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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2003 infördes lagstiftning som innebar att beskattningen av kapitalvinster på 

näringsbetingade andelar avskaffades. Syftet med lagstiftningen var att eliminera den 

principiellt felaktiga kedjebeskattningen av vinster i bolagssektorn som tidigare regler 

gav upphov till och att åtgärda den faktiska asymmetri som uppkommit genom 

internationell skatteplanering.1  

Redan i och med de förarbeten som föranledde avskaffandet förutsågs att detta 

kunde leda till att dyrbarare tillgångar som producerats inom en koncern skulle komma 

att paketeras.2 En paketering går i princip till på så sätt att ett företag i en koncern 

inledningsvis avyttrar den ifrågavarande tillgången till ett dotterföretag. Överlåtelsen 

ska då enligt reglerna om underprisöverlåtelser behandlas som om tillgången avyttrats 

mot en ersättning motsvarande dess skattemässiga värde. Därefter säljs andelarna i 

dotterföretaget externt, dvs. till en aktör utanför koncernförhållandet, till 

marknadsvärdet. Andelarna är i normalfallet att anse som näringsbetingade, och då 

avyttrande av sådana inte är skattpliktigt sker sålunda ingen kapitalvinstbeskattning, 

vilket skulle ha varit fallet vid en direktförsäljning. Det ansågs dock inte motiverat att 

införa generella regler som motverkade detta.3 

 På grund av långa avskrivningstider för byggnader får förpackningar av just 

fastigheter stor ekonomisk betydelse,4 och för att säkerställa att skattereglerna inte 

särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom samma bransch har det ansetts 

motiverat att utreda de samhällsekonomiska effekterna av paketering. Mot bakgrund av 

detta beslutade regeringen den 11 juni 2015 att tillsätta en särskild utredare med 

uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.5  

Betänkandet redovisades i mars 2017 genom SOU 2017:27, och omfattande 

lagändringar på området kom härigenom att föreslås.  

                                                
1 Prop. 2002/03:96, s. 1. 
2 Prop. 2002/03:96, s. 71. 
3 Prop. 2002/03:96, s. 72. 
4 Prop. 2002/03:96, s. 133. 
5 Dir. 2015:62, s. 1. 
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1.2. Syfte 

I denna uppsats ämnar jag framför allt se över de i utredningen framlagda förslagen, och 

uppsatsens huvudsakliga syfte är att bedöma om förändringarna utgör en lämplig 

utveckling på området. I första hand kommer i detta syfte förslagens utformning och de 

ändamål som man haft med denna behandlas och analyseras. När en bransch så 

samhällsviktig som fastighetsbranschen kan komma att påverkas av ett lagförslag är det 

även av särskilt stor vikt att försöka bedöma de konsekvenser som förslaget skulle 

kunna få, och då inte bara för fastighetsbranschen utan även för samhället i ett större 

perspektiv. För att på allvar möjliggöra en förståelse av de förändringar som föreslagits 

och de eventuella konsekvenserna av dessa kommer även inledningsvis mer i detalj 

redogöras för den nuvarande regleringens utformning, dess bakomliggande syften och 

de knäckfrågor som denna givit upphov till.  

 

1.3. Metod och material 

I denna uppsats kommer den rättsdogmatiska metoden användas. Metoden går ut på att 

med hjälp av de allmänt accepterade rättskällorna söka svaren på valda 

problemställningar.6 Rättskälleläran kommer utgöra utgångspunkten för vägningen av 

rättskällorna.  

Av läran följer att lagtexten utgör den primära rättskällan, varför denna först 

undersöks. För det fall att lagtext saknas eller lämnar frågor obesvarade får vägledning 

sökas i de förarbeten som föranlett den aktuella lagstiftningen. Förarbetena innehåller i 

regel information om de syften som legat till grund för lagstiftningen och hur den är 

tänkt att tolkas och användas. För att få vägledning i tolkningen och tillämpningen av 

lagtexten kan även domstolspraxis vara av intresse. Avgöranden i högsta instans får 

nämligen en prejudicerande effekt,  vilket innebär att efterföljande domstolar i liknande 

fall kommer ta vägledning av denna tillämpning. Då praxis från högsta instans saknas 

kan även avgöranden från lägre instanser vara av viss relevans. Värdet i dessa framför 

allt ligger i studiet av den argumentation som här förs, då de egentligen inte kan sägas 

utgöra mer exempel på tillämpningen av gällande rätt. Även doktrin kan komma 

användas då den ofta på ett sammanhängande sätt redogör för rättsläget och fyller ut 

                                                
6 Korling, Juridisk metodlära, s. 21. 
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luckorna i de fall då lagtexten, förarbetena och praxis inte ger något tydligt svar. Det är 

också här eventuell kritik av lagstiftningen ofta gör sig påmind.7 

I de delar uppsatsen behandlar de förslag till ny lagstiftning som lagts fram 

lämpar sig dock den rättsdogmatiska metoden mindre väl. Det rör sig i dessa fall 

nämligen om de lege ferenda-resonemang, och det är då mer närliggande att anlägga en 

rättspolitisk metod. I dessa delar kommer sålunda de föreslagna rättsreglerna analyseras 

och bedömas med utgångspunkt ändamålsenlighet och samhällelig betydelse.  

1.4. Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar paketering av fastigheter. Av naturliga skäl har därför fokus lagts 

på gällande reglering och förslag som på ett mer direkt sätt har med detta förfarande att 

göra. De avgränsningar som härav följer märks särskilt tydligt avseende de urval som 

gjorts av de framlagda förslagen i SOU 2017:27. Bland annat faller med denna 

utgångspunkt de i utredningen framlagda förslagen avseende stämpelskatt vid 

fastighetsbildning utanför uppsatsens blickfång. De förslag som redogörs för avser 

sålunda i huvudsak de som på ett betydande sätt kan komma att förändra den nuvarande 

regleringen avseende rörande paketering och därmed få tydligast konsekvenser. 

 I uppsatsen kommer även fokus läggas på paketeringsförfaranden med 

aktiebolag och ekonomiska föreningar, då i huvudsak samma skatteregler gäller för 

dessa.8 Då särskilda regler gäller för handelsbolag och fåmansbolag, vilka gör sådana 

förfaranden mindre fördelaktiga, har dessa avgränsats bort. I uppsatsen kommer endast 

onoterade helägda svenska företag som är fastighetsförvaltande eller bedriver 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter behandlas. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en del i vilket redogörs för den nuvarande regleringen kring 

paketering av fastigheter. I detta kapitel beskrivs inledningsvis bakgrunden till 

regleringen på det aktuella området. I avsnitt 2.2 beskrivs och illustreras hur ett klassiskt 

paketeringsförfarande går till. Därefter följer i avsnitt 2.3 en genomgång av regleringen 

kring underprisöverlåtelser och i avsnitt 2.4 en genomgång av regleringen om 

                                                
7 Bernitz, Finna rätt - Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 31 ff. 
8 Lodin, s. 411. 
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skattefrihet på näringsbetingade andelar. Avsnitt 2.3 och 2.4 kan således sägas behandla 

den reglering som möjliggör det förfarande som redogjorts för i avsnitt 2. I avsnitt 2.5 

behandlas i korthet de för förfarandet relevanta delarna avseende 

stämpelskattelagstiftningen. Därefter redogörs i avsnitt 2.6 för de konsekvenser som 

uppkommer för säljare respektive köpare vid en paketering. I kapitlets sista avsnitt, 2.7, 

sammanfattas och analyseras vad som hittills framkommit. I uppsatsens tredje kapitel 

behandlas den föreslagna regleringen - SOU 2017:27. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för bakgrunden till utredningen i avsnitt 3.1, följt av en genomgång av det 

uppdrag som utredaren tilldelats och de ändamål som lagts till grund för utredningen i 

avsnitt 3.2. I avsnitt 3.3 redogörs för den kartläggning och analys av 

fastighetsbranschens skattemässiga situation som utredaren i linje med det givna 

uppdraget gjorde. I avsnitt 3.4. behandlas de alternativa modeller som utredaren kom att 

bedöma beakta i sökandet efter ett ändamålsenligt lagförslag. Avskattningsförslaget, 

som till slut befanns lämpligast, behandlas i detalj i avsnitt 3.5. I avsnitt 3.6. behandlas 

därefter i huvudsak förslaget om sänkt stämpelskatt och den så vid avskattning 

motsvarande så kallade schablonintäkten. Förslagets effekter för paketeringsföretaget 

och hur det förhåller sig till övriga omstruktureringsregler behandlas i avsnitt 3.7. 

respektive 3.8. I avsnitt 3.9 redogörs vilka konsekvenser förslagen kan få för 

fastighetsbranschen, och därmed även samhället i stort. Uppsatsens andra del avslutas 

med en redogörelse för den kritik som förslagen fått sedan det redovisades. 

Uppsatsens fjärde och sista kapitel utgörs av en avslutning, i vilken författaren 

åsyftat att på ett sammanfattande och analyserande sätt redogöra för det som 

framkommit och med hjälp av detta bedöma förslaget med ledning av uppsatsens syfte 

och därefter komma till en slutsats om huruvida förslaget utgör en lämplig 

rättsutveckling med tanke på förslagets utformning och de konsekvenser det kan tänkas 

få för fastighetsbranschen och samhället i stort. 

2. Den nuvarande regleringen 

2.1 Bakgrund 

När en tillgång överförs till en annan näringsverksamhet ska enligt 22 kap. 7 § IL 

normalt beskattning ske såsom om tillgången avyttrats mot en ersättning motsvarande 

marknadsvärdet (uttagsbeskattning). Genom reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. 
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IL finns dock i Sverige idag långtgående möjligheter till uppskjuten beskattning vid 

koncerninterna avyttringar. Uttagsbeskattning ska nämligen inte ske om reglerna om 

underprisöverlåtelser är tillämpliga. Beskattningen ska i princip istället ske först när 

tillgången lämnar koncernen. År 2003 infördes dock lagstiftning som innebar att 

beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffades.9 Denna nya 

lagstiftning, i kombination med den sedan tidigare gällande lagstiftningen om 

underprisöverlåtelser, gjorde det möjligt att skjuta upp beskattningen även vid 

försäljningar utanför koncernen. Förfarandet har kommit att kallas paketering. 

Möjligheten till paketering står öppen för alla typer av tillgångar, men får som störst 

betydelse för värdefulla tillgångar, där skillnaden mellan skattemässigt- och 

marknadsmässigt värde är stort, och tillgångar med lång avskrivningtid.10 Fastigheter är 

som känt värdefulla tillgångar, och tillhör även den kategori av tillgångar som har längst 

avskrivningstid,11 vilket gör dem särskilt lämpade för paketering. I det följande ska 

redogöras för hur ett “klassiskt” paketeringsförfarande går till, och därefter följer en 

genomgång av de regler som möjliggör detta. 

2.2. Det klassiska paketeringsförfarandet 

Reglerna om underprisöverlåtelser gör det möjligt för ett aktiebolaget att sälja 

fastigheter till underpris till ett dotterföretag inom koncernen.12 Överlåtelsen kommer 

enligt dessa regler behandlas som om tillgången avyttrats mot en ersättning 

motsvarande dess skattemässiga värde.13 Underprisöverlåtelsen innebär att ett obeskattat 

värde överförs till förvärvaren av fastigheten,14 och övervärdet kommer därmed finnas 

paketerat i dotterföretaget. 

 För det fall att andelarna i paketeringsföretaget utgör så kallade näringsbetingade 

andelar kan dessa säljas externt till marknadsvärdet utan att kapitalvinsten beskattas, då 

kapitalvinsten på näringsbetingade andelar inte är skattepliktig.15 

 Paketeringsförfarandet möjliggör sålunda att fastigheter avyttras externt utan att 

skillnaden mellan de skattemässiga och marknadsmässiga värdet tas upp till 

                                                
9 Prop. 2002/03:96. 
10 Prop. 2002/03:96, s. 132 f. 
11 Prop. 2002/03:96, s. 133. 
12 Avseende villkoren för detta, se 23 kap. IL samt avsnitt 2.3. 
13 Se 23 kap. 11 § IL. 
14 Lodin m.fl. s. 543. 
15 Se 25 a kap. 5 § IL. 
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beskattning. Övervärdet i fastigheten ger istället upphov till en latent skatteskuld i det 

bildade dotterföretaget. 

 Det ska här sägas att den beskrivning som här ges är något förenklad. 

Förfarandet tycks nästintill kunna kompliceras i all oändlighet, men redogörelsen 

beskriver grunderna för ett paketeringsförfarande, och ger en inblick i den nuvarande 

lagstiftningen och hur den samverkar. Bilden nedan utgör en enkel modell för hur 

förfarandet går till. 

 

 

 

2.3. Underprisöverlåtelser 

Utgångspunkten när en överlåtelse sker till ett pris under marknadsvärdet är att 

uttagsbeskattning ska ske enligt 22 kap. IL. Enligt 22 kap. 3 § avses med uttag nämligen 

bland annat de fall då den skatteskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot 

ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat.16 

Ett sådant uttag av en tillgång ska enligt 22 kap. 7 § i skattehänseende behandlas som 

om den avyttras mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet, och kallas i lagtexten 

för uttagsbeskattning. 

                                                
16 Ett exempel på en affärsmässigt motiverad transaktion är då ett företag tar ut ett lägre pris för 
att arbeta upp en affärsrelation till en viss köpare, se prop. 1998/99:15, s. 166. 
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För att ett uttag inte ska medföra beskattning måste sålunda ett undantag vara 

tillämpligt. I vilka fall undantag skulle medges avgjordes tidigare huvudsakligen genom 

praxis. Möjligheten att i praxis göra undantag infördes i och med 1990 års skattereform 

då då allmänna bestämmelser om uttagsbeskattning infördes i KL som bland annat 

innebar att uttagsbeskattning inte skulle ske om särskilda skäl förelåg. Undantag skulle 

dock fortfarande grundas på praxis, och kodifieringen syftade inte till någon förändring 

av i vilka fall undantag skulle kunna medges utan avsåg endast till att understryka denna 

möjlighet.17 För att begränsa osäkerheten i tillämpningen kom dock att föreslås att 

villkoren skulle preciseras i konkreta regler och att detta skulle ske i en särskild lag.18 I 

enlighet med detta förslag infördes år 1998 en ny lag om beskattningen vid överlåtelse 

av tillgångar till underpris (1998:1600).  

Numera regleras undantaget i 23 kap. IL. Enligt 23 kap. 9 § IL ska en 

underprisöverlåtelse inte medföra uttagsbeskattning enligt 22 kap. IL. Med termen 

underprisöverlåtelse avses i 23 kap. IL endast de överlåtelser som uppfyller de i kapitlet 

uppställda villkoren för att undantag ska medges. Alla överlåtelser som sker mot en 

ersättning som understiger marknadsvärdet åsyftas således inte, vilket kan vara språkligt 

förvirrande. Med beaktande av detta kommer de överlåtelser som omfattas av 

undantagen istället betecknas kvalificerade underprisöverlåtelser.19 

För att en underprisöverlåtelse ska anses kvalificerad krävs enligt 23 kap 3 § IL 

utöver att det ska ha varit fråga om en underprisöverlåtelse även att vissa villkor i 23 

kap. 14-29 §§ är uppfyllda. Endast ett utvalt fåtal av dessa villkor ska här nämnas. 

Enligt 23 kap. 14 § IL ska överlåtaren och förvärvaren vara en fysisk person eller ett 

företag. Enligt 23 kap. 17 § gäller även att om överlåtaren inte med avdragsrätt kan 

lämna koncernbidrag till förvärvaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker, 

ska överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en 

verksamhetsgren överlåtas. Det senare innebär sålunda att överlåtelser av enskilda 

tillgångar endast är möjliga om överlåtaren kan ge koncernbidrag till förvärvaren. 

Regler om koncernbidrag finns i 35 kap. IL. En generell förutsättning för deras 

tillämplighet är att det i koncernen finns ett moderbolag som inte är undantaget från 

                                                
17 Prop 1989/90:110, s. 557, se även Lodin m.fl. Inkomstskatt, s. 540. 
18 SOU 1998:1, s. 13 f. 
19 Avseende användningen av beteckningen kvalificerad underprisöverlåtelse, se t.ex. Lodin, s. 
540 f. samt SOU 2005:99 s. 19. 
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skatteskyldighet och som äger mer än 90 % av andelarna i  relevant svenskt aktiebolag 

eller ekonomisk förening.20 

Om en överlåtelse anses utgöra en kvalificerad underprisöverlåtelse ska sålunda 

ingen uttagsbeskattning ske. Enligt 23 kap. 11 § IL ska överlåtelsen i princip behandlas 

som om tillgången avyttras mot en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet.  

Detta innebär att ett obeskattat värde vilket utgörs av skillnaden mellan tillgångens 

skattemässiga värde och marknadsvärde överförs till förvärvaren.  

Hur beskattningen ska ske när tillgången senare avyttras regleras inte särskilt i 

23 kap. IL. Denna beskattning följer istället av kontinuitetsprincipen, vilken innebär att 

förvärvaren inträder i överlåtarens skattemässiga situation.21 Detta då det inte är fråga 

om definitiva skattelättnader utan istället om uppskov med betalningen.22 Beskattningen 

ska sålunda normalt ske när tillgången lämnar koncernen (dvs. anses realiserad) och vid 

denna tidpunkt ska det obeskattade värdet, om det består, beskattas hos förvärvaren. 

2.4. Skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar 

2.4.1. Bakgrunden till regleringen 

Vid beskattning av aktiebolag sker så kallad ekonomisk dubbelbeskattning, vilket 

innebär att bolaget först betalar skatt för sin vinst varefter dess aktieägare sedan 

beskattas för den utdelning de erhåller.23 Bolagets vinst kommer sålunda att beskattas 

två gånger när den delas ut. Principen har ansetts problematisk i de fall då bolaget äger 

aktier i andra bolag och uppbär utdelning därifrån, eftersom vinsten i dessa fall kommer 

att beskattas flera gånger innan den når de slutliga ägarna. Denna kedjebeskattning är 

inte avsedd och man har på olika sätt under årens lopp genom lagstiftning försökt 

förhindra detta. 

Under en lång tid efter dubbelbeskattningens införande var utdelning mellan 

bolag i princip undantagna från beskattning. Skattefriheten kom dock 1960 att 

inskränkas till att endast gälla utdelning på s.k. näringsbetingade andelar.24 Regeln har 

motiverats av den allmänna utgångspunkten för beskattningen att denna i möjligaste 

mån ska vara neutral, och alltså inte påverka företagens val av finansiering eller vad 

                                                
20 För moderbolagsdefinitionen, se 35 kap. 2 § IL. 
21 Lodin m.fl, s. 543. 
22 Prop 1998/99:15, s. 1. 
23 Lodin, s. 397. 
24 Lodin, s. 400. 
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bolaget väljer att göra med sina upparbetade vinstmedel.25 Någon motsvarande reglering 

avseende kapitalvinster fanns dock inte. Utdelningar på näringsbetingade andelar var 

sålunda skattefria, men inte kapitalvinster. Regeringen adresserade detta problem i 

förarbetena till de lagändringar som skedde 2003, och med beaktande av de skäl som 

tidigare lagts till grund för skattefriheten vid utdelning av näringsbetingade andelar 

ansågs denna principiellt felaktiga kedjebeskattning inte önskvärd.26 Det fanns dock 

även andra skäl att se över systemet. Man kunde nämligen konstatera att en faktiskt 

asymmetri i beskattning uppstått genom företagens skatteplanering. Den då rådande 

regleringen möjliggjorde nämligen för företag att strukturera sina innehav på så sätt att 

vinstgivande aktieförsäljningar skedde i länder där kapitalvinster inte beskattades, 

medan förlustförsäljningar realiserades i Sverige där möjlighet till avdragsrätt i dessa 

fall fanns.27 Genom att även undanta kapitalvinster på näringsbetingade andelar från 

beskattning avsåg man framför allt att skapa likformighet och neutralitet i 

skattesystemet, samtidigt som man ville motverka försök till kringgåenden.28 

 

2.4.2. Förutsättningarna för skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade 

andelar 

Enligt 25 a kap. 5 § IL är huvudregeln att kapitalvinster på näringsbetingade andelar ska 

vara skattefria.29 Annat gäller enligt bestämmelsen i de fall då andelen hänför sig till ett 

skalbolag, till vilket vi återkommer i avsnitt 2.4.5. En förutsättning för att huvudregeln 

ska vara tillämplig är dock enligt 25 a kap. 3 § IL dels att det avyttrande företaget tillhör 

en av de i paragrafen nämnda företagstyperna, där bland annat svenska aktiebolag och 

ekonomiska föreningar ingår, och dels att det är fråga om avyttring av näringsbetingade 

andelar eller näringsbetingade andelsrätter. 

Någon definition på näringsbetingad andel finns inte i 25 a kap IL. En definition 

av näringsbetingad andel finns däremot avseende utdelningar i 24 kap. 13-14 §§ IL, och 

någon skillnad har inte varit inte avsedd.30 Med näringsbetingad andel avses en andel i 

ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som uppfyller villkoren i 24 kap. 14 § och 

                                                
25 Prop. 1993/94:50 s. 175 
26 Prop. 2002/03:96 s. 67 och 73. 
27 Prop. 2002/03:96, s. 69 f. 
28 Prop. 2002/03:96, s. 73. 
29 Jfr. 25 a. kap. 3 § 
30 Prop. 2002/03:96, s. 105. 
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ägarföretaget tillhör en av de i paragrafen uppräknade företagstyperna, vilka är 

desamma som i 25 a kap. 3 §. Enligt bestämmelsen ska andelen även vara en 

kapitaltillgång, och innebörden av detta kommer redogöras för vidare nedan. Utöver 

detta krävs att andelen inte är marknadsnoterad, att det sammanlagda röstetalet för 

ägarföretagets samtliga andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer. 

Dessutom ska innehavet vara betingat av rörelse som bedrivs av företag som med 

hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det 

ägande företaget nära. 

 

2.4.3. Regleringen av kapitaltillgångar och lagertillgångar 

En förutsättning för att en andel ska vara näringsbetingad är sålunda enligt 25 kap. 5 § 

att den anses utgöra en kapitaltillgång. Kapitaltillgång definieras i 25 kap. 3 § IL 

negativt såsom andra tillgångar än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar, 

inventarier, patent och liknande tillgångar. Vad avser fastigheter blir av frågan om 

andelarna ska anses vara lagertillgångar eller inte av störst intresse. 

 I de allmänna reglerna för beräkning av inkomst av näringsverksamhet 

definieras i 17 kap. 3 § IL lagertillgång som en tillgång avsedd för omsättning eller 

förbrukning. Avseende fastigheter finns även särskilda regler i 27 kap. IL om vad som 

utgör lagertillgång för företag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter eller om ett sådant företag har ett fastighetsförvaltande dotterbolag. Det 

huvudsakliga skälet reglerna till är att fastigheter i dessa verksamheter typiskt sett utgör 

lagertillgångar, varför vissa presumtionsregler ansetts nödvändiga.31 Bestämmelserna 

har fått mindre betydelse efter de ändringar i inkomstbeskattningen som skett sedan de 

tillkom, och ett flertal utredningar har tillsatts för att se över möjligheterna att helt eller 

delvis upphäva reglerna och om beskattning istället kunnat ske enligt de allmänna 

reglerna, vilka ska gälla utöver dessa regler. De förslag som lagts fram har dock inte lett 

till någon lagstiftning, varför reglerna fortfarande ska tillämpas och därför är 

relevanta.32 

För företag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter finns 

huvudregeln om lagerfastigheter i 27 kap. 4 § 1 st. IL. En fastighet blir enligt denna 

                                                
31 Prop. 1980/81:68, s. 153 ff. 
32 Andersson, Inkomstskattelagen - En kommentar. Del 1, s. 880 f, Fi 1998:10, 
SOU 2005:99. 
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bestämmelse en lagertillgång hos förvärvaren om den förvärvas genom köp, byte eller 

på liknande sätt av någon som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.  I 

dessa fall presumeras sålunda att fastigheten är avsedd för omsättning eller förbrukning. 

Vid ett förvärv av en fastighet blir härigenom andelarna i det förvärvande företaget att 

anse som lagertillgångar, och det är detta som kallas för byggmästarsmitta.33 

Bestämmelsen avser onerösa förvärv, och benefika förvärv faller därför utanför dess 

tillämpningsområde.34 

För att denna lagerpresumtion ska brytas krävs att att något av undantagen i 27 

kap. 5 § IL är tillämpliga. Undantagen tar sikte på två fall. Det första är då fastigheten 

uppenbarligen förvärvats för att till huvudsaklig del användas stadigvarande i en annan 

näringsverksamhet än fastighetsförvaltning som bedrivs av fastighetsägaren eller till 

denne närstående. Det andra avser de fall då förvärvet uppenbarligen saknar samband 

med byggnadsrörelsen. Syftet med förvärvet blir sålunda avgörande vid tillämpningen 

av undantagen.35 Om något av dessa undantag är för handen anses fastigheten istället 

utgöra en kapitaltillgång. 

Vidare gäller enligt 27 kap. 2 § IL att den som innehar en tillgång som är en 

lagertillgång enligt bestämmelserna i 4–7 §§ anses bedriva antingen byggnadsrörelse 

eller handel med fastigheter. Bestämmelsen pekar sålunda ut vilken form av 

näringsverksamhet som ska anses bedriven. För de fall att en näringsidkare innehar en 

sådan lagertillgång blir alltså även nyförvärvade fastigheter lagertillgångar hos 

förvärvaren, oavsett karaktären av den då bedrivna verksamheten.36 

Någon definition av vad som avses med byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter finns dock inte. Ett eventuellt införande av sådana har diskuterats, men bl.a. 

med beaktande av de betydande svårigheter som uppkommer vid utformningen av 

sådana definitioner har man valt att inte införa någon sådan lagreglering.37 I frånvaron 

av en lagreglerad definition har det sålunda överlämnats till praxis att fastställa 

gränserna. Vad gäller handel med fastigheter tyder den praxis som finns på att antalet 

försäljningar är det viktigaste kriteriet, men att även syftet med försäljningarna och 

innehavstiden kan komma att beaktas.38 

                                                
33 Avseende begreppet, se bl.a. Lodin, s. 388. 
34 Prop. 1981/81:68 s. 155 
35 Prop. 1980/81:68, s. 155 
36 Se RÅ 2000 not. 84. 
37 Prop. 1980/81:68, s. 151 f. 
38 RÅ 1987 ref. 46, Mål nr 4366-4367-11 
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Enligt 27 kap. 6 § IL ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra 

lagertillgångar, om någon av företagets fastigheter skulle ha varit en lagertillgång i 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter för det fall att fastigheten hade ägts direkt 

av den som innehar andelen. Regeln är tillämplig i tre fall, nämligen då det 

fastighetsförvaltande företaget är ett fåmansföretag och innehavaren är företagsledare i 

företaget eller make till företagsledaren, då det på annat sätt finns en intressegemenskap 

mellan innehavaren och det fastighetsförvaltande företaget eller då det 

fastighetsförvaltande företaget är ett svenskt handelsbolag. Med fastighetsförvaltande 

företag avses bolag och föreningar vars verksamhet till väsentlig del avser förvaltning 

av fastigheter. Ett företag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter 

anses däremot inte fastighetsförvaltande, även om fastighetsinnehavet är omfattande.39 

Regeln syftar till att hindra den som bedriver t.ex. byggnadsrörelse från att föra 

över alla färdigbyggda fastigheter till ett helägt fastighetsförvaltande bolag, i vilket 

fastigheterna skulle vara att anse som kapitaltillgångar. Enligt förarbetena skulle 

utgångspunkten i de angivna fallen vara att aktie- eller andelsinnehavet behandlas som 

direkt ägande av fastigheterna.40 Innehavet ska därmed behandlas som 

omsättningstillgångar (lagertillgångar) såvida fastigheterna skulle ha haft sådan karaktär 

om de innehafts direkt av den skatteskyldige. 

För att regeln ska vara tillämplig krävs sålunda inledningsvis att det 

fastighetsförvaltande företaget innehar i alla fall en fastighet som skulle ha utgjort en 

lagertillgång i aktie- eller andelsinnehavarens byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter. Denna bedömning får göras utifrån ovan nämnda 27 kap. 4-5 §§. Utöver 

detta måste det även finnas någon sorts intressegemenskap mellan andelsägaren och det 

fastighetsförvaltande företaget. Med intressegemenskap avses att ägarföretaget och det 

fastighetsförvaltande företaget är moder- eller dotterföretag eller företag under i 

huvudsak gemensam ledning.41 

Som vi ska behandla nedan är dock reglerna i 27:6 enligt praxis bara tillämpliga 

när det fastighetsförvaltande företaget ägs direkt av den som bedriver byggnadsrörelse 

eller handel med fastigheter.42 Detta innebär att bolagsrättsliga upplägg som innebär att 

företaget som bedriver sådan verksamhet endast innehar ett indirekt ägande inte 

                                                
39 Prop. 1980/81:68, s. 209. 
40 Prop. 1980/81:68, s. 160. 
41 Prop 1980/81:68, s. 161. 
42 Se RÅ 2000 not. 24 och HFD 2012 not. 34. 
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omfattas av reglerna. Ett sådant indirekt ägande kan skapas genom att det företag till 

vilket fastigheter överförs ägs av ett dotterföretag till den som bedriver byggnadsrörelse 

eller handel med fastigheter.43 Av denna anledning har användandet av en mellanhand i 

form av holdingbolag blivit vanligt. Holdingbolagets verksamhet består huvudsakligen i 

att äga och förvalta aktier eller andelar i andra företag, och är inte fastighetsförvaltande. 

Reglerna blir därför inte direkt tillämpliga i fråga om andelar eller aktier i detta bolag, 

och andelarna eller aktierna anses därför normalt inte utgöra lagertillgångar. Att 

holdingbolaget i sin tur äger fastighetsförvaltande företag har inte heller ansetts utgöra 

grund för att betrakta holdingbolaget som fastighetsförvaltande.44 Av regleringens 

utformning följer även att holdingbolagets andelar eller aktier i det fastighetsförvaltande 

företaget inte heller anses utgöra lagertillgångar, eftersom bolaget inte bedriver 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Andelar eller aktier, och därmed 

fastigheter, kommer alltså i dessa fall i princip anses vara kapitaltillgångar. Syftet med 

regleringen var som ovan nämnts just att förhindra sådana tillgångsomvandlingar, och 

regleringens utformning kan med med hänsyn till detta anses mindre lyckad. 

2.4.4. Praxis avseende kapitaltillgångar och lagertillgångar 

Vad gäller paketerade fastigheter är sålunda gränsdragningen mellan i vilka fall det rör 

sig om kapital- respektive lagertillgångar inte alltid helt klar, och med tanke på att 

ansvaret för denna bedömning i princip helt lagts på domstolarna är det inte särskilt 

förvånande att denna bedömning kommit att bli den stora knäckfrågan med den 

nuvarande regleringen vad avser transaktioner med paketerade fastigheter. I det följande 

kommer därför redogöras för ett par rättsfall vilka såväl visar på hur denna bedömning 

kommit att göras som de oklarheter som fortfarande finns. 

2.4.4.1. HFD 2012 not. 34 

Målet avsåg ett överklagat förhandsbesked angående inkomstskatt. De omständigheter 

som skulle prövas var som följer: X-koncernen är en fastighetsförvaltande koncern. I 

paketeringssyfte bildas X-AB, ett helägt dotterbolag inom koncernen. X-AB bildar i sin 

tur fem dotterbolag (dotterbolagen). När en fastighet inom koncernen ska säljas 

överlåtes denna till något av dotterbolagen till underpris från det bolag som äger 

fastigheten. Därefter säljer X-AB andelarna i dotterbolaget till en extern köpare till 

                                                
43 HFD 2012 not. 34. 
44 RÅ 2000 not. 24. 
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marknadspris. Eventuellt kan andelarna, och därmed fastigheterna, komma att säljas på 

detta sätt i samtliga fem dotterbolag under ett år. Vissa av de fastighetsägande företagen 

som ska överlåta fastigheterna anses enligt 27 kap. 2 § IL bedriva byggnadsrörelse 

genom innehav av lagertillgångar. 

Frågan som HFD hade att avgöra var huruvida andelarna i dotterbolagen i ett 

detta fall kommer utgöra näringsbetingade andelar. HFD konstaterade att andelar i ett 

fastighetsförvaltande företag enligt 27:6 IL kan anses som lagertillgångar, och att 

reglerna är tillämpliga när det fastighetsförvaltande företaget ägs direkt av den som 

bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Om företaget, som i det 

förevarande fallet, ägs av ett dotterbolag till den som bedriver byggnadsrörelse eller 

handel med fastigheter hade i två tidigare rättsfall45 konstaterats att reglerna inte var 

tillämpliga. Då förhållandena i det förevarande fallet och i de rättsfall man hänvisat till 

var likartade och inte heller vad som i övrigt anförts i målet ansågs innebära att aktierna 

i dotterbolagen skulle anses utgöra lagertillgångar var dessa därmed att anse som 

kapitaltillgångar. 

Avgörandet kom sålunda att bekräfta den tidigare rådande uppfattningen att även 

företag som bedriver bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter kan sälja 

fastigheter genom paketering. En förutsättning för detta är dock att det 

fastighetsförvaltande företaget endast ägs indirekt, då ett direkt ägande enligt 27 kap. 6 

§ IL skulle innebära att tillgångarna “smittas”. I målet gavs dock ingen klarhet i om den 

allmänna lagerreglerna skulle kunna tillämpas på fastighetsförvaltande företag när 27 

kap. 6 § inte är tillämplig. Det rörde sig såväl i det aktuella målet som det till vilket 

hänvisning gjorts om ett litet antal försäljningar, vilket kan ha spelat in, men huruvida 

ett större antal försäljningar eller andra skäl skulle kunna påverka bedömningen gavs 

inget vidare besked. 

 

2.4.4.2. Kammarrätten i Göteborgs dom i Mål nr 4366-4367-11, 2013-01-08 

Guldmyran Bostadsrätt AB (hädanefter Guldmyran), som ingick Wallenstam-

koncernen, hade tillsammans med två andra dotterbolag bildat ett stort antal 

ekonomiska föreningar, med avsikten att via dessa överlåta koncernägda fastigheter till 

hyresgästbildade bostadsrättsföreningar. Den i målet aktuella fastigheten såldes för det 

skattemässiga värdet från dotterbolaget till den ekonomiska föreningen, varefter 
                                                
45 RÅ 2000 not. 24, RÅ 2005 ref. 3 
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Guldmyran och de två andra dotterbolagen överlät sina andelar i den ekonomiska 

föreningen till bostadsrättsföreningar för ett värde motsvarande fastighetens 

marknadsvärde. I samband med försäljningarna av de förpackade fastigheterna 

förvärvade Guldmyran även andelar i de aktuella bostadsrättsföreningar, vilka sedan 

såldes vidare. Frågan i målet var om dessa försäljningar av andelar skulle betraktas som 

skattefri försäljning av kapitaltillgångar (och därmed näringsbetingade andelar) eller 

skattepliktig försäljning av lagertillgångar.  

Med ledning av ovan nämnda avgörande i HFD 2012 not. 34 betonade 

kammarrätten i sin redogörelse för den rättsliga regleringen på området att reglerna i 27 

kap. 6 § IL endast var tillämpliga när det fastighetsförvaltande företaget ägs direkt av 

den som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Om företaget i stället 

ägs av ett dotterföretag till den som bedriver byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter är reglerna därmed inte tillämpliga. 

I förvaltningasrätten hade såväl andelarna i de ekonomiska föreningarna som i 

bostadsrätterna ansetts utgöra lagertillgångar, med de allmänna lagerreglerna som 

grund. I kammarrätten ansåg man däremot inte att andelarna i de ekonomiska 

föreningarna utgjort lagertillgångar. I denna del var det nämligen ostridigt att 

Guldmyran inte bedrivit byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, och då 

förhållandena även i övrigt ansågs likartade med de som förelegat i HFD 2012 not. 34 

ansåg man att det inte fanns skäl att anse att det rört sig om lagertillgångar. De utgjorde 

sålunda kapitaltillgångar (näringsbetingade andelar), och kapitalvinsten var därmed 

skattefri. Vad gällde andelarna i bostadsrättsföreningarna blev frågan om om 

Guldmyran i samband med dessa transaktioner kunde anses ha bedrivit yrkesmässig 

handel av bostadsrätter. Kammarrätten ansåg det i denna del lämpligt att hämta 

vägledning från den praxis som gällde för handel med fastigheter. Med hänvisning till 

RÅ 1987 ref. 46 ansåg man att det framför allt var frekvensen av försäljningar som 

skulle beaktas vid bedömningen. Med beaktande av att bolaget ägt andelarna under en 

relativt kort tid, att det vid förvärven funnits ett tydligt omsättningssyfte och att antalet 

försäljningar var stort ansåg kammarrätten att det varit fråga om yrkesmässig handel. 

Andelarna var därför att betrakta som lagertillgångar och kapitalvinsten vid 

försäljningarna var därför skattepliktig. 
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 Avgörandet stod i samklang med tidigare avgöranden46, och den osäkerhet som 

förvaltningsrättens dom skapades kom härigenom i viss mån att undanröjas. 

Förhållandet mellan de allmänna lagerreglerna och de särskilda lagerreglerna i 27 kap. 

måste dock fortfarande anses oklar. Det står klart att andelarna i ett 

fastighetsförvaltande företag inte anses utgöra lagertillgångar vid ett mindre antal 

försäljningar, men det tycks inte vara uteslutet ett större antal försäljningar skulle kunna 

innebära att andelarna kategoriseras som lagertillgångar med de allmänna lagerreglerna 

som grund. Ett avgörande där denna gränsdragning behandlas mer ingående skulle 

därför vara önskvärt för att göra konsekvenserna av ett paketeringsförfarande mer 

förutsebara. 

2.5. Stämpelskatt 

Stämpelskatt ska enligt 1 § Lag (1984:404) om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter (SL) erläggas till staten för förvärv av fast egendom och 

tomträtter samt beviljande av inteckningar. Lagstiftningen tar uteslutande sikte på 

direkta förvärv av fast egendom och tomträtter.47 Vid förvärv av en juridisk person som 

i sin tur äger fast egendom eller tomträtter ska alltså sålunda ingen stämpelskatt utgå. I 4 

§ SL anges uttömmande de typer av av förvärv som är skattepliktiga, i vilka bland annat 

köp eller byte, tillskott till bolag eller förening samt utdelning eller skifte från bolag 

eller förening ingår.  

För varje fullt tusental kronor av egendomens värde är skattesatsen enligt 8 § SL 

femton kronor för fysisk person (1.5 procent) och fyrtiotvå kronor och femtio öre för 

juridisk person (4.25 procent). Egendomens värde bestäms enligt huvudregeln i  9 § SL 

genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det år då 

ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa värden anses utgöra egendomens 

värde. Sammantaget erhålles sålunda stämpelskatten enligt huvudregeln genom att 

skattesatsen multipliceras med det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet för året 

före det år då ansökan om lagfart beviljas.  

Enligt 27 § SL är vid förvärv av fast egendom eller tomträtt såväl köparen som 

säljaren skatteskyldig gentemot staten, och de är således solidariskt betalningsansvariga. 

Det ligger dock nära till hands att den som förvärvat en fastighet eller en tomträtt i 

                                                
46 HFD 2012 not. 34, Mål nr 3355-3357-10. 
 
47 Sjöblom, Lagen om stämpelskatt - en kommentar, s. 5. 
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första hand är den som ska betala stämpelskatten.48 Det står dock köparen och säljaren 

fritt att avtala om annat. 

Uppskov med stämpelskatten ska enligt 32 a § SL i vissa fall medges av 

inskrivningsmyndigheten då en juridisk person förvärvat fast egendom eller tomträtt 

från en annan juridisk person som ingår i samma koncern som denne. Förutsättningarna 

för detta är enligt 32 a § st. 1 p. 1-2 SL att moderföretaget i koncernen utgör någon av 

de uppräknade företagsformerna, där svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk 

förening ingår, samt att överlåtaren inte ingår i en annan koncern än den i vilken 

förvärvaren ingår. Uppskovsreglerna motiverades vid dess tillkomst av den allmänna 

utgångspunkten att skattereglerna inte bör motverka omstruktureringar inom 

näringslivet.49 Ett medgivet uppskov ska enligt 32 § st. 2 p. 1-3 SL gälla tills dess att 

förvärvaren överlåter fastigheten till annan, koncernförhållandet mellan överlåtaren och 

förvärvaren upphör, eller överlåtaren eller förvärvaren upplöses genom likvidation eller 

konkurs. Med att förvärvaren överlåter fastigheten till “annan” avses någon utanför 

koncernen, då ytterligare en koncernintern överlåtelse i enlighet med bestämmelsen 

istället skulle kunna innebär ett nytt medgivande om uppskov. 

 

2.6. Konsekvenserna vid paketering 

2.6.1. Konsekvenser för säljaren 

För att en paketerad transaktion med en fastighet över huvud taget ska vara möjlig krävs 

inledningsvis att det företag som har för avsikt att avyttra har ett dotterföretag att 

förfoga över. Om företaget inte redan äger ett för uppgiften lämpligt dotterföretag 

uppkommer därigenom kostnader för att köpa eller bilda ett sådant. Det vanliga 

tillvägagångssättet idag är att man köper ett så kallat lagerbolag, vilket är ett redan 

färdigbildat bolag som säljs av på området specialiserade företag. Kostnaden för ett 

sådant är något högre än kostnaden för att nybilda ett bolag, men priserna betraktas som 

överkomliga och processen går snabbare.50 

 Paketeringsförfarandet inleds sedan med att ifrågavarande fastighet avyttras 

genom en underprisöverlåtelse till dotterföretaget. Enligt 16 kap. 1 § st. 1 IL gäller att 

                                                
48 Sjöblom, s. 131, se även stadgandet i 4 kap 10 § 3 st. JB om att köparen i förhållande till 
säljaren svarar för stämpelskatt för förvärvet. 
49 SOU 1998:1 s. 101, Prop. 1998/99:15 s. 3 
50 Lehrberg, aktiebolagsrätt s. 62 
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utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet ska 

dras av som kostnader, med vilket avses bland annat utgifter i form av värdeminskning 

på näringsfastighet. När en näringsfastighet eller en näringsbostadsrätt avyttras gäller 

enligt 26 kap. 1-2 § som huvudregel att återföring ska ske av bland annat 

värdeminskningsavdrag och avdrag för utgifter för förbättrande reparationer och 

underhåll. Med återföring av ett avdrag avses enligt 2 kap. 34 § IL att ett belopp som 

motsvarar ett gjort avdrag tas upp som intäkt. I de fall då det rör sig om en kvalificerad 

underprisöverlåtelse av en näringsfastighet som är kapitaltillgång eller 

näringsbostadsrätt gäller dock särskilda regler. Enligt 23 kap. 13 § IL ska nämligen inte 

återföring av avdrag för utgifter för förbättrande reparationer och underhåll göras, och 

då då kontinuitetsprincipen ska följas vid en kvalificerad underprisöverlåtelse, dvs. att 

mottagaren ska inträda i samma skattemässiga situation som överlåtaren, sker inte heller 

någon återföring av de värdeminskningsavdrag som gjorts.51 Någon återföring av 

värdeminskningsavdrag m.m. sker inte heller när andelarna i dotterföretaget avyttras till 

en extern köpare, eftersom det då inte är fastigheten i sig som avyttras. Ingen återföring 

sker sålunda i och med paketeringsförfarandet. 

 I och med den kvalificerade underprisöverlåtelsen aktualiseras även frågan om 

stämpelskatt. Som behandlats i avsnitt 2.5. ska enligt 1 § SL nämligen stämpelskatt 

erläggas till staten för förvärv av bland annat fast egendom. En kvalificerad 

underprisöverlåtelser utgör nämligen ett sådant direkt förvärv som avses i 1 § SL, och 

dotterföretaget har sålunda att betala stämpelskatt till staten vid förvärvet av fastigheten 

från moderbolaget. Skattesatsen är för juridiska personer 4.25 % av köpesumman 

alternativt taxeringsvärdet. Eftersom utgångspunkten är att det rör sig om en 

koncernintern överlåtelse ska dock inskrivningsmyndigheter enligt 32 a § SL medge 

uppskov med betalning av skatten. Uppskovet gäller tills dess att förvärvaren överlåter 

fastigheten till annan. Med annan avses i detta fall någon utanför koncernen, då 

ytterligare en koncernintern överlåtelse i enlighet med bestämmelsen istället skulle 

innebär ett nytt medgivande om uppskov.52 

Nästa steg i paketeringsförfarandet är att andelarna i dotterbolaget säljs till en 

extern köpare. Då andelarna fortfarande finns i paketeringsbolaget, och fastigheten 

sålunda fortfarande ägs av detta, anses fastigheten inte ha överlåtits till “annan” varför 

ingen stämpelskatt i samband med detta ska betalas av säljaren. Den latenta 

                                                
51 Andersson m.fl, s. 730 f. 
52 Sjöblom, s. 152 f. 
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stämpelskatten utlöses först när paketeringsbolaget säljer fastigheten. I denna del 

utmärks paketeringsförfarandet av att inte heller någon kapitalvinstbeskattning kommer 

ske vid överlåtelsen av andelarna i dotterbolaget till den externa köparen. Som ska 

behandlas nedan i 2.6.2. kan dock paketering förmodligen även leda till att det pris som 

säljaren får för andelarna i paketeringsbolget blir något lägre än vid en direktförsäljning. 

2.6.2. Konsekvenser för köparen 

Någon stämpelskatt behöver inte betalas av köparen vid andelsöverlåtelsen. 

Paketeringsbolaget äger visserligen fastigheter, men det är endast andelarna i bolaget 

som förvärvas och inte fastigheterna i sig. Det rör sig sålunda om ett sådant indirekt 

förvärv för vilka vi i avsnitt 2.5. konstaterat att stämpelskattelagen inte är tillämplig. 

Som ovan nämnts ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av 

som kostnader, och detta görs bl.a. genom värdeminskningsavdrag. 

Värdeminskningsavdrag får inte göras för den del av anskaffningsvärdet för en fastighet 

som avser mark, då denna anses ha ett bestående värde. Värdeminskningsavdrag görs 

dock på byggnader, andra anläggningar etc. Vad gäller byggnader gäller enligt 19:4 IL 

som huvudregel att utgifter för att anskaffa en byggnad ska dras av genom årliga 

värdeminskningsavdrag. Värdeminskningsavdrag medges från den tidpunkt då 

byggnaden färdigställs eller förvärvas. Dessa avdrag ska enligt 19:5 IL beräknas enligt 

avskrivningsplan efter en viss procentsats per år (vilken bestäms med hänsyn till 

byggnadens ekonomiska livslängd), så kallad liniär avskrivning, på byggnadens 

anskaffningsvärde. Skatteverket har utfärdat allmänna råd om dessa procentsatser 

beträffande olika slag av byggnader, och procentsatsesen anges vara mellan 2-5 % per 

år beorende på byggnadstyp och användning.53 I de fall då en sådan proportionering inte 

ger ett riktigt resultat finns dock möjlighet till högre avdrag genom jämkning.54 Detta då 

tanken alltså är att de årliga avdragen ska motsvara den del av fastigheten som faktiskt 

förbrukas varje år. Hur stora värdeminskningsavdrag som får göras är sålunda beroende 

av anskaffningsvärdet, vilket enligt 19:9 IL vid onerösa förvärv utgörs av utgiften för 

förvärvet. Då fastigheten vid ett paketeringsförfarande förvärvas av paketeringsbolaget 

genom en kvalificerad underprisöverlåtelse, och ersättningen därmed i normalfallet 

anses motsvara fastighetens skattemässiga värde är det detta värde som ska läggas till 

grund för anskaffningsvärdet, och därmed värdeminskningsavdraget. 

                                                
53 SKV A 2005:5 
54 Prop. 1969:100, s. 128. 
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Värdeminskningavdragen kommer sålunda bli lägre än vad som skulle ha varit fallet vid 

en normal fastighetsöverlåtelse, då anskaffningsvärdet i ett sådant fall sannolikt skulle 

vara mycket högre. 

Paketeringsförfarandet innebär även att det kommer finnas värden kvar som kan 

komma att beskattas i ett senare skede, för det fall att försäljning sker utan paketering. 

Viktigast för köparen att hålla koll på är det obeskattade övervärdet och 

värdeminskningsavdrag m.m. som inte återförts. 

Det faktum att värdeminskningsavdragen m.m. sålunda blir lägre, och att en 

inlåsningseffekt skapas genom att köparen av andelarna övertar den latenta 

skatteskulden på övervärdet som kan utlösas vid en senare avyttring om denna inte sker 

genom paketering innebär sannolikt även att marknadsvärdet på andelarna blir något 

lägre för fastigheten än vad som skulle ha varit fallet vid en direktförsäljning av 

fastigheten. Köparens vetskap om de skattefördelar som säljaren får genom att 

kapitalvinstbeskattning undviks torde även kunna leda förhandlingen om priset i samma 

riktning. 

 

2.7. Sammanfattande slutsatser av den nuvarande regleringen 

Avskaffandet av kapitalvinstbeskattningen på näringsbetingade andelar syftade till 

framför allt till att skapa likformighet och neutralitet i skattesystemet, samt att motverka 

kringgåenden. Som kommer behandlas med ingående i avsnitt 3.1. var lagstiftaren 

medveten om att detta skulle leda till att tillgångar skulle kunna komma att paketeras 

och förfarandet måste sålunda anses accepterat, även om omfattningen och vissa 

paketeringsupplägg möjligen inte tagits med i beräkningen. Den fråga som med den 

nuvarande regleringen skapat mest huvudbry är den om i vilka situationer en andel ska 

anses utgöra lager- eller kapitaltillgång. Detta beror till stor del på att förhållandet 

mellan de allmänna lagerreglerna i 17 kap. IL och de särskilda lagerreglerna för 

byggnadsrörelse och handel med fastigheter i 27 kap. IL. Gränsdragningen har lämnats 

till praxis att avgöra, och i den praxis som finns tycks det i många fall som att 

paketingsförfaranden “skyddas” av senare nämnda särskilda regler. Domstolarnas 

otydlighet i domskälen leder dock till den slutsatsen att det inte torde vara uteslutet att 

andelarna kan bedömas utgöra lagertillgånga enligt de allmänna reglerna. Om detta är 

riktigt finns det därmed risk för att andelarna även i ett paketeringsupplägg innefattande 
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ett holdingbolag, vilka de särskilda reglerna inte kan tillämpas på då det för en sådan 

tillämpning erfodras ett direkt ägande, bedöms vara att anse som lagertillgångar enligt 

den allmänna lagerdefinitionen i 17 kap. 3 § IL. Ett klargörande i vilka fall detta är fallet 

skulle därför vara önskvärt för att öka förutsebarheten vid transaktioner med paketerade 

fastigheter. 

 För säljaren innebär ett paketeringsförfarande framför allt att beskattning av 

kapitalvinsten undviks. De värdeminskningsavdrag m.m. som köparen får göra blir dock 

lägre, och en viss inlåsningseffekt skapas genom att  köparen övertar vissa latenta 

skatteskulder som kan utlösas vid en senare avyttring om denna inte sker genom 

paketering. Det kan här vara värt att nämna att de lägre värdeminskningsavdrag som 

köparen får göra på längre sikt normalt torde innebära att samma belopp tas upp till 

beskattning som undgicks vid avyttringen. Det rör sig därför snarast om en vinst i 

nuvärdestermer, och sett till helheten är med beaktande av detta skatteundandraget inte 

så stort som det kan verka vid en första anblick. 

3. Den föreslagna regleringen - SOU 2017:27 

3.1. Bakgrunden till utredningen 

Att ett avskaffande av beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar 

skulle göra det möjligt att paketera tillgångar och att sådana förfaranden skulle ha 

särskild betydelse avseende fastigheter förutsågs redan i 1998 års 

företagsskatteutredning.55 Med hänvisning till att de särskilda lagerreglerna i 27 kap. IL 

i vissa fall skulle leda till att andelarna inte omfattades av skattefriheten, och att dessa 

regler skulle ses över i en senare utredning konstaterades dock att vidare ändringar fick 

anstå.56 Även i den efterföljande propositionen berördes risken med paketering, men 

man hänvisade även denna gång till den kommande utredningen.57  

2002 års till synes efterlängtade företagsskatteutredning hade sålunda bland 

annat i uppdrag att se över beskattningen av byggnadsrörelse och handel med 

fastigheter.58 Paketering av fastigheter kom här att beröras, och i samband med detta 

föreslogs att även andelar som utgör lagertillgångar i byggnadsrörelse skulle omfattas 

                                                
55 SOU 2001:11, s. 169 ff. 
56 SOU 2001:11, s. 171 f. 
57 Prop. 2002/03:96 s. 132 f. 
58 Dir 2002:28, Vissa företagsskattefrågor. 
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av skattefriheten på utdelningar och kapitalvinster.59 Det konstaterades att stora 

förskjutningar av skattebetalningarna visserligen var möjliga genom förfarandet. Med 

hänvisning till uttalanden i SOU 2001:11, ansågs dock att mycket talade för att denna 

förskjutning var positiv för svensk ekonomi då den ekonomiskt innebär att hela 

näringslivet i begränsad utsträckning behandlas som en enhet vid beskattning.60 

Förpackningar ansågs även i vissa fall kunna leda till ökad neutralitet, exempelvis 

mellan självständiga företag och koncerner och vid valet för ett byggnadsföretag mellan 

att sälja den byggda fastigheten eller hyra ut den. Förslaget skulle även innebära att 

neutraliteten mellan lager- och kapitalfastigheter ökade. I andra fall kunde dock 

minskningar i neutraliteten noteras, exempelvis mellan byggnadsrörelse bedriven som 

enskild näringsverksamhet eller i aktiebolagsform och i valet mellan att bebygga egna 

fastigheter eller att köpa entreprenadtjänster61 

Härefter underströks som många gånger förr svårigheten att motverka handel 

med paketerade tillgångar, och att detta måste beaktas vid bedömningen.62 Sammantaget 

ansåg utredningen att skälen för en reform vägde över, och man föreslog därmed att 

lagerandelar med avseende på försäljningsvinster skulle behandlas på samma sätt som 

kapitalandelar63. Utredningen kom sålunda att föreslå en utvidgning av 

paketeringsmöjligheterna. Förslaget kom dock aldrig att genomföras. 

Den 11 juni 2015 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med 

uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. För att 

säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller företag inom 

samma bransch ansågs det nämligen motiverat att utreda de samhällsekonomiska 

effekterna av fastighetspaketering.64 Uppdraget slutfördes i mars 2017 då betänkandet, 

SOU 2017:27, överlämnades. 

3.2. Utredningens uppdrag och övergripande ändamål 

Det övergripande uppdraget för utredningen var att utreda de samhällsekonomiska 

effekterna av fastighetspaketering. I detta uppdrag ingick att göra ett antal 

kartläggningar och analyser. Syftet med dessa var bland annat att kunna bedöma om 

                                                
59 SOU 2005:99, s. 256. 
60 SOU 2005:99, s. 257 ff. 
61 SOU 2005:99, s. 260 f. 
62 SOU 2005:99, s. 262. 
63 SOU 2005:99, s. 264. 
64 Dir. 2015:62, s. 1. 
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fastighetsbranschens skattemässiga situation, att få en bild av förekomsten av paketering 

av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering och att analysera effekterna av 

möjligheten respektive avsaknad av möjligheten till fastighetspaketering. Utredaren 

skulle även föreslå författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som 

ett skatteplaneringsverktyg.65 

 Bakgrunden till uppdraget var att en neutral och likformig företagsbeskattning 

utgör en viktig del av ett samhällsekonomiskt effektivt skattesystem. Ett skattesystem 

som brister i detta hänseende konstaterades kunna skapa snedvridningar vad gäller 

investeringar och därigenom även konkurrensen.66 De kartläggningar och analyser som 

efterfrågades syftade därmed till att säkerställa att de nuvarande skattereglerna inte 

särskilt gynnade vissa branscher eller företag i samma bransch.67 Vad avsåg eventuella 

författningsändringar som resultat av detta hade som nämnts i föregående avsnitt i 

tidigare utredningar svårigheten med att på ett effektivt sätt motverka paketerade 

transaktioner framförts. Utredaren ansåg att detta visserligen var riktigt, men att detta 

inte motiverade ett avstående från lagstiftning. Däremot konstaterades att förslag på 

sådan lagstiftning måste utformas så att de övergripande principerna bakom 

lagstiftningen fortfarande gäller, innebärande att det inte bör leda till kedjebeskattning i 

bolagssektorn, inte öppna för internationell skatteplanering och inte utlösa beskattning 

vid koncerninterna transaktioner.68 

3.3. Fastighetsbranschens skattemässiga situation 

För att kunna kartlägga den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen 

gjordes beräkningar av den totala skatten som betalats i förhållande till 

bokföringsmässiga vinst för samtliga ekonomiska föreningar, handels- och aktiebolag i 

Sverige. Beräkningen ansågs utgöra ett mått på den totala avkastning som ägarna av 

företaget får på sin investering.69 

Kartläggningen visade att företag i fastighetsbranschen i jämförelse med andra 

branscher betalade en lägre andel av sitt resultat i bolagsskatt. Med anledningen av att 

dessa branscher även belastades med särskilda fastighetsrelaterade skatter, såsom 

fastighetsskatt och stämpelskatt, kunde dock konstateras att fastighetsbranschen 

                                                
65 Dir. 2015:62, s. 1 f. 
66 Dir. 2015:62, s. 8 f. 
67 Dir. 2015:62, s. 1 f, SOU 2017:27, s. 77. 
68 SOU 2017:27 s. 171 f. 
69 SOU 2017:27, s. 193. 
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sammantaget inte kunde anses skattemässigt gynnad.70 Fastighetsbranschen behöll 

rentav minst av det bokföringsmässiga resultatet efter skatt av de jämförda 

branscherna.71 Det faktum att branschen betalade mindre bolagsskatt skulle sålunda 

kunna anses ha kompenserats av de särskilda fastighetsrelaterade skatterna till den grad 

att branschen under den studerade tidsperioden istället varit överbeskattad.  

Premissen att ovan nämnda fastighetsrelaterade skatter kompenserade för den 

lägre bolagsskatten ansågs dock inte av utredaren vara självklar. De överväganden och 

syften som låg bakom de fastighetsrelaterade skatterna kom därför att studeras för att 

kunna avgöra om dessa kunde anses stå i överensstämmelse med en sådan slutsats.72 

Det konstaterades fastighetsskatten idag huvudsakligen motiveras av fiskala skäl. Dess 

huvudsyfte är således att generera pengar till statskassan, och detta utöver den normala 

inkomstbeskattningen, och man ansåg därför att särskilda skäl måste finnas för att denna 

ska kunna anses kompensera för låga bolagsskattebetalningar. Några sådana skäl kunde 

inte finnas, och skatten ansågs därför fristående från inkomstbeskattningen. Samma 

slutsats kom man till avseende stämpelskatten.73 En eventuell sammantagen större 

beskattning av fastighetsbranschen antogs med beaktande av detta vara lagstiftarens 

avsikt.74 I och med denna bedömning utgår man i den fortsatta utredningen från att de 

särskilda fastighetsrelaterade skatterna på grund av sin fiskala natur inte kan 

kompensera för det låga bolagsskatteuttaget. Att det tidigare konstaterats att 

fastighetsbranschen sammantaget inte kunde anses vara skattemässigt gynnad ansågs 

därför inte spela någon avgörande roll för frågan om åtgärder mot de skattemässiga 

effekter som paketering av fastigheter var nödvändiga. 

Fokus riktade därför istället helt till de inkomstskatterättsliga effekterna, och då 

dessa ansågs obalanserade till fastighetsbranschens fördel gjordes bedömningen att det 

var befogat att beskatta de i dagsläget skattefria transaktionerna med paketerade 

fastigheter.75 

 

                                                
70 SOU 2017, s. 14 och 102. 
71 SOU 2017, s. 95 f. 
72 SOU 2017:27 s. 166. 
73 SOU 2017:27, s. 86. 
74 SOU 2017:27, s. 170. 
75 SOU 2017:27, s. 170. 
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3.4. De alternativa lagstiftningsmodellerna för att motverka paketering 

I utredningen kom att redogöras för sex olika alternativ till lagstiftning för att motverka 

de skattemässiga fördelar som uppstår vid paketerade transaktioner av fastigheter, alla 

med sina för- och nackdelar. I följande delavsnitt avsnitt kommer de alternativ som inte 

lades till grund för förslaget behandlas. Alternativet avskattning av fastighet, den modell 

som i högst grad befanns stå i överensstämmelse med ändamålen, kommer redogöras 

för särskilt i nästa avsnitt. 

3.4.1. Alternativen om att innebörden av försäljningen skulle kunna leda till vissa 

rättsföljder 

I den utredning som lämnade förslag om slopande av kapitalvinstbeskattningen på 

näringsbetingade andelar hade vad gäller lös egendom anförts att den bästa lösningen 

för att motverka avyttring i paketerad form var att införa ett villkor för att kapitalvinsten 

på andelarna skulle vara skattefri med innebörden att det inte får vara produkter som 

säljs.76 Med inspiration av detta framfördes nu att ett sådant villkor skulle kunna 

anpassas till att bara avse fastigheter på så sätt att om innebörden av en andelsavyttring 

är att det är fastigheter som säljs skulle kapitalvinsten således inte bli skattefri. För att 

avgöra innebörden skulle fastighetsinnehavet utgöra utgångspunkten.77 

Det konstaterades dock att flera svåra avgränsningar skulle behöva göras, 

visserligen till stor del gemensamma för alla presenterade modeller. Bland annat skulle 

ställning behöva tas till vad som ska ses som en vanlig bolagsförsäljning respektive en 

försäljning av fastigheter, hur kapitalvinsten ska beräknas vid indirekta avyttringar och 

om tillgångarna i alla avyttrade företag ska få räknas ihop när man beräknar hur stor del 

som fastighetsinnehavet utgör. Dessutom förutsågs att alternativet skulle kunna leda till 

en viss överbeskattning av fastighetsbranschen, då kapitalvinsten på andelarna i 

paketeringsbolaget kan härröra från andra tillgångar än fastigheter.78 

Man redogjorde i utredningen även för två liknande alternativ. Vad som skiljer 

alternativen åt är i huvudsak rättsföljden. Ett alternativ ansågs vara att innebörden av 

försäljningen istället skulle kunna innebära att andelarna blev lagertillgångar.79 Ett annat 

att stämpelskatt skulle utgå vid överlåtelser av aktier i bolag med ett visst 

                                                
76 SOU 2001:11, s. 169. 
77 SOU 2017:27, s. 174. 
78 SOU 2017:27, s. 174. 
79 SOU 2017:27, s. 176. 
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fastighetsinnehav.80 Även i dessa fall skulle fodras att ställning tas till nyss nämnda 

avgränsningar och omständigheter. Alternativet med stämpelskatt konstaterades dock 

något mer problematisk då stämpelskatt i samband med nyemission är förbjudet enligt 

artikel 5.2. a) i EU:s direktiv om indirekta skatter på kapitalanskaffning81, och möjlighet 

till kringgående därför skulle stå öppen.82 

3.4.2. Alternativet att effektivisera fastighetsfållan 

Fastighetsfållan i 25 kap. 12 § IL innebär att kapitalförsluster bara får dras av mot 

kapitalvinster på fastigheter. Regeln infördes i samband med att beskattningen av 

näringsbetingade andelar slopades i syfte att hindra asymmetrier.83 Regleringen 

motverkas i viss mån paketeringar av fastigheter, då en kapitalförsluster och underskott 

inom en koncern kan användas för att göra kapitalvinsten skattefri vid en 

direktförsäljning. Med beaktande av detta undersökte utredaren om det skulle vara 

möjligt att mer effektivt motverka fastighetspaketeringar genom ändringar i 

fastighetsfållan, men inget lämpligt sätt att göra detta på hittades.84 

3.4.3. Test av det huvudsakliga syftet med transaktionen 

Ett annat alternativ som beaktades var att införa en mer allmän principbaserad regler 

utformad mer som en skatteflyktsregel med ett vitt tillämpningsområde. Bestämmelsen 

skulle ta sikte på syftet med transaktionen. Då en sådan reglering riskerade att bli vag i 

sin utformning, och därmed skulle kräva att myndigheter och domstolar fyller ut 

lagtexten, ansågs det för sannolikt att en viss osäkerhet om dess tillämpning skulle 

finnas.  Med anledning av att sådan lagstiftning helst bör undvikas och att om en sådan 

regel ändå var önskvärd det ansågs bättre att skärpa den redan existerande 

skatteflyktslagen bedömdes alternativet mindre väl lämpat.85 

                                                
80 SOU 2017:27, s. 177. 
81 Rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på 

kapitalanskaffning. 
82 SOU 2017:27, s. 177 f. 
83 SOU 2017:27, s. 175, Prop. 2003/03:96, s. 69 f. 
84 SOU 2017:27, s. 175. 
85 SOU 2017:27, s. 178 f. 
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3.5. Avskattning av fastighet 

Den modell som till slut befanns mest lämplig var så kallad avskattning av fastighet vid 

avyttring av andelar i företag. Denna modell ansågs nämligen bäst överensstämma med 

den uttalade ambitionen om neutralitet i beskattningen, dvs. i detta fall att utforma ett 

lagförslag som innebar att skattekonsekvenserna i så stor omfattning som möjligt var 

likartade oavsett vilken transaktionsform som väljs när en fastighets ska avyttras.86 

Alternativet avskattning skulle inte heller leda till några avsteg från de ovan nämnda 

principer som låg till grund för skattefriheten på näringsbetingade andelar.87 

Modellen tar utgångspunkt i redan befintlig skatterättslig reglering, nämligen 

bestämmelsen i 25 a kap. 25 § IL, som syftar till att motverka avyttring av bostäder som 

paketerats i fåmansföretag. Regeln infördes i samband med tillkomsten av reglerna om 

skattefria kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Trots att inga generella regler för 

att motverka paketering i övrigt kom att införas i samband med detta ansåg man 

nämligen att bostäder som förpackats i ett fåmansbolag utgjorde ett särskilt problem. Att 

en delägare i ett fåmansbolag skulle ges möjlighet såväl att paketera sin privata bostad i 

företaget som att sälja denna utan beskattnings ansågs nämligen utgöra en högst 

omotiverad skatteförmån som det inte fanns anledning att acceptera.88 

Reglerna utformades på så sätt att andelsöverlåtelsen under vissa förutsättningar 

medförde att fastigheten kom att skattas av hos det avyttrade bolaget (därav 

avskattning). Tekniskt uppnåddes detta på så sätt att företaget vid andelsöverlåtelsen 

skulle anses ha avyttrat och åter förvärvat fastigheten för ett pris som motsvarar 

marknadsvärdet.89 

Villkoren för avskattning enligt 25 a kap. 25 § IL är att det avyttrade företaget 

eller ett moderföretag till detta är ett fåmansföretag, och att det avyttrade företaget äger 

en fastighet som till huvudsaklig del har använts som bostad för en delägare i det 

säljande företaget eller i moderföretaget eller för en närstående till en sådan delägare. 

Hela fastigheten ska anses avyttrad.90 Av tredje stycket i bestämmelsen följer att 

avskattning som huvudregel endast ska ske om avyttringen medför att ett väsentligt 

inflytande i det avyttrade företaget övergår till någon annan. Ett exempel på en särskild 

                                                
86 SOU 2017:27 s. 15. 
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88 Prop. 2002/03, s. 132 ff. 
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omständighet som kan motivera ett undantag angavs dock vara då flera minoritetsägare 

avyttrar andelar med kort mellanrum.91 Detta förefaller rimligt, då flera 

andelsavyttringar av minoritetsägare under kort tidsperiod sammantaget kan innebära att 

det väsentliga inflytandet i realiteten övergår till någon annan, även om de enskilda 

andelsavyttringarna i sig vanligtvis inte torde kunna anses ha en sådan effekt. 

Att man i den nya utredningen valde att ta utgångspunkt i denna bestämmelse 

förklarades med att de problem som då konstaterats inom ett begränsat område liknade 

det problem som man nu hade att ta ställning till mer generellt.92 Den krets av företag 

där avskattning kunde bli tillämpligt då delägarrätter avyttrades sammanföll även med 

de företag som kan inneha näringsbetingade andelar, varför regleringen ansågs utgjorde 

ett väl anpassat ramverk.  

Förslaget som gavs för att motverka skattefördelarna med paketerade 

transaktioner av fastigheter var att en generellt tillämplig bestämmelse som tog 

utgångspunkt i den befintliga undantagsregeln om bostäder som paketerats i 

fåmansbolag skulle införas. Bestämmelsen ska sålunda vara tillämplig så fort någon av 

de subjekt som anges i 25 kap. 3 och 3 a § avyttrat en delägarrätt.93 Om dessa 

omständigheter är uppfyllda inträder den ovan beskrivna rättsföljden med avskattning 

enligt huvudregeln. Paketeringsbolaget ska sålunda vid avyttringen av delägarrätten 

anses ha avyttrat och åter förvärvat fastigheten för ett pris som motsvarar dess 

marknadsvärde. Då fastigheten anses ha avyttrats ska företaget göra en vanlig 

kapitalvinstberäkning, och gjorda värdeminskningsavdrag ska återföras då fastigheten är 

en kapitaltillgång. Kapitalvinsten ska sedan tas upp till beskattning. I och med att 

fastigheten också anses förvärvad för marknadsvärdet får det värdet användas som nytt 

anskaffningsvärde. Framtida värdeminskningsavdrag kommer då att beräknas med 

utgångspunkt i det nya anskaffningsvärdet.94 

 En reglering utformad på detta sätt skulle sålunda innebära att avskattning av 

samtliga fastigheter alltid skulle ske vid en andelsavyttring. I syfte att se över om 

bestämmelsen kunde göras mindre långtgående och därmed värna om omstrukturering 

kom dock möjligheterna att göra denna tillämplig endast när en viss del av 

paketeringsbolagets tillgångar utgjordes av fastigheter att diskuteras. Tanken var att 
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bestämmelsen endast skulle träffa fall då innebörden av försäljningen är just att sälja 

fastigheter. Avskattning skulle sålunda inte ske vid avyttringar av näringsbetingade 

andelar i de fall då syftet med transaktionen var att avyttra en verksamhet, även om den 

i och för sig innehöll en fastighet.95  

Denna typ av lagstiftning innebär dock, vilket uppmärksammats i utredningen, 

att vissa gränsdragningsproblem uppstår, vilket i sin tur leder till att det kan vara svårt 

att utforma en effektiv reglering. Framför allt uppstår problem när man ska göra skillnad 

mellan en avyttring av fastigheter och en avyttring av en rörelse. Utredaren ansåg att det 

här fanns två vägar att gå. Ett alternativ var att ange att avskattning endast ska ske när 

den egentliga innebörden av en andelsavyttring är att en eller flera fastigheter avyttras. 

Det skulle då bli rättstillämpningens uppgift att fylla ut den medvetet vaga 

lagstiftningen genom att med med utgångspunkt i föreliggande faktiska omständigheter 

göra en bedömning av vilken innebörd transaktionen har. Den andra möjligheten var att 

uttrycka dessa kriterier direkt i lagtexten.96 Med hänsyn till att lagstiftaren ändå i 

förarbetena borde utveckla vilka omständigheter som har betydelse för bedömningen av 

innebörden med transaktionen, ansåg dock utredaren att det var lämpligt att uttrycka 

kriterierna direkt i lagtexten. 

I syfte att finna sådana kriterier gjordes en komparativ utblick. Det kunde 

nämligen konstateras att sådana regler som tar sikte på substansen i det avyttrade 

företaget förekommer såväl i Finland som i Frankrike och Nederländerna. I Finland är 

andelsavyttringen inte skattefri om bolagets huvudsakliga verksamhet är att äga eller 

förvalta fastighter. Inriktningen görs genom en samlad bedömning av hela 

verksamheten i bolaget. Frankrike och Nederländerna har avseende undantag vid 

andelsavyttringar respektive stämpelskatt regleringar som blir tillämpliga först då 50 

procent av ett företags tillgångar består av fast egendom97. Reglerna lägger alltså 

avgörande vikt vid om företagets huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta 

fastigheter, eller vid om tillgångarna i det avyttrade företaget till en viss procent består 

av fast egendom. Vid den senare typen av reglering rör det sig dock om rena 

presumtionsregler avseende substansen i företaget. I samband med att avgränsningen av 

substanskravet diskuterades i utredningen konstaterades att sådana presumtionsregler 

har den nackdelen att de, om de inte kompletteras med ytterligare lagstiftning som 
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förhindrar detta, öppnar upp för kringgåenden. Tillgångar skulle nämligen kunna 

tillföras ifrågavarande bolag för att på så sätt “spä ut” fastighetsinnehavet, och därmed 

undvika att hamna över den gräns som presumtionsregeln uppställer med resultatet att 

kapitalvinstbeskattning undviks.98 

Med beaktande av den komparativa jämförelsen ansåg utredaren att substansen 

var det mest lämpliga måttet att utgå från när det gällde att kvantifiera innebörden av 

transaktionen.99 Med hänsyn till att det var de skattemässiga fördelarna av försäljningar 

av fastigheter i paketerad form som skulle motverkas ansåg man dock att det avyttrade 

företaget bör innehålla en hög andel fastigheter för att avskattning ska ske. Detta då en 

låg andel fastigheter riskerar att medföra att avskattning sker i fler fall än vad som är 

nödvändigt för att effektivt motverka transaktioner med paketerade fastigheter. Man 

landade slutligen i att huvudregeln skulle vara att avskattning ska ske om det avyttrade 

företagens tillgångar huvudsakligen består av fastigheter, där med huvudsakligen i 

inkomstskattelagen avses cirka 75 procent eller mer.100 Beräkningen av tillgångarna 

skall göras med beaktande av samtliga avyttrade företag, vilket innebär att det företag 

som den avyttrade delägarrätten hänför sig till och alla dotterföretag som det företaget 

har, direkt eller indirekt, ska räknas med.101 Alla avyttrade tillgångar ska sålunda 

jämföras och om den huvudsakliga delen av tillgångarna är fastigheter är huvudregeln 

att avskattning ska ske. 

 Bestämmelsen avsågs placeras i 25 a kap. 27 § IL, och den föreslagna 

huvudregeln i första stycket lyder som följer: 

 

Om ett företag avyttrar en delägarrätt och 

tillgångarna i direkt eller indirekt avyttrade 

 företag huvudsakligen består av fastigheter, 

gäller följande. De företag som äger 

 fastigheter i Sverige ska vid avyttringen 

av delägarrätten anses ha avyttrat och 

åter förvärvat dessa fastigheter för ett pris 

som motsvarar marknadsvärdet.102 
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I andra stycket uppställs de untantagsfall i vilka avskattning sålunda inte ska ske. Här 

sägs nämligen att första stycket inte gäller avseende skalbolag, då delägarrätten anses 

avyttrad på grund av likvidation eller konkurs, då den avyttrade delägarrätten är 

marknadsnoterad, eller då delägarrätten har avyttrats för att sälja en rörelse vars 

huvudsakliga inkomster och utgifter inte är hänförliga till en fastighet. Enligt 

paragrafens tredje stycke gäller även att om det bestämmande inflytandet över det 

företag som äger fastigheten inte upphör, ska första stycket bara tillämpas om det 

föreligger särskilda omständigheter. Det fastslås även här att särskilda omständigheter 

aldrig föreligger vid avyttring av en delägarrätt från ett företag som såväl före som efter 

avyttringen ingår i samma koncern som det förvärvande företaget.103 

3.6. Sänkt stämpelskatt och schablonintäkt 

I utredning kom även att föreslås att stämpelskatten skulle sänkas från nuvarande 4,25 

procent (8 § SL) till 2 procent. Den föreslagna sänkningen motiverades av att den 

föreslagna avskattningsregeln skulle komma att innebära att paketerade transaktioner 

med fastigheter inte längre skulle kunna genomföras skattefritt. Som en naturlig 

konsekvens av detta förväntades skattekostanden för att omsätta fastigheter öka, dels 

genom den föreslagna avskattningen, dels genom den schablonintäkt som föreslagits 

och som avsett att motsvara det uttag av stämpelskatt som sker vid ett vanligt 

lagfartsförvärv.104 

Förhöjda transaktionskostnader vid omsättning av fastigheter sålunda motivera 

balanserande åtgärder. Då stämpelskatten är en specifik skatt som träffar just fastigheter 

och saknar motsvarighet vid transaktioner av andra tillgångar eller verksamheter ansågs 

denna väl lämpad för detta ändamål. 

Förutom förslaget om sänkt stämpelskatt föreslogs även att stämpelskatten helt 

skulle slopas vid koncerninterna förvärv. Enligt nuvarande reglering gäller som nämnts 

i avsnitt 2.5. enligt 32a § 1-2 st. SL att inskrivningsmyndigheten ska medge uppskov 

med betalningen av stämpelskatten vid koncerninterna förvärv. Uppskovsreglerna 
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motiverades vid dess tillkomst av den allmänna utgångspunkten att skattereglerna inte 

bör motverka omstruktureringar inom näringslivet.105 

Utredaren konstaterade att denna möjlighet till uppskov med betalningen av 

stämpelskatten visserligen innebär att någon omedelbar skattekostnad inte uppkommer. 

Det administrativa arbete som uppskovet leder till måste dock vägas mot denna kostnad, 

och med detta inräknat kan i många fall ändå hävdas att de skatterättsliga reglerna kring 

stämpelskatt får en viss påverkan på valet av tillvägagångssätt.106 Med den föreslagna 

regleringen om avskattning på fastigheter ansågs inte längre nödvändigt att beskatta 

koncerninterna fastighetsöverlåtelser över huvud taget. Av denna anledning föreslogs 

alltså att någon skatteplikt för stämpelskatt inte ska uppkomma vid koncerninterna 

förvärv, och därmed även slopandet av den nuvarande uppskovsregleringen.107 

 I och med att en av de bärande tankarna bakom avskattningsförslaget varit att 

skapa skattemässig neutralitet mellan att avyttra en fastighet genom en 

paketeringstransaktion och en direktförsäljning ansåg utredaren att även de paketerade 

transaktionerna borde träffas av stämpelskatt. Den nuvarande stämpelskatteregleringen 

är dock som konstaterats i 2.5. inte tillämplig då andelar avyttras, varför utredaren 

istället föreslog att det företag som är skatteskyldigt på grund av avskattningen ska ta 

upp en schablointäkt. Förslaget innebär att företaget som skattar av en fastighet tar upp 

en schablonintäkt motsvarande 7,09 % av det högsta av marknadsvärdet på fastigheten 

och taxeringsvärdet året före beskattning. Procentsatsen har beräknats motsvara den 

stämpelskatt som skulle utgå vid en direkt försäljning.108 

 Förslaget skulle således innebära att paketeringsbolaget kommer att beskattas på 

motsvarande sätt som sker genom stämpelskatt vid en direkt försäljning. 

3.7. Effekter av den föreslagna regleringen för det företag som äger 

fastigheten 

När andelar i ett företag avyttras, och ovan nämnda förutsättningar är för handen, ska 

sålunda fastigheter som det avyttrade företaget äger vid tidpunkten för 

andelsavyttringen anses avyttrade och åter förvärvade till marknadsvärdet. Den fiktivt 

beräknade kapitalvinsten ska då tas upp till beskattning, det avskattade marknadsvärdet 

                                                
105 SOU 1998:1, s. 101, jfr. Prop. 1998/99:15, s. 3. 
106 SOU 2017:27, s. 316. 
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får användas som nytt anskaffningsvärde och framtida värdeminskningsavdrag ska 

beräknas med detta nya värde som grund. Det företag som skattar av fastigheten ska i 

samband med transaktionen även ta upp föreslagen schablonintäkt.  

Beskattningen av kapitalvinsten ska ske hos paketeringsbolaget, en lösning som 

kan ses som något underlig med tanke på att det inte är paketeringsbolaget som erhåller 

ersättningen för transaktionen, denna erhåller ju det säljande bolaget. Som konstateras i 

utredningen skulle en sådan beskattning därför kunna bryta mot 

skatteförmågeprincipen.109 Principen innebär att den skatteskyldige ska betala skatt i 

förhållande till sin förmåga, och är allmänt accepterad som grunden för 

inkomstbeskattningens utformning.110 Utredaren ansåg dock att hela transaktionen ska 

behandlas som en enhet, inte minst eftersom storleken på köpeskillingen kan antas 

bestämmas med hänsyn tagen till vem som står för skattebetalningen. Vidare hävdades 

att vem som i slutändan betalar skatten vid en paketerad transaktion är en 

uppbördsfråga, och att det tillkommande skattekravet kommer att få genomslag på 

prisbildningen i den mån det sammantaget leder till ökade kostnader.111 

Ett uppenbart problem med ett antagande om att betalningen av skatten kommer 

lösas enhetligt mellan det avyttrande och förvärvande företaget är dock att likviditeten i 

paketeringsbolaget kan påverkas, till förfång för eventuella minoritetsägare, om köparen 

inte tar ansvar för att bolaget tillförs medel för att betala skatten.112  

Till detta kommer att det ursprungliga ägarföretaget i normalfallet inte kommer 

kunna lämna koncernbidrag till paketeringsbolaget i resultatutjämnade syfte. För att 

koncernbidrag ska vara avdragsgilla krävs nämligen enligt 35 kap. 3 § 3 p. IL att 

dotterföretaget har varit helägt under givarens och mottagarens hela beskattningsår. För 

att resultatutjämning ska vara möjlig krävs att ett överlåtelseavtal upprättas med 

innebörden att tillträdet är bestämt till en senare tidpunkt än avyttringstidpunkten, och 

att räkenskapsårets utgång ligger mellan dessa två tidpunkter. Detta då 

koncernbidragsrätten enligt praxis är kopplad till tillträdet.113 Vid en direktavyttring kan 

säljaren resultatutjämna med avseende på kapitalvinsten från fastigheten. Trots den 

uttalade ambitionen om att avskattning skall medföra att en paketerad transaktion 

beskattas på samma sätt som en direktavyttring av fastigheten ansågs den redogjorda 
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undantagsmöjligheten att göra detta även vid ett paketeringsförfarande tillräcklig för att 

inget förslag i denna del behövde lämnas.114  

3.8. Förhållandet till övriga omstruktureringsregler 

Som ovan nämnts ska avskattning inte ske i de fall då koncernens bestämmande 

inflytandet över paketeringsbolaget inte ändras. Då de föreslagna reglerna syftade till att 

motverka externa transaktioner med paketerade fastigheter och som utgångspunkt inte 

skulle försvåra omstruktureringar ansågs att ett undantag för koncerninterna 

transaktioner behövdes.115 

Det finns dock även andra regler som syftar till att omstruktureringar ska kunna 

genomföras utan omedelbar beskattning, och detta även i de fall då det bestämmande 

inflytandet över företaget ändras (ägarbilden). Dessa omstruktureringsregler utgörs av 

verksamhetsavyttringar, andelsbyten, fusion, fission och partiell fission och har sin 

bakgrund i EU:s fusionsdirektiv, vilket syftar just till att möjliggöra omstruktureringar 

inom EU utan omedelbar beskattning.116 I princip samma regler har i Sverige införts 

även för transaktioner mellan svenska rättssubjekt.117 Med beaktande av dessa EU-

rättsliga åtagandet ansåg ansåg utredaren att det var av avgörande betydelse att 

direktivets syfte kunde upprätthållas och att dessa omstruktureringsregler kunde fungera 

parallellt med den föreslagna avskattningsregleringen.118 Utredaren behandlade 

verksamhetsavyttringar, andelsbyten, fusioner samt fissioner. Den redogörelse som 

gjordes visade på att omstruktureringsreglerna i sin nuvarande lydelse troligen skulle 

kunna användas för att undvika avskattning, och risken för kringgåenden ansågs särskilt 

stor avseende fusion och partiell fission.119 Regleringen kring dessa 

omstruktureringsregler ska nu därför behandlas mer i detalj. 

Fusion regleras i 23 kap. Aktiebolagslagen (2005:551). Med fusion avses enligt 

23 kap. 1 § ABL att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar 

och skulder i ett eller flera av bolagen övertas av ett annat aktiebolag mot vederlag till 

aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen. Genom förfarandet upplöses det eller de 

överlåtande bolagen utan likvidation. En fusion ska enligt fusionsdirektivet inte leda till 

                                                
114 SOU 2017:27, s. 191. 
115 SOU 2017:27, s. 200. 
116 Se härom SOU 2005:19 s. 11 och direktiv 2009/133/EG, framför allt (2) och (7) i skälen. 
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118 SOU 2017:27 s. 214. 
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beskattning av kapitalvinsten på de tillgångar som överförts120. Som huvudregel ska inte 

heller vinster på en andel som det övertagande bolaget har i det överlåtande bolaget, och 

som försvinner i och med transaktionen, beskattas121. Även bytet av andelar hos ägaren 

till det överlåtande bolaget ska undantas från beskattning122.  

Fusioner som karaktäriseras som kvalificerade ska alltså kunna genomföras utan 

skattekonsekvenser. I enlighet med detta framgår av 37 kap. 17-18 §§ IL att, om 

fusionen är kvalificerad, det överlåtande företaget inte ska beskattas för inkomst under 

det beskattningsår som avslutas genom fusionen samt att det övertagande företaget 

inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation och anses ha bedrivit det 

överlåtna företagets verksamhet redan från ingången av nämnda beskattningsår. Det 

finns ingen gräns för hur stor andel av ersättningen som får lämnas som kontanter.123 I 

och med att det övertagande företaget vid fusion inträder i det överlåtande företagets 

skattemässiga situation skulle beskattning av kapitalvinsten på en fastighet kunna 

undvikas genom att förvärvet av denna sker genom att ett paketeringsföretag fusioneras 

in i det övertagande företaget.  

Delning (vilket kallas fission i IL) regleras i 24 kap. ABL. Med delning avses 

enligt 24 kap. 1 § ABL att bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra 

aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i det överlåtande bolaget. Delning kan dels ske 

genom att det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder och skulder övertas 

av två eller flera andra bolag, varvid det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation. 

Delning kan enligt 38 a kap. 2 § IL också ske genom att en del av det överlåtande 

bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det 

överlåtande bolaget upplöses, och kallas då i inkomstskattelagen för partiell fission. 

Regleringen kring “vanliga” fissioner är utformad på i princip samma sätt som 

för fusioner, och även fission skulle därför kunna användas för att kringå de föreslagna 

avskattningsreglerna. Vad avser fissioner skulle dock i många situationer så kallad 

partiell fission vara det förfarandet att föredra. Som ovan nämnts har nämligen partiell 

fission den fördelen att paketeringsbolaget inte upplöses genom förfarandet. Dessutom 

behöver endast enskilda näringsgrenar överföras. Enligt förarbetena har ägande och 

förvaltning av enstaka fastigheter ansetts kunna utgöra en verksamhetsgren124. Enligt 

                                                
120 2009/133/EG, artikel 4. 
121 2009/133/EG, artikel 9. 
122 2009/133/EG, artikel 8. 
123 SOU 2017:27, s. 218. 
124 Prop. 1998/99:15 s. 138. 
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38a kap. 2 § 2 st. IL gäller att det överlåtande företaget måste behålla minst en 

verksamhetsgren, t.ex. en fastighet, vilket dock enkelt kan åstadkommas genom en 

underprisöverlåtelse. Som ersättning lämnas enligt 38a kap. 2 § 4 st. andelar eller 

pengar till ägarna i det överlåtande företaget. I fusionsdirektivet uppställs en 

begränsning avseende hur stor den kontanta ersättningsdelen får vara (10%). Någon 

sådan begränsning finns dock inte i IL, vilket innebär att säljarna kan få betalt enbart i 

kontanter. En partiell fission som genomförs i enlighet med bestämmelserna i 38 a kap. 

IL ska inte föranleda någon beskattning av det överlåtande respektive övertagande 

företaget och inte heller av delägarna i det överlåtande företaget.125 

Utredaren konstaterade att omstruktureringsreglerna följer av Sveriges EU-

rättsliga åtaganden, och varken kan eller bör därför ändras ensidigt för att anpassas till 

ändrade svenska förhållanden. Med tanke på att dessa regler visat sig kunna användas 

för att kringå de föreslagna reglerna om avskattning ansågs dessa äventyra hela 

förslaget, även om det ansågs finnas ett visst tolkningsutrymme för att tillämpa 

skatteflyktslagen på förfaranden med mycket svaga omstrukturerings- eller 

rationaliseringsskäl.126 

3.9. Förslagens förväntade konsekvenser 

De framlagda förslagen om avskattning och schablonintäkt skulle framför allt innebära 

att juridiska personer kan komma att beskattas i situationer där de inte tidigare 

beskattats. De beräkningar som i utredningen gjordes avseende hur stora ökning av de 

direkta intäkterna förslagen skulle innebära för staten visade även på att det skulle röra 

sig om betydande kostnader för fastighetsbranschen. Bland annat bedömdes 

fastighetsbranschens kostnader för bolagsskatten vid den högsta beräkningen kunna öka 

med över 10 procent.127 I och med att förslaget även kommer att ge upphov till nya 

framtida avdragsunderlag eftersom att alla fastigheter får ett nytt omkostnadsbelopp vid 

varje transaktion kunde dock skatteintäkterna över en längre tid förväntas minska 

något.128 

I och med att förslaget om avskattning innebär att även kapitalvinster hänförliga 

till tidigare perioder när den paketerade fastigheten haft andra ägare skall beskattas finns 
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en uppenbar risk för inlåsningseffekter inom det befintliga fastighetsbeståndet, särskilt 

inledningsvis. Denna inlåsningseffekt i kombination med den allmänna 

skattebreddningen bedömdes bland annat kunna leda till en minskad omsättning på 

fastighetsmarknaden och dessutom att vissa fastighetsaffärer istället skulle utföras 

genom någon av de i avsnitt 3.6 behandlade övriga omrstruktureringsreglerna.129 

Då en del av marknadsvärdet i och med avskattningen skulle betalas i skatt 

konstaterades att fastigheternas nettovärde skulle komma att minska. Ett minskat 

nettovärde får konsekvenser för bankernas säkerheter, då dessa kommer bli mindre 

värda efter skatt, varför förslaget sålunda ansågs kunna få konsekvenser på 

kreditmarknaden. Fastighetsföretagens betalningsförmåga ansågs dock inte påverkas av 

förslaget, i och med att driftnettot, dvs. hyresintäkter minus kostnader för drift och 

underhåll, fastighetsskatt etc., inte skulle komma att ändras. Ingen vidare analys kom 

därför att göras.130 De ovan förväntade skattehöjningarna och inlåsningseffekterna som 

förslaget skulle leda till ansågs tydligen inte påverka betalningsförmågan hos 

fastighetsföretagen. 

Förslaget om slopad stämpelskatt vid koncerninterna förvärv av fastigheter 

ansågs kunna öka möjligheten att omfördela tillgångar mellan företag i samma koncern 

utan skattekonsekvenser. De skattemässiga effekterna av detta förmodades dock inte bli 

särskilt stora.131 

I och med att den skattemässiga neutraliteten genom förslaget minskar mellan 

investeringar i fastighetsverksamhet och investeringar i andra verksamheten 

konstaterades att mängden fastighetsinvesteringar riskerar att avvika från vad som vore 

samhällsekonomiskt effektivt.132 Utländska investerare som sökt sig till Sverige 

befarades även i och med förslaget kunna tänka sig att sälja fastigheter i Sverige till 

förmån för andra marknader, vilket om inte efterfrågan svarar upp mot det ökade 

utbudet även ansågs kunna leda till fallande fastighetspriser.133  

                                                
129 SOU 2017:27, s. 349 f. 
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131 SOU 2017:27, s. 355. 
132 SOU 2017:27, s. 366. 
133 SOU 2017:27, s. 359. 
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3.10. Kritik mot förslaget 

3.10.1. Bakgrund 

Förslaget fick omedelbart utstå mycket hård kritik. Till utredningen fogades nämligen 

ett särskilt yttrande lämnat av experter, vilka i stor grad utgjordes av företrädare för 

näringslivet. Deras slutsats var att betänkandet hade sådana brister att det inte kunde 

läggas till grund för lagstiftning.134 Förslaget är i skrivandets stund på remiss, och svar 

har endast inkommit från ett fåtal remissinstanser. Det rör sig framför allt om svar i 

vilka förslaget lämnats utan erinran eller remissinstansen beslutat att avstå från att yttra 

sig. Svarstiden kom dessutom i slutet på juni att förlängas till den 15 september 2017, 

vilket talar för att svar från remissinstanser med större intresse för utredningen kan dröja 

ännu en tid. Utredningen har även givit upphov till ett antal kommenterande artiklar, om 

än även dessa i relativt litet antal. Med bakgrund av att materialet sålunda ännu är 

begränsat kommer det till utredningen fogade särskilda yttrandet här tas som 

utgångspunkt. Även synpunkter från annat håll kommer dock redogöras för i möjligaste 

mån. 

3.10.2. De övergripande utgångspunkterna 

Utredningen kom i det särskilda yttrandet inledningsvis att ifrågasättas redan avseende 

dess tolkning av det givna uppdraget. Uppdraget hade enligt direktiven varit att särskilt 

kartlägga och analysera förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för 

skatteplanering, och man fann det därför anmärkningsvärt att utredaren redan vid 

presentationen av uppdraget tycktes ha tolkat uppdraget som att var förekomsten av 

paketering av fastigheter i allmänhet som skulle undersökas. Med beaktande av detta 

gjordes tolkningen att utgångspunkten redan från början varit att en skattefri 

bolagsförsäljning av en fastighet per definition alltid är ett utnyttjande av ett 

skatteplaneringsverktyg, något som inte kunde anses förenligt med direktiven.135 

Kritik riktades även mot hanteringen av de analyser och bedömningar som 

gjordes i betänkandet avseende den sammantagna skattemässiga situationen för företag i 

fastighetsbranschen och huruvida branschen kunde anses vara skattemässigt gynnad. 

Enligt direktiven hade utredaren vid förslag på författningsändringar nämligen att 

                                                
134 SOU 2017:27, s. 399. 
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2017:27, s. 2. 



43 
 

beakta hur de föreslagna reglerna samverkade med kringliggande regler. Den 

kartläggning som gjordes visade att branschen inte var skattemässig gynnad, och med 

beaktande av detta ansågs det problematiskt att utredaren vid val av modell och 

utformning av förslagen beslutat att bortse från de skatteuttag som följer av 

regelsystemen för fastighetsskatt och stämpelskatt.136 Mot bakgrund av detta ansågs att 

förslaget skulle leda till en överbeskattning av fastighetsbranschen, och i samband med 

detta påmindes även om EU-direktiv 2016/1164 avseende bland annat begränsningar i 

rätten till avdrag för räntekostnader, vilket inte beaktats och ytterligare skulle komma att 

öka överbeskattningen av fastighetsbranschen.137 Att viktiga reformer likt denna inte 

kommit att beaktas har även ifrågasatts av ett antal remissinstanser.138 

Man poängterade även att lagstiftaren införde det regelverk som möjliggjort 

fastighetspaketeringar. Med beaktande av detta ansågs den retroaktivitet som förslaget i 

sin nuvarande utformning skulle leda till, då även värdeökningar på fastigheter 

hänförliga till perioder då bolagen haft andra ägare skulle beskattas, särskilt kunna 

ifrågasättas ur ett förutsebarhets- och legitimitetsperspektiv.139 I och med att inga 

övergångsbestämmelser hade föreslagits för att mildra de inlåsningseffekter på 

fastighetsmarknaden som reglernas retroaktiva utformning skulle leda till ansågs även 

vissa fastighetsägare kunna drabbas mycket hårt.140 Det framlagda förslaget ansågs i 

denna del sammantaget spegla en förenklad syn på fastighetsmarknaden, såväl avseende 

konsekvenser för behövliga strukturomvandlingar som för de sannolika 

marknadsvärdesförändringarna som följer.141 

3.10.3. Tillämpningsproblematiken 

Att de föreslagna avskattningsreglerna utformats med utgångspunkt i den nuvarande 

bestämmelsen om avskattning av bostadsfastigheter som ägs av ett fåmansföretag 

ansågs av experterna som en tveksam lösning. Detta dels då fåmansföretag är en speciell 

                                                
136 SOU 2017:27, s. 389 f, jfr. Sveriges kommuner och landstings remissyttrande, s. 2. 
137 SOU 2017:27, s. 390. 
138 Sveriges kommuner och landstings remissyttrande, s. 3, Skanskas remissyttrande över SOU 
2017:27, s. 2. 
139 SOU 2017:27, s. 390. 
140 SOU 2017:27, s. 399, se även Skanskas remissyttrande, s. 2 samt Sveriges kommuner och 
landstings remissyttrande, s. 3. 
141 SOU 2017:27, s. 390. 
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företeelse, och dels då det saknas erfarenheter kring eventuella tillämpningssvårigheter 

med den typen av bestämmelse.142  

Även det föreslagna substanskravet kom att kritiseras då det ansågs föreligga en 

betydande risk för tillämpningsproblem. Kravet skulle nämligen innebära att 

marknadsvärdet för samtliga fastigheter som ingår i överlåtelsen måste fastställas, något 

som ansågs kunna bli både betungande och osäkert.143 Med marknadsvärdet på 

fastigheten avsågs enligt författningskommentarerna nämligen den ersättning som en 

extern köpare varit villig att erlägga för fastigheten vid en direktförsäljning. Detta skulle 

i praktiken innebära att den skatteskyldige måste förvissa sig om att denne kan prestera 

ett underlag som Skatteverket bedömer som tillförlitligt, vilket antogs kunna leda till 

såväl tillämpnings- som bevissvårigheter. Förslaget innebär dessutom att det i slutändan 

skulle vara köparen och en eventuell kvarvarande minoritet som ansvarade för den 

skattemässiga hanteringen, varför parterna civilrättsligt skulle komma att behöva 

föredela den skattemässiga risken emellan sig.144 

Att den föreslagna avskattningsregeln skulle innebära att skatteskyldigheten för 

kapitalvinsten genom en fiktiv transaktion skulle uppstå hos paketeringsbolaget kom 

även att kritiseras på den grund att av detta följer att paketeringsbolaget genom 

“försäljningen” inte erhåller några likvida medel med vilka denna skatteskuld kan 

betalas. I praktiken ansågs ordningen således medföra en negativ påverkan på företagets 

likviditet och eget kapital, vilket skulle kunna leda till tillfälliga betalningsproblem eller 

i värsta fall att likvidationsplikt inträder enligt ABL:s regler om kapitalbrist.145 Man 

uppmärksammade även att ordningen kunde få icke önskvärda konsekvenser för en 

ägarminoritet i paketeringsbolaget, för det fall att medel att betala den aktuella skatten 

med skulle saknas. Frågan om personligt ansvar genom företrädaransvar kan då 

nämligen aktualiseras, och för att sådant ansvar ska inträda konstaterades att det enligt 

gällande praxis endast krävs att företrädaren inte vidtagit erforderliga 

avvecklingsåtgärder innan betalning av skatten förfallit till betalning.146 

Avseende den föreslagna regleringens tillämpningsproblematik kom 

avslutningsvis att slås ned på den nonchalans med vilken utredaren hanterat den 

konstaterade problematiken kring situationer där fastigheter i Sverige ägs av utländska 
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företag. Med beaktande av risken för internationell dubbelbeskattning, och de särskilda 

tillämpningssvårigheter som skulle uppkomma i och med att bestämmelserna även i 

begränsad omfattning ska omfatta även överlåtelser mellan utländska bolag gjorde att 

frånvaron av fördjupad analys ansågs anmärkningsvärd.147 

3.10.4. Den bristande konsekvensanalysen 

Även om det ansågs att den konsekvensanalys som utredaren presenterade generellt var 

transparent med svårigheterna att göra meningsfulla analyser ansågs vidare analyser på 

vissa områden ha varit nödvändiga. Man efterfrågade bland annat bankernas synpunkt 

på den eventuella nedgången av värdet på de panter i fastigheter de innehar och en mer 

omfattande analys av förslagens effekter för bostadsbyggandet och därmed tillväxten. 

De ökade kostnaderna som förslagen skulle leda till för fastighetsföretagen, vilka de 

ansågs sannolikt inte kunna kompensera sig för, förutspåddes nämligen leda till minskat 

bostadsbyggande och därmed ytterligare ökad brist på framför allt 

hyresbostäder.148Sammantaget ansågs just att de konstaterade svårigheterna med att 

göra meningsfulla analyser, tillsammans med övriga brister i analysen av förslagens 

effekter, gjorde det mycket svårt att förstå konsekvenserna av förslaget. Då förslaget 

skulle komma att få effekter för viktiga samhällsfunktioner som bostadsbyggandet och 

stabiliteten i det finansiella systemet ansågs detta särskilt allvarligt.149  

3.10.5. Sammanfattning av kritiken 

Sammanfattningsvis ansågs sålunda utredaren i sitt lämnade förslag ha gått långt utanför 

de ramar och mål som satts upp i direktiven. Analyserna av förslagen och dess 

konsekvenser bedömdes därtill bristfälliga och man ansåg rentav att utredaren 

underskattat de krav som i praktiken ställs på denna typ av lagstiftning och de problem 

som följer med de lämnade förslagen. Dessutom befanns förslagen stå i strid med  

grundläggande beskattningsprinciper och försvåra omstruktureringar.150 Då förslaget 

skulle komma att få effekter för viktiga samhällsfunktioner som bostadsbyggandet och 

stabiliteten i det finansiella systemet ansågs dessa brister särskilt allvarliga, och man 
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148 SOU 2017:27, s. 396 f. se även Sveriges kommuner och landstings remissyttrande, s. 2 
samt Skanskas remissyttrande, s. 2. 
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ansåg avslutningsvis att betänkandet med beaktande av detta inte kunde läggas till 

grund för lagstiftning.151 

4. Avslutning 

Att möjligheten till paketeringar skulle öppnas upp som en konsekvens av införandet av 

skattefria kapitalvinster för försäljning av näringsbetingade andelar stod redan från 

början klart för lagstiftaren. Syftet var framför allt att skapa likformighet och neutralitet 

i skattesystemet, och de förskjutningar av skattebetalningar som härigenom 

möjliggjordes ansågs rentav positiv för svensk ekonomi. Den stora knäckfrågan 

avseende den nuvarande regleringen på området har dock framför allt kommit att handla 

om när en tillgång ska anses vara en lager- respektive kapitaltillgång, och därmed om 

det kan vara fråga om en näringsbetingad andel eller ej. I denna del kan användandet av 

holdingbolag för genom ett indirekt ägande kringgå de särskilda tillgångsreglerna i 27 

kap. anses problematiskt, då avsikten med reglerna varit just att förhindra sådana 

tillgångsomvandlingar. Det står dessutom klart att möjligheten till paketerade 

transaktioner med fastigheter innebär en brist i neutraliteten i beskattningen, då 

skattekonsekvenserna gentemot framför allt en direktförsäljningen skiljer sig åt.  

 I vissa delar finns det därmed anledning att välkomna lagändringar på området. 

Frågan är dock om tiden är den rätta, och om den omfattning med vilket detta nu gjorts i 

och med det framlagda förslaget är försvarbart. Redan inledningsvis i utredningen står 

är det tydligt att de givna direktiven avseende paketering av fastigheter tolkats extensivt. 

Paketering av fastighet i allmänhet har härmed hamnat under luppen, och inte endast de 

förfaranden som sker i skatteplaneringssyfte vilket tycks ha varit vad som åsyftats i 

direktiven. Följdaktligen har de förslag som lagts fram kommit att omfatta samtliga 

transaktioner med fastigheter, även om vissa försök gjorts att göra förslaget mindre 

långtgående i syfte att värna om omstruktureringar. Tolkningen blir än mer intressant 

med tanke på att utredaren efter kartläggning och analys av den skattemässiga 

situationen för företag i fastighetsbranschen kom till slutsatsen att fastighetsbranschen 

inte kunde anses skattemässigt gynnad i jämförelse med andra branscher. Med 

hänvisning till att de olika skatterna hade olika syften, och därmed inte kunde anses 

kompensera för varandra, kom fokus dock som vi sett dock att läggas endast på 

bolagsskatten, vilken visat sig vara lägre i jämförelse med andra branscher. Även om 
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argumenteringen kring denna utgångspunkt skulle vara riktig så innebär detta att hänsyn 

inte tas till den faktiska skatten som utbetalas, vilket kan leda till en överbeskattning av 

fastighetsbranschen som knappast är gynnsam för samhällsutvecklingen. 

 Förslaget om avskattning skulle innebära att kapitalvinsten skulle komma att 

beskattas vid paketering, genom att en fiktiv avyttring och återförvärvning till 

marknadsvärdet av den aktuella delägarrätten anses ha ägt rum i paketeringsbolaget. 

Modellen ansågs vara den som bäst överensstämde med den uttalade ambitionen om 

neutralitet i beskattningen. Problemet är dock att den valda modellen även kan förmodas 

skapa vissa problem vid tillämpningen, särskilt vad gäller beräkning av marknads- och 

substansvärden. Dessutom innebär regelringen att det är paketeringsbolaget, och inte det 

säljande bolaget, som blir skatteskyldig. Denna lösning är dels mycket ovanligt, och kan 

dessutom skapa problem i och med att paketeringsbolaget genom försäljningen inte 

erhåller några medel att betala skatten med. Då utredaren valde att inte införa några 

övergångsbestämmelser riskerar förslaget dessutom att leda till inlåsningseffekter då 

även på fastigheter hänförliga till perioder då bolagen haft andra ägare kan komma att 

beskattas.  

Neutralitet och likformighet i beskattningen, vilket utredningens huvudändamål , 

kan visserligen i hög grad sägas uppfyllas genom de framlagda förslagen. Men denna 

strävan har även resulterat i förslag som ifall de införs kommer göra 

paketeringsförfaranden avseende fastigheter så invecklade och kostsamma att de med 

stor sannolikhet inte längre kommer utgöra ett rimligt alternativ vid 

fastighetsavyttringar. Andra ändamål, såsom enkelhet och förutsebarhet, tycks ha 

hamnat i skymundan och sett till helheten är det svårt att se alternativen som 

jämbördiga. Det kan därför ifrågasättas om fördelarna med förslaget i tillräckligt hög 

grad överväger nackdelarna. 

Dessa brister i förslagen tillsammans med det bevisligen höga skattetrycket på 

fastighetsbranschen talar för att utredarens farhågor om att andra 

omstruktureringsregler, som man till stor del inte har kontroll över då de härrör från 

EU-rättsliga antaganden, kan äventyra hela förslaget, med stor sannolikhet kommer 

besannas. Huvuddelen av marknadens aktörer kan nämligen antas söka efter det mest 

ändamålsenliga och skattemässigt fördelaktiga modellen för sina transaktioner, och då 

dessa alternativ står till förfogande kan man nog utgå ifrån att en noggrann utvärdering 

av dessa reglers potential kommer följa om förslagen antas i sin nuvarande form. 
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Förslaget har dock redan i nuläget fått motta hård kritik från remissinstanserna, 

och då framför allt avseende de valda utgångspunkterna och de brister som man ansett 

finnas i analysen av de konsekvenser förslaget skulle komma att ha för 

fastighetsbranschen och samhället i stort. Särskilt hård kritik ges i det till utredning 

fogade särskilda yttrandet, och denna kritik är i huvudsak välgrundad. Värt att notera är 

dock att de experter som står bakom yttrandet i till störst del består av representanter för 

näringslivet, och därmed har till uppgift att slå ned på skattehöjande åtgärder. Det ska 

därför bli intressant att se hur förslaget mottas av alla de remissinstanser som ännu inte 

inkommit med svar, och hur förslagets utformning mot bakgrund av dessa kommer att 

utvecklas fram till den dag då det träder i kraft (om det över huvud tagit i slutända gör 

det).  

Om kritiken fortsätter komma tror jag hur som helst att det finns en viss risk för 

att förslaget skjuts på framtiden. Direktivet om ränteavdrag kan som påpekats i många 

inkomna remissvar ha stora konsekvenser just för fastighetsbranschen, och att betunga 

branschen redan i detta skede kan tänkas vara för tidigt. Å andra sidan, och som 

utredaren poängterar, så kan man inte i all evig tid invänta framtida regelförändringar. 

Detta skulle skapa en dödläge, och knappast heller det vara bra för 

samhällsutvecklingen. 

Sen ska vi också erinra oss att skattelagstiftningen, särskilt i dessa tider, är ett 

rättsområde där det kan vara mycket gynnsamt för politikerna att visa på resultat. Ett 

förfarande såsom det med paketerade transaktioner med fastigheter, vilket skapar 

skattefördelar, sticker i ögonen på många. Att fastighetsbranschen av andra orsaker 

betalar en jämförelsevis hög skatt riskerar därmed att förbises. Med beaktande av detta 

befarar jag därför tyvärr att många av de brister som framhållits med förslaget i 

slutändan kan klara sig undan, och att fastighetsbranschen i förhållande till detta 

kommer tvingas ändra sina tillvägagångssätt eller på andra sätt försöka kompensera för 

de nya kostnaderna. 

Att fastighetsbranschen riskerar att bli en av de högst beskattade branscherna är 

olyckligt. Inte enbart för branschen i sig utan även för samhället i stort, framför allt då 

bostadsbyggandet torde påverkas av högre kostnader. Det kan därför ifrågasättas om 

fördelarna med förslaget väger upp för nackdelarna. 
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