägare. Oavsett åtnjuter således 

staten eller kommunen en större del av de ekonomiska fördelar som är kopplade till att 

marken ökar i värde. Visserligen får det också omvänt vägas in att tomträttshavaren inte 

har betalat för att förvärva marken. Denne står därmed heller inte i lika hög grad som 

markägaren risken för de fall att marken mot förmodan skulle sjunka i värde. Likväl syns 

                                                
82 Jfr. Hermansson och Westerlind, s. 158. 
83 Se Welinder, C., Tomträtt ur ekonomisk och politisk synpunkt, Ekonomisk debatt Vol. 4 1976, s. 207 ff. 
[cit. Welinder], där det påtalas att ett syfte med tomträtten är att avkastning från marken ska tillfalla det 
allmänna, medan tomträttsavtalet inte ska ha något sådant ekonomiskt värde för tomträttshavaren. 



 45 

här en betydelsefull skillnad mellan tomträtt och äganderätt, som också den blivit extra 

påtaglig i och med den senaste tidens markvärdeutveckling. 

 

4.3 Några icke civilrättsliga aspekter 
Om tomträtt ska likställas med äganderätt till mark vid fördelningen av 

anskaffningsvärdet när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt, finns det också 

andra aspekter som är värda att diskutera. En sådan är att den mark för vilken tomträtten 

upplåts, skatterättsligt kan komma att anses ha blivit förvärvad två gånger. Problemet 

uppstår om tomträtten till marken först förvärvas och tomträttshavaren sedan vid ett 

senare tillfälle förvärvar äganderätten till den aktuella marken. Det vore inkonsekvent att 

vid ett sådant fall, såsom Skatteverket anser, likställa tomträtten med mark när 

fördelningen av anskaffningsvärdet ska ske efter första förvärvet, och sedan inte göra det 

när marken efter ett senare förvärv av äganderätten åter ska få ett anskaffningsvärde. Som 

en följd av att tomträtt likställs med äganderätt till marken, kan således äganderätten till 

marken i dessa fall skatterättsligt anses ha blivit förvärvad två gånger och därmed få två 

stycken skilda anskaffningsvärden. Mig veterligen finns det inte något annat ställe inom 

inkomstbeskattningen där samma tillgång kan anses ha blivit förvärvad två gånger, utan 

att den faktiskt har avyttrats däremellan. Att samma mark skatterättsligt kan komma att 

förvärvas två gånger av samma förvärvare, måste därför ses som en främmande och 

ovälkommen konsekvens av att tomträtt ska likställas med mark när anskaffningsvärdet 

ska fördelas vid förvärv av byggnad med tomträtt.84 

Att likställa tomträtt med äganderätt till mark skulle också kunna stöta på problem ur 

legalitetssynpunkt. I 2 kap. 6 § tredje stycket IL anges det att vad som sägs om fastighet 

också gäller tomträtt. Det anges där inget om att det som sägs om äganderätt till mark ska 

gälla också för tomträtter, än mindre framgår det att tomträtt ska likställas med äganderätt 

till mark. Inte heller i 19 kap. 11 eller 12 §§ IL anges det i lagtexten att tomträtt ska 

likställas med äganderätt till mark när en fördelning av anskaffningsvärdet ska ske. Det 

kan således ifrågasättas om de skattskyldiga har möjlighet att förutse att tomträtt vid 

fördelningen av anskaffningsvärdet ska likställas med äganderätt till mark. Just 

förutsebarheten för de skattskyldiga måste ses som en av legalitetsprincipens grundbultar 

                                                
84 Detta problem kommer också kortfattat att behandlas i avsnitt 5.2.3, där det kommer att diskuteras hur 
en ev. fördelning av anskaffningsvärdet skulle gå till vid dessa situationer. 
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inom skatterätten.85 Det bör därför inte riskeras att de skattskyldigas möjlighet till att 

förutse hur skattereglerna påverkar deras handlande i olika situationer åsidosätts.86 En 

mer utförlig redogörelse för legalitetsprincipen kommer att ske i avsnitt 5.4, där en 

djupare diskussion kommer att föras kring hur legalitetsaspekter påverkar svaret på frågan 

om fördelningen av anskaffningsvärdet när byggnad förvärvas med tomträtt. 

 

4.4 Sammanfattning och slutsatser i denna del 
Det finns stora likheter mellan tomträtt och äganderätt till mark. På flera områden finns 

det dock också betydande skillnader mellan de båda instituten. Dessa är främst kopplade 

till civilrättsliga skillnader mellan tomträtten och äganderätten till mark. Visserligen är 

tomträttshavarens besittning över marken nästintill lika säker som för den som innehar 

mark med äganderätt. Dock kan det vara betydligt svårare samt mer resurs- och 

tidskrävande för en tomträttshavare att överlåta tomträtten, än vad det är för en ägare att 

överlåta äganderätten till marken. Även om tomträttshavaren kan förhandla med 

fastighetsägaren om vilket ändamål marken upplåts för, är tomträttshavaren i jämförelse 

med en markägare också mer begränsad i vad denne kan använda marken. Vidare kan 

höjningar av tomträttsavgälden medföra vissa problem för tomträttshavaren som inte kan 

uppstå för en markägare. En tomträttshavare kan inte heller ta del av en värdeökning på 

marken på det sätt som en ägare kan. Utöver de civilrättsliga skillnaderna kan ett 

likställande av tomträtt och äganderätt leda till att samma mark skatterättsligt förvärvas 

två gånger. Utifrån lagtextens utformning bör ett likställande mellan tomträtt och 

äganderätt i den aktuella situationen dessutom stöta på problem ur legalitetssynpunkt. 

Utifrån vad som har behandlats ovan i avsnitt fyra, bör således slutsatsen kunna dras att 

tomträtt inte ska likställas med äganderätt till mark, vid fördelningen av 

anskaffningsvärdet när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. 

                                                
85 Se Lodin m.fl. s. 717 f. 
86 En jämförelse kan här också göras med stämpelskattelagen, där stämpelskatt vid flera fall inte bara ska 
tas ut vid förvärv av fast egendom, utan också vid förvärv av tomträtter. I stämpelskattelagen finns inte en 
bestämmelse som anger att det som sägs om fastigheter också ska gälla för tomträtter, eller som stadgar att 
fastigheter ska likställas med tomträtter. I varje lagrum i stämpelskattelagen som också gäller för förvärv 
av tomträtter, anges det nämligen uttryckligen att den aktuella bestämmelsen avser även förvärv av 
tomträtter. Se här ex. 1 §, 4 § andra stycket, 7 § tredje stycket, 12 § och 13 § stämpelskattelagen. 
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5 Fördelning av anskaffningsvärdet vid förvärv av 

byggnad med tomträtt 
5.1 Inledning 
I doktrinen har det på vissa ställen, ofta med hänvisning till HFD 2011 ref. 72, gjorts 

konstateranden om att hela anskaffningsutgiften ska hänföras till byggnad, när byggnad 

förvärvas tillsammans med tomträtt.87 Dessa konstateranden måste ses som lite väl 

förhastade. Som berörts i tidigare avsnitt, framgår det nämligen inte av fallet att 

anskaffningsvärdet vid dessa situationer ska hänföras till byggnaden.88 Visserligen har 

HFD i det äldre rättsfallet RRK R76 1:6 angett att anskaffningsvärdet i sin helhet ska 

fördelas till byggnaden. Som diskuterats ovan är dock omständigheterna som låg till 

grund för det avgörandet något oklara. Att HFD har beviljat prövningstillstånd för 

Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr. 5656–5657-15, tyder också på att 

prejudikatinstansen anser att rättsläget på denna punkt behöver klargöras.89 Skatteverket 

har i Kammarrättens i Stockholm domar i mål nr. 5656–5657-15 och mål nr. 5825-16, 

menat att hela anskaffningsvärdet genom en tillämpning av bestämmelserna i 19 kap. 11 

och 12 §§ IL ska hänföras till marken. Detta enligt verket främst med anledning av att 

bolagen som förvärvat byggnaden med tomträtt haft som syfte med förvärvet att komma 

åt rådigheten över marken och riva byggnaderna för att uppföra nya. 

Under den här huvudrubriken kommer det utredas hur fördelningen av 

anskaffningsvärdet bör ske, när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. I det härpå 

följande avsnittet kommer en diskussion att föras kring olika aspekter som kan sägas tala 

för respektive emot att hela eller delar av anskaffningsvärdet ska allokeras till tomträtten. 

Sedan kommer det att diskuteras om justeringsregeln i 19 kap. 12 § IL, utifrån förarbetena 

till bestämmelsen, kan användas på ett sådant sätt som Skatteverket förespråkar i de ovan 

behandlade kammarrättsavgörandena. Därefter kommer att det utredas om de aktuella 

lagreglernas ordalydelse, utifrån en legalitetssynpunkt, kan tillåta att det vid fördelningen 

av anskaffningsvärdet sker en allokering till tomträtten. I den avlutande delen av detta 

huvudavsnitt kommer sedan utredningen som gjorts kortfattat att summeras samt att det 

utifrån utredningen dras några slutsatser. 

                                                
87 Se ex. Kleerup och Rydin s. 39 f. 
88 Se avsnitt 3.2. 
89 Se prövningstillstånd meddelat 2017-02-16, mål nr. 3148-16 i HFD. 



 48 

5.2 Vad som talar för respektive emot att allokera anskaffningsvärde 

till tomträtt 
5.2.1 Tomträttens ekonomiska värde 

Det råder inget tvivel om att en tomträtt har ett ekonomiskt värde för den som förvärvar 

tomträtt till mark. Tomträtten ger tomträttshavaren rådighet över den aktuella marken och 

därmed möjlighet att använda marken på ett sett som kan ge framtida avkastning. 

Typexemplet bör här vara att fastighetsägaren upplåter tomträtt med ändamålet att 

tomträttshavaren ska bygga bostäder på marken. Tomträttshavaren uppför sedan 

byggnader med bostäder som denne hyr ut och därigenom kan göra en förtjänst på. 

Tomträtten har också ett marknadsvärde. Marknadsvärdet visas tydligt i att tomträtten 

fritt kan överlåtas till en ny tomträttshavare, som då förvärvar den till ett marknadsmässigt 

pris. Det bör också ses som otvivelaktigt att en del av förvärvarens anskaffningsutgift, 

när en byggnad förvärvas med tomträtt, utgör betalning för värdet av tomträtten. Eftersom 

tomträtten har ett värde både för tomträttshavaren under upplåtelsetiden och ett 

marknadsvärde vid en överlåtelse, kan det argumenteras för att det också vore logiskt att 

tillmäta tomträtten ett skattemässigt värde vid fördelningen av anskaffningsvärdet. Detta 

resonemang kan alltså tala för att det ska ske en fördelning av anskaffningsvärde till 

tomträtten, när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. 

Samtidigt vore det utifrån detta förhållningssätt orimligt att tillmäta tomträtten samma 

värde som en äganderätt till marken ifråga. Det var också något som bolaget påtalade i 

Kammarrättens i Stockholm avgörande i mål nr. 5656–5657-15.90 Som visats genom 

utredningen i avsnitt 4 finns det betydande skillnader mellan en tomträtt och en äganderätt 

till mark. Att dessa skillnader leder till en värdeskillnad mellan de båda instituten, visar 

sig inte minst i att äganderätten kan överlåtas till ett betydligt högre pris än tomträtten. 

Det visar sig också genom det i avsnitt 4.2.3 behandlade faktumet att en tomträttshavare 

inte i lika hög grad som en markägare kan dra nytta av en värdeökning på marken. Detta 

bland annat eftersom tomträttshavaren med största sannolikhet inte kan göra en lika stor 

kapitalvinst vid en försäljning av tomträtten som när äganderätten överlåts av en 

markägare.91 Tomträttsavgälden blir högre när markvärdet ökar,92 och med en högre 

avgäld är en potentiell köpare inte beredd att betala lika för tomträtten. Eftersom 

                                                
90 Se avsnitt 3.4.1. 
91 Jfr. Welinder s. 207. 
92 Se avsnitt 4.2.3 och jfr. stadgandet i 13 kap. 11 § andra stycket JB. 
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fastighetsägaren höjer tomträttsavgälden i takt med att markvärdeökningen, finns det 

istället risk för att den ekonomiska effekten av en värdeökning på marken blir motsatt för 

tomträttshavaren. Tomträttshavaren kan visserligen höja hyrorna för den nyttjanderätt 

som denne i sin tur upplåtit i tomträtten. Hyrorna bör dock inte kunna höjas alltför 

mycket, eftersom det då finns en risk för att nyttjanderättshavarna gör något som 

tomträttshavaren själv inte har möjlighet att göra med tomträttsavtalet, nämligen att säga 

upp avtalet.  

Att tomträtten har ett ekonomiskt värde kan sägas tala för att den också ska tillmätas ett 

värde vid en fördelning av anskaffningsvärdet när byggnad förvärvas tillsammans med 

tomträtt. Vid en jämförelse mellan äganderätt till mark och tomträtt bör det dock, sett 

utifrån den kapitalinkomst som instituten kan inbringa och utifrån den kapitalvinst som 

kan göras vid en överlåtelse, kunna konstateras att de två instituten har olika ekominska 

värden. Att vid köp av byggnad med tomträtt fördela en lika stor del av 

anskaffningsutgiften till tomträtten som det idag enligt 19 kap. 11 § IL görs till mark, 

skulle utifrån detta perspektiv vara felaktigt. För att kunna gå i mål med en argumentation 

om att anskaffningsvärde ska allokeras till tomträtten, utifrån tanken om att tomträtten 

har ett ekonomiskt värde, skulle det således behövas en särskild metod för fördelning av 

anskaffningsvärdet när byggnad förvärvas med tomträtt. Med andra ord en metod som 

skiljer sig från den som idag finns i 19 kap. 11 § IL, för de fall när byggnad förvärvas 

med äganderätt till mark. 

 

5.2.2 Rättviseaspekter 

I Kammarrätten i Stockholms avgörande i mål nr. 5656–5657-15 anförde Skatteverket att 

det inte borde vara möjligt att få tillämpa ett högre avskrivningsunderlag för byggnader 

med tomträtt jämfört med byggnader på mark som innehas med äganderätt.93 Detta som 

ett argument mot att hela anskaffningsvärdet skulle hänföras till byggnad. Det kan här 

urskönjas ett argument om att det vore orättvist om den som förvärvar byggnad med 

tomträtt får ett högre avskrivningsunderlag än den som förvärvar byggnad tillsammans 

med äganderätt till mark. Det finns således anledning att diskutera om rättviseaspekter 

bör påverka hur fördelningen av anskaffningsvärdet görs när byggnad förvärvas 

tillsammans med tomträtt. 

                                                
93 Rättsfallet har behandlats ovan i avsnitt 3.4.1. 
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När rättviseaspekter i skattesystemet vid fall som detta diskuteras, ligger det närmast till 

hands att utgå från den skatterättsliga neutralitetsprincipen. Principen innebär att 

utformningen av skattereglerna inte ska påverka den skattskyldiges val mellan olika 

handlingsalternativ. Skattereglerna ska med andra ord vara neutrala på så sätt att om olika 

handlingsalternativ varit likvärdiga före skatt, ska de också vara det efter att beskattning 

har skett.94 Om hela anskaffningsvärdet hänförs till byggnad vid förvärv av byggnad med 

tomträtt men endast en del av anskaffningsvärdet hänförs till byggnad när förvärvet sker 

tillsammans med äganderätt till marken, kommer högre avskrivningsunderlag att få 

tillämpas vid förvärv med tomträtt än vid förvärv med äganderätt. Det kommer 

följaktligen vara mer förmånligt att förvärva byggnad med tomträtt än med äganderätt till 

mark, eftersom högre avskrivningar och högre utrangeringsavdrag då kan göras. Detta 

kan således påverka den skattskyldige till att hellre förvärva byggnad med tomträtt än att 

förvärva byggnad med äganderätt till mark. Såhär långt kan rättviseaspekter alltså anses 

tala för att en fördelning av anskaffningsvärdet ska ske på samma sätt när en byggnad 

förvärvas med tomträtt som när den förvärvas tillsammans med äganderätt till mark. En 

fördelning skulle då ske i linje med bestämmelsen i 19 kap. 11 § IL, vilket skulle ge 

resultatet att samma andel som annars skulle ha hänförts till marken om den hade 

förvärvats med äganderätt, nu hänförs till tomträtten. Att tillämpa 19 kap. 11 § IL vid en 

fördelning av anskaffningsvärdet skulle dock istället kunna anses vara orättvist utifrån 

tomträttshavarens synvinkel. Att enligt 11 § göra en fördelning med utgångspunkt i 

taxeringsvärdet på mark och byggnad kan nämligen anses olämpligt, eftersom 

taxeringsvärdet är baserat på marknadsvärdet för äganderätten till marken, och inte 

marknadsvärdet för nyttjanderätten.95 

För att neutralitetsprincipen ska kunna tillämpas krävs det, som ovan nämnts, att de olika 

handlingsalternativ som den skattskyldige står inför är likvärdiga innan dess att 

beskattning har skett.96 Vid den här aktuella situationen finns det för det första inga 

handlingsalternativ. Den mark som det upplåts tomträtt till är inte till salu. Den som 

förvärvar byggnad med tomträtt kan med andra ord inte välja att istället förvärva 

byggnaden med äganderätt till marken. För det andra är, som utretts under avsnitt fyra, 

alternativen att förvärva tomträtt och att förvärva äganderätt till mark inte likvärdiga. När 

                                                
94 Rabe, G. och Hellenius R., Det svenska skattesystemet, Norstedts Juridik, 24 uppl., 2011, s. 47 [cit. Rabe 
och Hellenius]. 
95 Se reglerna för bestämmande av taxeringsvärde i 5 kap. fastighetstaxeringslagen. 
96 Se Rabe och Hellenius s. 47. 
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förvärv av byggnad med tomträtt och förvärv av byggnad med äganderätt till mark inte 

kan jämställas före beskattning, bör det inte heller kunna krävas att de ger lika utfall efter 

att beskattning har skett. Neutralitetsprincipen kan med andra ord inte tillämpas på 

situationen. Vidare bör det i ett fall som detta vara svårt att föra argument om en rättvis 

beskattning som sträcker sig utanför neutralitetsprincipens gränser, eftersom det då inte 

bör finnas något att stödja argumenten mot. Utifrån det som här har behandlats, kan därför 

slutsatsen dras att rättviseaspekter inte bör påverka frågan om hur anskaffningsvärdet ska 

fördelas vid förvärv av byggnad med tomträtt. 

 

5.2.3 Obalanser i skattesystemet och svårutredda konsekvenser  

Frågan om hur anskaffningsvärdet bör fördelas när byggnad förvärvas tillsammans med 

tomträtt bör inte ses som en isolerad fråga om vad som är mest rättvist för förvärvaren 

eller vad som är det mest logiska svaret i just den aktuella situationen. Reglerna i 

inkomstskattesystemet bör utformas med en grundtanke om att det ska råda symmetri 

inom systemet och att det ska kunna ses som en helhet, där de olika delarna inom systemet 

hänger ihop.97 Svaret på frågan bör därför också vara beroende av effekterna som 

respektive utfall får för andra delar av skattesystemet. 

I Kammarrättens i Stockholm avgörande i mål nr. 5825-16 menade Skatteverket att om 

syftet med ett förvärv av byggnad med tomträtt har varit att komma åt marken, ska hela 

anskaffningsvärdet hänföras till tomträtten. En konsekvens av ett sådant utfall hade varit 

att den kostnad som förvärvaren betalar för en byggnad, som i realiteten faktiskt har ett 

värde, aldrig skulle få dras av. Om byggnaden rivs eller exempelvis totalförstörs i en 

eldsvåda, kan ägaren inte göra något utrangeringsavdrag, eftersom det inte finns något 

anskaffningsvärde att dra av. Inte ens om ägaren, det vill säga tomträttshavaren, senare 

säljer byggnaden vidare, skulle det kunna göras avdrag för den kostnad som byggnaden 

egentligen har kostat att förvärva.98 Eftersom byggnaden inte har något 

anskaffningsvärde, skulle hela köpeskillingen ses som en kapitalvinst. Detta är något som 

måste betraktas som främmande för inkomstbeskattningen, eftersom det vid beräkning av 

kapitalvinster finns en grundläggande tanke om att säljaren ska få dra av utgiften som 

                                                
97 Jfr. Lodin m.fl. s. 51. 
98 Jfr. Graner s. 395. 
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denne haft för att förvärva tillgången.99 En av de situationer när tomträttshavaren i sådana 

fall inte skulle få dra av anskaffningsutgiften vid beräkningen av kapitalvinsten, är när 

tomträtten upphör och fastighetsägaren enligt 13 kap. 17 § JB ska betala en lösensumma 

för byggnaden. Bestämmelsen i 13 kap. 17 § JB måste också i sig anses ge stöd för att 

byggnaden bör tillmätas ett värde när fördelningen av anskaffningsvärdet sker. Av 

bestämmelsen framgår att fastighetsägaren, när tomträtten upphör, ska betala en 

lösensumma till tomträttshavaren för de byggnader som tillhör tomträtten. Lösensumman 

ska motsvara byggnadernas värde vid tidpunkten för tomträttens upphörande. När en 

byggnad vid dessa situationer ska anses ha ett värde, vore det konstigt att anse att samma 

byggnad inte hade ett anskaffningsvärde när den förvärvades av tomträttshavaren. 

Vid en fördelning av anskaffningsvärde till tomträtten uppstår också ett annat problem, 

som har berörts i avsnitt 4.3. Ifall tomträtt likställs med äganderätt till mark och ett bolag 

först förvärvar tomträtten, följt av att det senare förvärvar äganderätten till samma mark, 

kan nämligen marken skatterättsligt anses ha blivit förvärvad två gånger och därmed få 

två skilda anskaffningsvärden. Detta problem kommer att uppstå så fort någon del av 

anskaffningsvärdet, oavsett hur stor denna del är, hänförs till tomträtten. Visserligen kan 

det tänkas finnas två olika alternativ för hur detta problem skulle kunna lösas. Efter 

förvärvet av äganderätten till marken skulle de två anskaffningsvärdena kunna slås ihop 

till ett gemensamt anskaffningsvärde, som sedan skulle vara det anskaffningsvärde som 

får tillämpas för marken. Alternativt skulle tomträtten kunna betraktas som avyttrad när 

äganderätten förvärvas och det nya anskaffningsvärdet skulle då utgöras endast av det 

värde som var hänförligt till förvärvet av äganderätten till marken. Som behandlat i avsnitt 

4.3 måste det dock ses som främmande för inkomstskatterätten att samma tillgång kan 

förvärvas två gånger. Oavsett vilka regler som skulle införas för att hantera de dubbla 

anskaffningsutgifterna, finns det dessutom en påtaglig risk för att reglerna blir 

komplicerade att tillämpa. Att fördela ett anskaffningsvärde till tomträtten, när byggnad 

förvärvas tillsammans med tomträtt, skulle således leda till några för skattesystemet 

främmande och icke önskvärda konsekvenser, för vilka det hade varit svårt att finna enkla 

lösningar. 

                                                
99 Se huvudreglerna för beräkning av kapitalvinst i 44 kap. 13-14 §§ IL, där anskaffningsutgiften är en del 
av det omkostnadsbelopp som avdrag får göras för. Notera även de särskilda reglerna om 
omkostnadsbelopp för fastigheter i 45 kap. 11-29 §§ IL. 
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Om hela anskaffningsvärdet ska hänföras till tomträtten uppstår också andra svårigheter. 

En förutsättning för att kunna tillämpa de bestämmelser i 19 kap. 11 och 12 §§ IL som 

Skatteverket anser bör användas,100 är att förvärvet av byggnaden och tomträtten sker 

tillsammans. Om förvärven istället sker var för sig kommer byggnaden och tomträtten att 

få separata anskaffningsutgifter. När det sker kommer alltså byggnaden att få ett 

anskaffningsvärde, trots att förvärvaren köper både byggnaden och tomträtten. 

Förvärvaren kan alltså uppnå samma situation som när byggnaden och tomträtten 

förvärvas tillsammans men med den fördelen att byggnaden får ett anskaffningsvärde, 

som det sedan kan göras avdrag ifrån. Det förfarande som Skatteverket förespråkar, 

kommer med andra ord att kunna kringgås. Även vid ett fall där någon del av 

anskaffningsvärdet, oavsett hur stor denna del är, ska hänföras till tomträtten finns det 

möjligheter för förvärvaren att kringgå bestämmelserna och få ett större 

anskaffningsvärde på byggnaden. Förvärvaren skulle nämligen kunna överenskomma 

med överlåtaren att byggnaden förvärvas först, och att även köpeskillingen för ett senare 

förvärv av tomträtten läggs till köpeskillingen för byggnaden. På så vis kommer 

byggnaden få ett anskaffningsvärde som motsvarar både kostnaden för byggnaden och 

tomträtten. Det är också tänkbart att förvärvaren skulle betala ett något högre pris till 

överlåtaren för att få denna fördel. Det är oklart om sådana upplägg för kringgåenden av 

bestämmelserna som här presenterats, skulle komma att användas i praktiken. Vid försök 

att kringgå bestämmelserna på detta sätt är det också troligt att skatteflyktslagen skulle 

kunna bli tillämplig. Oavsett om reglerna skulle försökas kringgås och oavsett om 

skatteflyktslagen skulle bli tillämplig eller inte, bör dock risken för försök till sådana 

kringgåenden likväl beaktas. 

Oavsett om hela eller en del av anskaffningsutgiften ska hänföras till tomträtten kommer 

det att uppstå svårigheter kring bedömningen av när en byggnad har förvärvats 

”tillsammans” med tomträtten. Om förvärven inte skett tillsammans kan som nämnts en 

fördelning av anskaffningsvärdet enligt bestämmelserna i 11 och 12 §§ inte ske. Det är 

svårt att se hur en tydlig gräns skulle kunna sättas upp för när förvärven ska anses ha skett 

tillsammans vid fall där byggnaden och tomträtten inte har förvärvats vid samma 

tidpunkt. Bedömningen skulle troligtvis få göras från fall till fall och en sådan prövning 

skulle med största sannolikhet medföra stora bedömningssvårigheter. 

                                                
100 Se vad Skatteverket anför i de i avsnitt 3.4 behandlade målen från Kammarrätten i Stockholm. 
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Utifrån det som diskuterats i detta avsnitt bör slutsatsen kunna dras att om 

anskaffningsvärde ska fördelas till tomträtten när byggnad förvärvas med tomträtt, 

kommer det att leda till svårutredda konsekvenser och till vissa obalanser i 

inkomstskattesystemet. Det som här har behandlats talar med andra ord emot att 

anskaffningsvärde ska hänföras till tomträtten, när byggnad förvärvas tillsammans med 

tomträtt. 

 

5.3 Justeringsregeln i 19 kap. 12 § IL 
5.3.1 Följder av att hänsyn tas till syftet med förvärvet 

Som nämnts tidigare anser Skatteverket att 19 kap. 11 § IL ska användas för fördelning 

av anskaffningsvärdet när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Verket menar 

sedan att efter fördelning har gjorts enligt 11 §, ska 19 kap. 12 § IL kunna tillämpas för 

att justera det anskaffningsvärde som hänförts till byggnaden respektive tomträtten. Vid 

justeringen enligt 12 § anser verket att hänsyn ska tas till det syfte som det förvärvande 

bolaget har haft med förvärvet. Om bolagets syfte varit att komma åt rådigheten över 

marken och riva byggnaden, menar Skatteverket att den byggnad som förvärvats inte har 

något värde för bolaget. Verket anser därför att hela anskaffningsvärdet, med tillämpning 

av 12 §, ska hänföras till tomträtten.101 Eftersom Skatteverkets åsikt är att det vid 

tillämpning av 12 § ska tas hänsyn till syftet med förvärvet, finns det anledning att 

närmare utreda vilka konsekvenser ett sådant förhållningssätt skulle få. 

Om hela eller stora delar av anskaffningsvärdet hänförs till byggnaden, öppnar det upp 

för att bolaget får göra väldigt stora avdrag om byggnaden senare utrangeras. Det 

förvärvande bolaget skulle vid en utrangering kunna få göra avdrag för hela eller stora 

delar av den sammanlagda anskaffningsutgiften för byggnaden och tomträtten. Detta trots 

att bolaget efter utrangeringen fortfarande innehar tomträtten till marken. Det kan därför 

ges viss förståelse för Skatteverket åsikt om att anskaffningsvärdet istället ska hänföras 

till tomträtten. Att göra en bedömning utifrån syftet med förvärvet skulle således vara ett 

sätt för Skatteverket att förhindra dessa stora avdrag. 

En sak som kan ifrågasättas i det förfarande Skatteverket förespråkar, är när bedömningen 

av förvärvarens syfte med förvärvet ska göras. Rimligtvis bör svaret på denna fråga vara 

att bedömningen ska göras vid själva förvärvet. Anskaffningsvärdena för byggnaden och 

                                                
101 Se främst Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5825-16, som behandlat i avsnitt 3.4.2. 
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tomträtten måste vara färdigfördelade när förvärvaren tar över äganderätten respektive 

nyttjanderätten, bland annat eftersom värdeminskningsavdrag får göras direkt från den 

tidpunkt då en byggnad har tillförts bolagets näringsverksamhet.102 Vidare måste det 

diskuteras hur själva bedömningen av vad som är förvärvarens syfte ska gå till. Det kan 

knappast förväntas att det förvärvande bolaget frivilligt medger att syftet endast är att 

komma över marken, eftersom det då riskerar att inte få göra värdeminskningsavdrag 

eller ett framtida utrangeringsavdrag för byggnaden. Ledning för bedömningen måste 

därför hämtas från andra yttre faktorer, såsom vad som framgår av bolagets räkenskaper, 

överlåtelseavtalet, tomträttsavtalet eller annan dokumentation kring förvärvet.103 

Tänkbart är att vikt skulle kunna läggas vid vilket ändamål som tomträtten är upplåten 

för. Skulle ändamålet exempelvis vara att bolaget ska använda marken till att uppföra nya 

bostadshus, kan det tala för att bolaget endast vill komma åt marken och därför kommer 

att riva byggnaden. Andra saker som skulle kunna ha betydelse är vilket skick byggnaden 

är i och vad det är för typ av byggnad. Detta för att bedöma om det är möjligt för det 

förvärvande bolaget att använda byggnaden i sin varsamhet. En annan faktor som kan 

spela in är byggnadens placering. Om den är placerad på ett ställe där det framgår att 

bolaget ska uppför en nybyggnation, talar det för att byggnaden kommer rivas. Står 

byggnaden däremot på en mer avskild del av marken, där det inte framgår att något 

nybygge ska ske, blir bedömningen svårare. Det finns således olika förhållanden som 

skulle kunna tala för respektive emot att en förvärvares huvudsyfte varit att komma över 

marken. Trots detta kan det inte påstås att bedömningen skulle vara enkel. Det bör inte 

vara tillräckligt att en av de ovannämnda faktorerna talar för att förvärvaren endast velat 

få rådighet över marken, för att kunna konstatera att så är fallet. Det kan samtidigt också 

finnas andra förhållanden som talar i motsatt riktning. 

En annan tänkbar svårighet är att vid bedömningen avgöra hur långt fram tiden hänsyn 

ska tas till bolagets avsikter med förvärvet. Ska hänsyn tas till bolagets planer för 

byggnaden under det närmaste året, eller fem år framåt i tiden? Vad händer om bolagets 

avsikt är att behålla byggnaden i tre år och sedan riva den? En ännu svårare fråga att 

besvara är vad som händer om förvärvarens syfte ändras med tiden. Hur ska det gås 

tillväga om tanken först har varit att ha kvar byggnaden men bolaget sedan ändå 

                                                
102 Jfr. det som behandlats i avsnitt 2.3.1. 
103 Jfr. HFD 2011 ref. 72, där Skatteverket menade att det framgick av bolagets årsredovisning att syftet 
varit att komma åt marken. 
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bestämmer sig för att riva den? Det vore otänkbart att anskaffningsvärdet då, kanske flera 

år efter förvärvet, skulle få justeras på nytt. Eller omvänt, om bolagets ursprungliga plan 

har varit att riva byggnaden men sedan ångrar sig när det finner ett användningsområde 

för byggnaden. Det vore då fel att inte ge byggnaden ett anskaffningsvärde och medge 

avdrag för den. Vidare kan det ifrågasättas vilket beviskrav som ska gälla för att 

Skatteverket ska anses ha bevisat vilket som är bolagets syfte. Följaktligen finns det 

många frågetecken kring hur bedömningen av förvärvarens syfte ska göras. Även om 

några av dessa frågetecken mot förmodan skulle kunna rätas ut, är bedömningen ändå 

långt ifrån enkel att genomföra. 

Ytterligare något som bör noteras är att Skatteverket vid den justering enligt 19 kap. 12 § 

IL som det förespråkar, anser att byggnaden inte har något värde för bolaget när syftet 

har varit att riva byggnaden. Verket menar med andra ord att byggnadens värde här ska 

bedömas utifrån vilket värde byggnaden har för bolaget och inte utifrån byggnadens 

marknadsvärde. Att utgå från vilket värde en tillgång har för ägaren och inte från 

tillgångens marknadsvärde, måste ses som främmande för inkomstskattesystemet. Mig 

veterligen finns inte regler för en sådan värdering på något annat ställe i IL.104 Vidare bör 

en byggnad i vissa fall kunna anses ha ett värde för ägaren även om den ska rivas. 

Exempelvis kan det tänkas att visst material från den rivna byggnaden kan återanvändas 

eller säljas. Det är inte heller omöjligt att byggnaden får ett tillfälligt användningsområde 

innan den rivs. 

 

5.3.2 Justeringsregelns tillämpningsområde 

I föregående avsnitt har det kunnat konstaterats att en bedömning utifrån förvärvarens 

syfte med förvärvet skulle medföra en mängd svårigheter. Trots detta konstaterande finns 

det ändå anledning att utreda om bestämmelsen i 19 kap. 12 § IL ens kan tillämpas för att 

göra en sådan bedömning. Som behandlats ovan vill Skatteverket att anskaffningsvärdet 

utifrån stadgandet ska kunna justeras till att i sin helhet hänföras till tomträtten. Detta 

eftersom bolagets syfte med förvärvet varit att få rådighet över marken och riva 

byggnaden. För att närmare kunna utreda bestämmelsens tillämpningsområde, får 

vägledning hämtas från förarbetena. I propositionen till 19 kap. 12 § IL uttalade 

                                                
104 Vid värdering av tillgångar används så gott som alltid marknadsvärdet. Exempelvis används 
marknadsvärdet i 18 kap. 7 § IL, för vissa fall vid bestämmande av anskaffningsvärdet för inventarier. 
Nämnvärt är också att marknadsvärdet som huvudregel alltid används vid värdering av inkomster i annat 
än pengar, se 61 kap. 2 § IL. 
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departementschefen att reglerna om uppdelning av anskaffningsvärdet mellan byggnad 

och mark samt reglerna om justering av anskaffningsvärdet, skulle föreslås utformas på 

så sätt som den utredning som föregick propositionen hade föreslagit.105 Därav får vidare 

instruktioner om hur 12 § kan tillämpas hämtas från den utredning som gjordes inför 

införandet av bestämmelsen. 

I utredningen diskuterades tre tänkbara metoder för att fördela anskaffningsvärdet mellan 

byggnad och mark, när en byggnad förvärvas tillsammans med marken som den ligger 

på.106 Den första var att byggnadsvärdet skulle fastställas genom en särskild värdering. 

Den andra tänkbara metoden var att byggnadens värde skulle beräknas till skillnaden 

mellan köpeskillingen och ett genom en särskild värdering fastställt markvärde. Den 

tredje och sista tänkbara metoden var att proportionera köpeskillingen efter det 

förhållande som råder mellan fastighetens taxerade mark- och byggnadsvärden. Den 

första metoden avfärdades relativt snabbt av utredningen, eftersom den inte ansågs varken 

lämplig eller praktiskt möjlig.107 Valet stod därför mellan den andra metoden 

(värderingsmetoden) och den tredje metoden (proportioneringsmetoden). 

Proportioneringsmetoden hade dittills inte godtagits i praxis, eftersom det ansågs finnas 

risk för att den skulle ge ett väsentligen felaktigt utfall. Angående denna risk uttalade 

utredningen följande: 

Taxeringsvärdena åsätts under hänsynstagande till en fastighets skick och 

användning vid en viss tidpunkt, den första januari taxeringsåret. 

Sannolikheten för att en fördelning av köpeskillingen för en fastighet på 

grundval av taxeringsvärdena skall ge uttryck för den verkliga relationen 

mellan mark- och byggnadsvärdena vid tiden för överlåtelsen minskar 

givetvis ju längre tid, som vid försäljningen förflutit sedan senaste 

fastighetstaxeringen.108 

Utredningen påtalade vidare att faktorer som under denna tid kan påverka värdet inte bara 

är byggnadens normala värdeminskning och markens värdeökning. Det kan också röra 

sig om exempelvis ändrade stadsplaneförhållanden, ökning i värde genom om-, till- eller 

nybyggnad, alternativt en minskning i värde på grund av rivning, eldsvåda eller dylikt. 

                                                
105 Se prop. 1969:100 s. 127. Departementschefens hänvisning gör även att de aktuella delarna i utredningen 
bör kunna tillmätas samma rättskällevärde som det som framgår direkt av propositionen. 
106 Se SOU 1968:26 s. 60 f. 
107 Se SOU 1968:26 s. 60. 
108 A.st. 
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För att råd bot på fall där proportioneringsmetoden skulle leda till ett felaktigt resultat, 

föreslog utredningen en kombination mellan proportionerings- och värderingsmetoden. 

Proportioneringsmetoden föreslogs användas i första hand men en justering av det 

beräknade byggnadsvärdet skulle ske om den återstående delen av köpeskillingen mera 

avsevärt över- eller understeg ett efter förhållandena skäligt beräknat markvärde. Det som 

utredningen kom fram till i denna del, har resulterat i att det idag är 

proportioneringsmetoden som finns i 19 kap. 11 § IL, och värderingsmetoden i 19 kap. 

12 § IL. 

Det ovan citerade uttalandet och det resonemang som i övrigt fördes av utredningen, visar 

att värderingsmetoden i 12 § är tänkt att användas om värdeförhållandena mellan 

byggnaden och marken har ändrats från dess att den senaste fastighetstaxeringen skedde 

till dess att förvärvet gjordes. Bestämmelsen i 12 § är med andra ord tänkt att justera 

förändringar i värdeförhållandena som skett mellan senaste taxeringen och förvärvet. 

Skatteverket vill däremot att det vid justeringen ska tas hänsyn till vad det förvärvande 

bolaget har för avsikter med marken och byggnaden efter det att förvärvet har skett. Det 

bör inte vara möjligt att på ett sådant sätt vid justeringen ta hänsyn till tiden efter 

förvärvet. Som visats ovan går det nämligen i förarbetena att utläsa att bestämmelsen i 19 

kap. 12 § IL syftar till att tillämpas på fall där värdeförhållandena har ändrats under tiden 

mellan senaste fastighetstaxeringen fram till den tidpunkt då förvärvet sker.109 

Något annat som bör diskuteras med koppling till tillämpningsområdet för stadgandet i 

19 kap. 12 § IL, är att Skatteverket vill hänföra hela anskaffningsvärdet till tomträtten 

genom att konstatera att byggnaden inte har något värde. Verket anser alltså att 

byggnaden först ska värderas och utifrån byggnadens värde kan sedan hela 

anskaffningsvärdet placeras på tomträtten. Såsom bestämmelsen i 12 § är utformad, bör 

dock marken först värderas och utifrån detta värde ska det sedan göras en bedömning av 

om en justering ska ske. I lagrummets första stycke anges nämligen att anskaffningsvärdet 

för byggnaden ska justeras om ”den del av ersättningen för fastigheten som enligt 

beräkningen i 11 § avser annat än byggnaden och byggnadsinventarierna mera avsevärt 

över- eller understiger värdet av mark, skog, naturtillgångar, särskilda förmåner m.m. 

som förvärvas”. Således måste marken och andra eventuella tillgångar som förvärvats 

först värderas och sedan jämföras med den del av ersättningen som inte avser byggnaden 

                                                
109 Se även Graner s. 396. 
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och byggnadsinventarierna. Förarbetena till 19 kap. 12 § IL talar också för att 

bestämmelsen är avsedd att tillämpas på detta sätt.110 Det bör därför inte gå att tillämpa 

bestämmelsen omvänt och, såsom Skatteverket vill, först värdera byggnaden för att sedan 

utifrån byggnadens värde justera anskaffningsvärdena. 

 

5.4 Bestämmelsernas ordalydelse och legalitetsaspekter 
Oavsett de slutsatser som har dragits i avsnitt 5.2 och 5.3 bör det också utredas om det 

utifrån legalitetssynpunkt kan anses vara möjligt att gå på den linje som Skatteverket 

förespråkar och tillämpa reglerna i 19 kap. 11 och 12 §§ IL för att hänföra hela 

anskaffningsvärdet till tomträtten. I de båda kammarrättsfall som behandlats i avsnitt 3.4 

har de skattskyldiga bolagen anfört att det inte framgår av 19 kap. 11 och 12 §§ IL att 

bestämmelserna ska tillämpas när byggnad förvärvas med tomträtt.  

Den skatterättsliga legalitetsprincipen brukar sägas bestå av fyra olika delar.111 Dessa 

delar är föreskriftskravet, analogiförbudet, retroaktivitetsförbudet och 

bestämdhetskravet. I det här sammanhanget är föreskriftskravet det mest relevanta. Detta 

krav har sin grund i 1 kap. 1 § tredje stycket Regeringsformen (RF), där det anges att den 

offentliga makten ska utövas under lagarna. Att beskatta samhällsmedborgare är ett 

offentligt maktmedel, bland annat eftersom medborgarna inte får någon direkt 

motprestation i utbyte mot sin skattebetalning. I korthet innebär föreskriftskravet därför 

att skatt endast får påföras om det finns uttryckligt stöd i lag.112 Ofta används här 

begreppet ”nullum tributum sin lege”, det vill säga ”igen skatt utan lag”.113 Det är av stor 

vikt att legalitetsprincipens föreskriftskrav efterföljs vid beskattning, vilket bland annat 

visas i att kravet kan härledas till grundlagarna. Ett av de viktigaste motiven bakom 

föreskriftskravet är att det ska råda rättssäkerhet för de skattskyldiga. De som ska 

beskattas måste kunna förutse i vilka situationer staten kommer att utöva sin makt genom 

att påföra skatt.114 

                                                
110 Se SOU 1968:26 s. 60, där utredningen uttalar att justering ska ske i den mån återstående del av 
köpeskillingen visas mera avsevärt över- eller understiga ett efter förhållandena såsom skäligt beräknat 
markvärde. 
111 Se Hultqvist, A., Legalitetsprincipen och lagtolkning – Några reflektioner med anledning av 5/6-
delsmålet, SN 2013, s. 15. 
112 Lodin m.fl. s. 717. 
113 Se Hultqvist, A., Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning, Juristförlaget JF AB, 1995, s. 3 [cit. 
Hultqvist]. Principen formulerades troligtvis första gången av Ljungman i Ljungman, S., Om skattefordran 
och skatterestitution, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1947, s. 21 f. 
114 Se Lodin m.fl. s. 717. 
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I 19 kap. 11 § IL framgår att en fördelning av anskaffningsvärdet ska göras utifrån 

fastighetstaxeringen om ”byggnad förvärvas tillsammans med den mark den ligger på”. 

Det går alltså inte i lagbestämmelsen att utläsa att den också ska tillämpas när byggnad 

förvärvas tillsammans med tomträtt till marken som den ligger på. Genom att bara läsa 

lagtexten i 19 kap. 11 § IL bör bestämmelsen alltså utifrån de krav som legalitetsprincipen 

uppställer inte kunna användas när byggnad förvärvas med tomträtt. Vidare ska 

justeringsregeln i 19 kap. 12 § IL, enligt den bestämmelsens lagtext, användas för att 

justera anskaffningsvärdet ”enligt beräkningen i 11 §”. Tillämpningen av 19 kap. 12 § IL 

är med andra ord beroende av att 11 § har använts. Detta medför att inte heller 12 § kan 

tillämpas när byggnad med tomträtt förvärvas, eftersom det vid dessa situationer inte kan 

göras någon beräkning enligt 11 §. Genom att bara läsa lagtexten i 19 kap. 11 och 12 §§ 

IL, bör således bestämmelserna utifrån föreskriftskravet inte kunna tillämpas för 

tomträtter.  

En sak som här är viktig att påpeka är dock att det för att en skatt ska få påföras i en viss 

situation inte krävs att det ordagrant står skrivet i lag att skatt får påföras i den aktuella 

situationen. Enligt förskriftskravet räcker det att det finns stöd i lag för beskattning. 

Annorlunda uttryckt ska det följa av föreskrift att skatt får påföras i den aktuella 

situationen.115 En fråga som därför bör ställas är om stöd kan hämtas från 2 kap. 6 § tredje 

stycket IL, för att det ska kunna anses följa av föreskrift att 19 kap. 11 och 12 §§ IL kan 

användas också vid förvärv av byggnad med tomträtt. Av lagtexten i 2 kap. 6 § IL framgår 

det att vad som i IL sägs om fastighet också ska gälla tomträtt. Som berörts ovan krävs 

det för tillämpningen av 19 kap. 11 och 12 § IL att byggnad förvärvats tillsammans med 

den mark som den ligger på. I bestämmelsen i 2 kap. 6 § anges inget om att tomträtt ska 

likställas med äganderätt till mark och inte heller något om att så ska ske just vid en 

fördelning av anskaffningsvärdet när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Av 

bestämmelsen framgår endast att det som sägs om fastighet också ska gälla för tomträtt. 

Det kan därför inte heller anses följa av föreskriften i 2 kap. 6 § IL att 19 kap. 11 och 12 

§§ IL ska tillämpas när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Legalitetsprincipens 

föreskriftskrav sätter således stopp för att bestämmelserna i 19 kap. 11 och 12 §§ IL ska 

kunna tillämpas när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Detta eftersom det inte 

                                                
115 Se Hultqvist s. 123 och 127. Hultqvist använder här stadgandet i 2 kap. 10 § andra stycket RF som stöd 
för sina slutsatser. Stadgandet tar främst sikte på retroaktivitetsförbudet men anger bl.a. att skatt inte får tas 
ut i vidare mån än vad som följer av föreskrifter som gällde när omständigheten som utlöste 
skattskyldigheten inträffade. 



 61 

finns stöd i lag för en sådan tillämpning. Skatteverket har anfört att det framgår av 

förarbeten att lagstiftarens avsikt har varit att tomträtter i IL ska omfattas av samma 

bestämmelser som fastigheter.116 Sådant som endast framgår av förarbeten bör dock 

utifrån legalitetssynpunkt inte kunna tillmätas betydelse vid bedömningen, eftersom 

sådant material inte har stöd i lag utan endast stöd i förarbetena.117 

Något som vidare skulle kunna diskuteras i detta sammanhang är att bestämmelserna i 19 

kap. 11 och 12 §§ IL, om de tillämpas på det sätt Skatteverket anfört, egentligen inte påför 

den skattskyldige en skatt. De nekar istället den skattskyldige möjligheten att göra avdrag. 

Eftersom skatt inte påförs kan det ifrågasättas om legalitetsprincipen verkligen blir 

tillämplig på situationen. Om ett avdrag nekas leder det dock indirekt till att den 

skattskyldige måste betala en högre skatt, vilket bör kunna likställas med att en skatt 

påförs den skattskyldige. Vidare finns det stöd i praxis för att den skatterättsliga 

legalitetsprincipen inte tillåter att tillämpningsområdet för en bestämmelse till en 

skattskyldigs nackdel utsträcks till att omfatta sådant som inte omfattas av bestämmelsens 

ordalydelse.118 Om bestämmelserna i 19 kap. 11 och 12 §§ IL skulle tillämpas på det sätt 

som Skatteverket förespråkar, hade dessutom förutsebarheten för de skattskyldiga varit 

alltför dålig. Legalitetsprincipen och dess föreskriftskrav kan alltså tillämpas även vid fall 

då tillämpningen av en bestämmelse skulle leda till att en skattskyldig nekas avdrag. 

Med ledning av det som har behandlats i det här avsnittet, bör legalitetsaspekter anses 

tala för att lagtexten i de för bedömningen aktuella bestämmelserna inte tillåter att 19 kap. 

11 och 12 §§ IL används för att fördela anskaffningsvärde till tomträtten, när byggnad 

förvärvas tillsammans med tomträtt. Utöver de här berörda lagrummen, finns det inte 

heller några andra lagbestämmelser som skulle kunna tillämpas för att neka den 

skattskyldige att hänföra hela anskaffningsvärdet till byggnad. Så som lagstiftningen ser 

ut idag, kan den som förvärvar byggnad tillsammans med tomträtt, utifrån 

legalitetsprincipens krav således inte nekas att hänföra hela anskaffningsvärdet till 

byggnaden. 

 

                                                
116 Se Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5825-16, som har behandlats i avsnitt 3.4.2. 
117 Jfr. Hultqvist s. 127. I Kammarrätten i Stockholm mål nr. 5825-16 anförde Skatteverket bl.a. att det 
framgår av förarbeten att lagstiftarens avsikt varit att tomträtter i IL ska omfattas av samma bestämmelser 
som fastigheter. Utifrån legalitetssynpunkt bör ett sådant argument alltså inte tillmätas någon betydelse. 
118 Se HFD 2012 not. 48. Jfr. även RÅ 1999 not. 245. 
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5.5 Sammanfattning och slutsatser i denna del 
Sett utifrån att tomträtten har ett ekonomiskt värde skulle det visserligen kunna 

argumenteras för att ett anskaffningsvärde ska fördelas till tomträtt, när en byggnad 

förvärvas tillsammans med tomträtt. Fördelningen skulle dock behöva göras utifrån en 

annan metod än den som idag finns för förvärv av byggnad med mark i 19 kap. 11 § IL. 

Det skulle vidare kunna påstås att det vore orättvist om den som förvärvar byggnad med 

tomträtt hamnar i en skatterättsligt mer förmånlig position än den som förvärvar byggnad 

med mark. Det går dock inte att angripa situationen från en sådan rättvisesynpunkt, 

eftersom den skatterättsliga neutralitetsprincipen inte kan tillämpas på fallet. Som visats 

ovan, skulle en fördelning av anskaffningsvärde till tomträtten leda till obalanser i 

inkomstskattesystemet samt till vissa andra icke önskvärda konsekvenser som är svåra att 

finna enkla lösningar på. Vidare skulle en sådan bedömning utifrån syftet med förvärvet 

som Skatteverket förespråkar, vid tillämpningen av justeringsregeln i 19 kap. 12 § IL, 

stöta på flera svårigheter. Utifrån förarbetena till justeringsregeln och regelns ordalydelse 

bör det inte ens gå att använda bestämmelsen för att justera anskaffningsvärdet utifrån 

förvärvarens syfte med förvärvet. Till sist kan det också konstateras att legalitetsprincipen 

sätter stopp för att 19 kap. 11 och 12 §§ IL används för att fördela anskaffningsvärde till 

tomträtten när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Detta eftersom det inte finns 

stöd i lag för att tillämpa bestämmelserna på fall där byggnad förvärvas med tomträtt. 

Utifrån det som har utretts i avsnitt fem blir slutsatsen därför att vid fördelningen av 

anskaffningsvärdet när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt, bör hela 

anskaffningsvärdet hänföras till byggnaden.  
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6 Avslutande synpunkter 
I denna uppsats har det utifrån gällande rätt utretts hur anskaffningsvärdet bör fördelas 

när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Som en del i denna utredning har det 

också utretts om tomträtt bör likställas med äganderätt till mark vid fördelning av 

anskaffningsvärdet, när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. I de inledande 

delarna av framställningen redogjordes det för de bestämmelser som har varit av vikt för 

utredningen. Med utgångspunkt i HFD 2011 ref. 72, presenterades och diskuterades 

därefter de rättsfall som har berört frågan om fördelningen av anskaffningsvärdet vid den 

för uppsatsen aktuella situationen. I avsnitt fyra utreddes sedan frågan om tomträtt bör 

likställas med äganderätt till mark när anskaffningsvärdet ska fördelas vid köp av 

byggnad med tomträtt. Därefter har det i uppsatsens femte avsnitt utretts hur 

anskaffningsvärdet bör fördelas när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. 

Det råder inga tvivel om att det finns stora likheter mellan tomträtt och äganderätt till 

mark. Som vistas genom utredningen i denna uppsats finns det dock betydelsefulla 

skillnader mellan att inneha mark med tomträtt, gentemot att inneha mark med äganderätt. 

Därutöver kan ett likställande av tomträtt och äganderätt vid den för uppsatsen aktuella 

situationen stöta på problem, bland annat sett utifrån en legalitetssynpunkt. Utifrån detta 

bör tomträtt vid fördelningen av anskaffningsvärdet inkomstskatterättsligt inte likställas 

med äganderätt till mark, när byggnad förvärvas tillsammamans med tomträtt till marken 

där byggnaden är belägen. 

Genom utredningen i avsnitt fem har det kunnat konstaterats att en fördelning av 

anskaffningsvärde till tomträtten, när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt, skulle 

leda till icke önskvärda konsekvenser och obalanser i inkomstskattesystemet. Vidare 

skulle flera svårigheter uppstå om justeringsregeln i 19 kap. 12 § IL användes till att, 

utifrån förvärvarens syfte med förvärvet, hänföra anskaffningsvärde till tomträtten. Med 

hänsyn till vad som kan utläsas i förarbeten och vad som framgår av bestämmelsens 

ordalydelse, ligger en sådan tillämpning av justeringsregeln inte heller i linje med regelns 

syfte. Det kan därutöver slås fast att de krav som legalitetsprincipen uppställer, sätter 

stopp för att 19 kap. 11 och 12 §§ IL används för att fördela anskaffningsvärde till 

tomträtten när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. Utifrån vad som har utretts 

i den här uppsatsen, dras därför slutsatsen att hela anskaffningsvärdet bör hänföras till 

byggnaden, när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt. 
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