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1 Inledning 

1.1 Fastighetsförsäljning och skatterätten 

Fastigheter är ofta värdefulla tillgångar och beroende på historiskt sett ökande 

fastighetspriser är det därför ofta en stor skillnad mellan tillgångens marknadsvärde och 

skattemässiga värde, nedan benämnt övervärde. Detta innebär att det finns stora 

skattekostnader att undvika om fastigheten kan avyttras utan att övervärdet behöver tas 

upp till beskattning.  

Reglerna om skattefrihet vid avyttring av näringsbetingade andelar som trädde i kraft 

den 1 juli 2003 blev startskottet för en omfattande skatteplanering. Genom att internt 

överlåta fastigheter genom en underprisöverlåtelse till ett bolag som är näringsbetingat 

hos ägaren kan bolaget sedan avyttras externt (fastighetspaketering) utan att någon 

beskattning av övervärdet uppkommer. En näringsbetingad andel ska vara en 

kapitaltillgång, vilket innebär att andelen inte får vara en lagertillgång. En central fråga 

är därför vilken skattemässig karaktär de avyttrade andelarna har. 

Såväl pågående rättsprocesser som domstolars och SRN:s praxis både väcker frågor 

och ger svar på många frågor rörande tillämpningen av den allmänna 

lagerbestämmelsen i 17 kap. 3 § IL och reglerna om lagertillgångar i byggnadsrörelse 

och handel med fastigheter i 27 kap. IL. Dessa reglers betydelse för en 

fastighetspaketering analyseras i denna uppsats. Under de nio senaste åren har det 

förelegat en hel del motsatta uppfattningar om vad som är gällande rätt avseende de 

olika delfrågorna som är av vikt vid fastighetspaketering. Detta visar att det är fråga om 

ett komplicerat rättsområde även om praxis inneburit en rad förtydliganden. I ljuset av 

senaste praxis har det dessutom ifrågasatts om fastighetspaketering överhuvudtaget är 

möjlig med hänsyn till reglerna om skatteflykt. Idag är frågan vilka slutsatser som kan 

dras av praxis och pågående rättsprocesser och i denna uppsats vävs de olika 

avgörandena ihop för att försöka besvara vilka möjligheter det finns att paketera 

fastigheter och därigenom minimera beskattning av fastighetens övervärde. Ämnet är av 

stor betydelse ur ett företagsekonomiskt perspektiv vilket också innebär att det är av stor 

betydelse ur ett fiskalt perspektiv. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda i vilken mån gällande rätt möjliggör 

fastighetspaketering och hur en transaktion ska struktureras för att undvika att leda till 

oönskat resultat, det vill säga beskattning av tillgångens övervärde vid en försäljning.  

1.3 Metod 

I samband med arbetet har en rättsdogmatisk metod använts för att fastställa gällande 

rätt. Detta innebär att lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har beaktats. Material 

fram till den 8 januari 2013 har beaktats. 

Eftersom den praxis från HFD som finns inte i detalj besvarar alla frågor har några 

förhandsbesked från SRN men även en förvaltningsrättsdom varit viktiga som 

utgångspunkt för analysen av gällande rätt. De avgöranden som finns från lägre 

instanser har inte något riktigt prejudikatvärde och har i denna uppsats använts mer som 

exemplifiering av tänkbara synsätt och problematiska moment som fastighetspaketering 

ger upphov till. Generellt gäller dessutom för förhandsbesked att de inte kräver något 

prövningstillstånd när de överklagas till HFD och att de ofta är in casu-avgöranden. 

Detta innebär att man bör vara försiktigare med att dra principiella slutsatser av dessa 

avgöranden. Vidare används ett par rättsutlåtanden som material och 

diskussionsunderlag. Dessa har granskats extra kritiskt eftersom de har åberopats av en 

part. 

En löpande analys av de olika delfrågorna har använts i arbetet. Min förhoppning är 

att detta ska ge läsaren en tydligare förståelse för innehållet i uppsatsen. Alternativet 

hade varit att ha ett analysavsnitt men eftersom fastighetspaketering aktualiserar flera 

rättsfrågor och dessa behöver bedömas separat så har en löpande analys använts för att 

sedan avslutas med ett avsnitt där de olika slutsatserna vävs ihop. 

1.4 Avgränsning 

Alla typer av tillgångar kan paketeras för att uppnå skattefördelar. De flesta intressanta 

rättsprocesser där paketering är ett inslag rör dock fastigheter. För företag som handlar 

med fastigheter finns också ett särskilt kapitel i IL vilket innebär att paketering av 

fastigheter innehåller en ytterligare dimension i förhållande till övriga paketeringar. 
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Fokus i denna uppsats kommer därför att vara paketering av just fastigheter, dock gäller 

en stor del av resonemangen även för paketering av övriga tillgångar. De civilrättsliga 

reglerna i ABL om kapitaltäckning och vinstutdelning kan ha betydelse vid en 

underprisöverlåtelse vilken kan ses som en värdeöverföring. Detta kan ge upphov till 

ansvarsfrågor och frågor om återvinning. Normalt torde dessa regler inte utgöra något 

problem och reglerna kommer inte att behandlas i denna uppsats. Uppsatsen är inte 

ämnad att i detalj beskriva alla de rekvisit som måste vara uppfyllda för att en tillgång 

ska kunna överlåtas genom fastighetspaketering. Inte heller kommer frågor om 

stämpelskatt i samband med fastighetspaketering att beröras. Uppsatsens fokus är de 

rättsfrågor som under de senaste åren givit upphov till osäkerhet hos företag och 

skatterådgivare, det vill säga frågan om när andelar är lagertillgångar och om reglerna 

om skatteflykt är tillämpliga vid fastighetspaketering. 

1.5 Disposition 

Fastighetspaketering aktualiserar flera regler i IL. Reglerna om underprisöverlåtelser 

och reglerna om skattefrihet på näringsbetingade andelar kommer inledningsvis att 

diskuteras eftersom dessa alltid aktualiseras vid en paketering. Dessa appliceras sedan 

på en vanlig fastighetspaketering för att illustrera hur en fastighetspaketering generellt 

går till. Därefter beskrivs reglerna i 27 kap. IL vilka komplicerar paketering för 

koncerner som innehar bolag vilka bedriver byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter. Därefter behandlas relationen mellan reglerna i 27 kap. IL och 17 kap. IL för 

att utreda om de allmänna lagerbestämmelserna kan ha betydelse vid en 

fastighetspaketering. I uppsatsens nästa del behandlas frågan om skatteflykt och dess 

inverkan på paketering med efterföljande försäljning. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning av rättsläget tillsammans med några korta ord om framtiden. 

1.6 Terminologi 

Förfarandet att avyttra fastigheter genom att utnyttja regleringen om skattefrihet på 

näringsbetingade andelar har ingen legaldefinition. Detta är naturligt eftersom 

förfarandet är en konsekvens av skatteplanering där olika delar av inkomstskattelagen 

blir tillämpliga vilket leder till de avsedda skatteeffekterna. Ett relativt vedertaget 

uttryck för förfarandet är fastighetspaketering eller i vissa fall fastighetspaketering med 
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efterföljande försäljning av andelar. I denna uppsats kommer förfarandet benämnas 

fastighetspaketering. I de fall andra tillgångar än fastigheter paketeras på motsvarande 

sätt benämns detta skattepaketering. En beskrivning av de olika momenten som ingår 

finns i avsnitt 2.2. 

2 Bakgrund till fastighetspaketering 

2.1 Skatterättsliga bestämmelser av betydelse 

2.1.1 Inledning 

Skattepaketering av tillgångar aktualiserar flera delar inom skattelagstiftningen. Nedan 

behandlas de regler som möjliggör fastighetspaketering. Särskilda regler om 

lagertillgångar och även allmänna regler om lagertillgångar och dessas betydelse vid 

fastighetspaketering kommer att behandlas i senare avsnitt. 

2.1.2 Regler om uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser 

Av 22 kap. 3 och 7 §§ IL följer att när en tillgång överlåts utan ersättning eller mot 

ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat ska 

avyttringen behandlas som om den skett mot en ersättning som motsvarar 

marknadsvärdet (så kallad uttagsbeskattning). Det har funnits vissa bestämmelser om 

uttagsbeskattning i KL ända sedan dess ursprungliga lydelse, men allmänna 

bestämmelser om uttagsbeskattning infördes för första gången i lagstiftningen i 

samband med 1990 års skattereform.
1
 Syftet med uttagsbeskattning är att intäkter inte 

ska kunna tas ut ur den dubbelbeskattade sektorn till den enkelbeskattade.
2
 I praxis hade 

redan före 1990 utvecklats undantag från uttagsbeskattning, varför det i samband med 

skattereformen togs in en bestämmelse också om undantag från uttagsbeskattning.
3
 

Detta utvecklades alltmer i praxis och år 1998 infördes en särskild lag (1998:1600) om 

beskattningen vid överlåtelse av tillgångar till underpris. 

Undantagsreglerna finns numera i 23 kap. IL och innebär att uttagsbeskattning inte 

sker om vissa villkor är uppfyllda. Vid en godkänd underprisöverlåtelse kan således en 

tillgång avyttras till pris understigande marknadsvärde utan att säljaren behöver 

redovisa en fiktiv vinst på tillgången. Köparen får då ett anskaffningsvärde som kan 

                                                 
1
 Då i punkt 1 st. 4 av anvisningarna till 22 § KL, se prop. 1989/90:110, s. 660. 

2
 Prop. 1989/90:110, s. 556 samt bl.a. RÅ 1992 ref. 56. 

3
 Denna togs också in i punkt 1 st. 4 av anvisningarna till 22 § KL, se prop. 1989/90:110, s. 556. 
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vara lägre än marknadsvärdet. Syftet med undantaget från uttagsbeskattning var att 

omstruktureringar inom en koncern ska kunna ske utan direkta 

beskattningskonsekvenser.
4
 Reglerna är utformade så att någon omotiverad/otillbörlig 

skatteförmån inte ska uppkomma.
5
 Av förarbetena kan utläsas att det fanns en tydlig 

vilja att omstruktureringars affärsmässighet inte skulle behandlas av domstolen då detta 

skulle försvåra omstruktureringarna.
6
 Förhindrandet av att otillbörliga skatteförmåner 

skulle erhållas ”bör ske genom att konkreta villkor uppställs för överlåtelsen i stället för 

genom ett krav på organisatoriska skäl”.
7
 Regeringen ville att villkoren skulle ”ges en 

konkret innebörd i lagtext”.
8

 Lagstiftaren utformade således reglerna så att 

skatteeffekterna inte skulle strida mot grunderna för andra regler och exempelvis 

utformades villkoren på så sätt att underprisöverlåtelser inte är möjliga om de innebär 

ett kringgående av koncernbidragsreglerna. 

2.1.3 Regleringen om skattefrihet på näringsbetingade andelar 

År 2003 beslutades att kapitalvinst på så kallade näringsbetingade andelar inte skulle tas 

upp till beskattning i säljarföretaget om säljarföretaget exempelvis var ett svenskt 

aktiebolag. Motsvarande regler fanns sedan tidigare för utdelning på näringsbetingade 

andelar i 24 kap. IL.
9
 Regleringen om kapitalvinst på näringsbetingade andelar finns i 

25 a kap. IL, där huvudregeln att en kapitalvinst på näringsbetingade andelar inte ska tas 

upp finns i 25 a kap. 5 § IL.  

Syftet med att undanta kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar är att 

undvika kedjebeskattning, det vill säga beskattning i flera led.
10

 Tanken med 

skattesystemet är att vinst endast ska beskattas en gång på bolagsnivå och en gång på 

den slutliga ägarnivån (när de fysiska ägarna till slut får del av bolagets vinst genom 

utdelning eller avyttring).
11

 Av denna princip följer att kedjebeskattning bör undvikas.
12

 

Definitionen av näringsbetingade andelar finns i 24 kap. 13 och 14 §§ IL. I 

paketeringssammanhang är det ofta villkoret att andelen i det externt avyttrade företaget 

                                                 
4
 Prop. 1989/90:110, s. 557 och prop. 1998/99:15, s. 127 ff. 

5
 Prop. 1998/99:15, s. 127 ff. 

6
 Prop. 1998/99:15, s. 139. 

7
 Prop. 1998/99:15, s. 137. 

8
 Prop. 1998/99:15, s. 139. 

9
 Reglering om skattefri utdelning mellan aktiebolag fanns redan vid KL:s införande 1928. Skattefriheten 

har dock förelegat i olika omfattning genom åren. Se prop. 1978/79:210, s. 145 f. 
10

 Bet. 2002/03:SkU14, s. 6. 
11

 Prop. 2002/03:96, s. 67 och 68. 
12

 Se lagrådets yttrande vid tillkomsten av IL i prop. 1999/2000:2, del 3, s. 403. 
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måste vara en kapitaltillgång, 24 kap. 14 § IL, som är av betydelse. Att en 

kapitaltillgång inte kan vara en lagertillgång följer av 25 kap. 3 § IL och vid 

klassificeringen måste först avgöras om tillgången är en lagertillgång.
13

 

För att uppnå enhetlighet i systemet ska kapitalförluster på näringsbetingade andelar 

ej heller dras av, 25 a kap. 5 § andra stycket IL. 

2.2 Fastighetspaketering i dess enklaste form 

Den enklaste formen av fastighetspaketering ser ut som följande (bild nedan): I steg 1 

överlåts moderbolagets fastighet till ett tomt dotterbolag inom koncernen genom en 

underprisöverlåtelse till skattemässigt värde i enlighet med reglerna i 23 kap. IL. 

Underprisöverlåtelsen utlöser ingen beskattning. I steg 2 överlåts sedan andelarna i 

dotterbolaget till den externa köparen för marknadsvärdet. Eftersom moderbolagets 

andelar i dotterbolaget är näringsbetingade ska enligt 25 a kap. IL någon kapitalvinst 

inte tas upp. Hade moderbolaget sålt fastigheten direkt till den externa köparen hade 

avyttringen beskattats enligt vanliga regler om avyttring av kapital- eller lagertillgångar. 

Genom paketeringsförfarandet blir beskattningsresultatet istället 0. I realiteten har 

således en tillgång avyttrats externt utan att den latenta skatten på fastigheten (i princip 

bolagsskattesatsen multiplicerat med skillnaden mellan marknadsvärdet och det 

skattemässiga värdet) tagits upp till beskattning. 

 

För den externa köparens del är det en nackdel att det skattemässiga värdet på 

fastigheten som ligger i dotterbolaget är lägre än det hade varit vid ett direktförvärv till 

marknadsvärde. I koncernredovisningen måste köparen alltid beakta den latenta skatten 

på fastigheten vilket rent redovisningsmässigt minskar värdet av tillgångarna. Vidare får 

man ett lägre avskrivningsunderlag. Dessa nackdelar kompenseras av att köparen 

                                                 
13

 SOU 2005:99, s. 313. 
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normalt erhåller viss rabatt på priset vid förvärv via bolag. Rabatten är ofta baserad på 

en viss procent av den latenta skatteskuld köparen övertar. 

I paketeringssammanhang har avancerad skatteplanering gett upphov till betydligt 

mer komplicerade förfaranden än vanliga fastighetspaketeringar via näringsbetingade 

dotterbolag, vilket visas senare i uppsatsen. Av det material jag granskat är det också de 

mer komplicerade, eller i varje fall mer storskaliga, paketeringsförfarandena som ger 

upphov till osäkerhet på marknaden avseende den rättsliga bedömningen. Enligt min 

mening är det dock ofta fråga om samma principiella frågor, låt vara att vissa 

komplicerade eller omfattande paketeringar innebär att rättsreglerna ställs på sin spets. 

Fastighetspaketering är ett vitt utbrett förfarande. Enligt ombildningskonsulten Björn 

Isaksson som citeras i tidsskriften Fastighetssverige väljer i stort sett alla privata säljare 

att paketera fastigheter.
14

 Det finns dock de som väljer att inte använda sig av 

fastighetspaketering. Till exempel har Stockholm kommuns bolag Stockholms Stadshus 

AB valt att inte använda sig av fastighetspaketering trots att bolaget sedan 2006 sålt 

fastigheter till över 600 föreningar vilket innebär en extra skattekostnad på runt 7 

miljarder kronor. Per Blomstrand, vice VD i bolaget, anför som stöd för detta 

administrativa skäl vid bolagsbildning samt att det inte är självklart att det juridiskt är 

lagligt att paketera fastigheter. Vidare säger Blomstrand att det hade blivit ett för högt 

politiskt pris för kommunen om det visar sig att domstolarna kommer fram till att det 

inte är lagligt att paketera fastigheter.
15

 

2.3  Lagstiftarens syn på paketering av tillgångar i bolag 

Vid avskaffandet av beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar 

diskuterades konsekvenserna ur ett paketeringsperspektiv. I propositionen anfördes: 

”I och med att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffas ges ett 

incitament till att bolagsförpacka värdefulla tillgångar som producerats inom en koncern. Det 

skulle gå till på så sätt att inför en försäljning av tillgångarna förs dessa in i ett eller flera 

dotterföretag i koncernen varefter dotterföretagen säljs. Tillgången kan givetvis även 

produceras hos det dotterföretag som avses säljas. Ett sådant förfarande leder till att säljaren 

inte behöver skatta för vad som i realiteten är en intäkt i näringsverksamheten.”
16

 

                                                 
14

 Tollesson, N, Ombildningar, Fastighetssverige #4/2012, s. 10 f. 
15

 Tollesson, N, Ombildningar, Fastighetssverige #4/2012, s. 11 f. 
16

 Prop. 2002/03:96, s. 132 f. 
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Regeringen valde dock att ”inte införa några generella regler för att motverka att 

tillgångar förpackas i bolag”.
17

 Regeringens uttalanden har i olika sammanhang använts 

som argument för att lagstiftaren har godtagit paketering. Det anfördes emellertid i 

förarbetena till regleringen om underprisöverlåtelser att vissa transaktioner skulle kunna 

angripas genom lagen mot skatteflykt.
18

 Det sades i förarbetena att någon definitiv 

skattelättnad inte fick uppkomma.
19

 Om någon definitiv skattelättnad inte får 

uppkomma kan man ifrågasätta hur man kan godta paketeringar eftersom en tillgång i 

realiteten avyttras utan att beskattning uppstår i det säljande företaget. Mot detta kan 

anföras att eftersom det fortfarande finns en latent skatteskuld hänförlig till 

tillgången/fastigheten i paketeringsbolaget så har en definitiv skattelättnad inte 

uppkommit. Vid en extern avyttring av själva fastigheten i framtiden kommer således 

övervärdet att bli föremål för beskattning. Det finns dock ingen garanti för att den 

latenta skatten på fastigheten någonsin kommer fram vid avyttring eftersom fastigheten 

lär avyttras paketerad även i framtiden på grund av skattefördelarna. 

I samband med avskaffandet av beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade 

andelar infördes den så kallade fastighetsfållan, som finns i 25 kap. 12 § IL. Enligt 

huvudregeln i 25 kap. 12 § första stycket IL får en kapitalförlust på en fastighet endast 

dras av mot kapitalvinster på fastigheter. Av motiven framgår att regeln betingas av att 

avskaffandet av kapitalvinster på näringsbetingade andelar kan leda till asymmetrier i 

systemet.
20

 Asymmetrin exemplifieras genom ett exempel där AB A äger AB B, som 

innehar en tillgång. Om tillgången ökar i värde kan AB A avyttra aktierna i AB B 

skattefritt medan om tillgången sjunker i värde så avyttras tillgången direkt från AB B 

med en avdragsgill förlust. Det anförs vidare att för att en asymmetrisk situation ska 

föreligga är det inte nödvändigt att tillgången ligger i ett dotterföretag utan den kan 

föras över till ett dotterföretag genom en underprisöverlåtelse, det vill säga en 

paketering. Asymmetrin uppstår följaktligen genom att företaget vid ett ökat värde på 

tillgången kan välja om det vill avyttra tillgången skattefritt via paketering eller vid ett 

minskat värde avyttra tillgången direkt och därmed göra en kapitalförlust. Att det var 

just fastigheter som blev föremål för den begränsning i avdragsrätten som 

fastighetsfållan innebär berodde på att just fastigheter många gånger kan tjäna som 

                                                 
17

 Prop. 2002/03:96, s. 132. 
18

 Prop. 1998/99:15, s. 147. 
19

 Prop. 1998/99:15, s. 1, 102. 
20

 Prop. 2002/03:96, s. 139. 
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spekulations/kapitalplaceringsobjekt i företagssektorn och att de kan avse stora 

värden.
21

 

Sammanfattningsvis valde lagstiftaren att inte införa några generella regler mot 

paketeringsförfarande av tillgångar och inte heller specifikt mot fastigheter. Lagstiftaren 

har genomgående i propositionen synen på paketeringsförfaranden som en realitet och 

konsekvens av avskaffandet av kapitalvinstbeskattningen på näringsbetingade andelar. 

Reglerna om fastighetsfållan är ett tydligt exempel på detta. Således måste det anses 

klart att lagstiftaren var av den åsikten att fastighetspaketering generellt var ett möjligt 

förfarande. 

3 Fastighetspaketering och regler om byggnadsrörelse och 

handel med fastigheter 

3.1 Problembeskrivning 

I 27 kap. IL finns bestämmelser om när fastigheter och andelar utgör lager för företag 

som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Eftersom en 

fastighetspaketering förutsätter att det avyttrade företag är en kapitaltillgång kan 

bestämmelserna utgöra hinder för fastighetspaketering. SRN:s tolkning av 

bestämmelserna i 27 kap. IL i ett förhandsbesked den 19 maj 2011 väckte stor osäkerhet 

på marknaden.
22

 Rättsläget klargjordes till viss del genom HFD:s dom i juni 2012.
23

 

Nedan presenteras reglerna och deras inverkan på fastighetspaketering analyseras. 

3.2 Bakgrund till regleringen 

3.2.1 Inledning 

År 1981 infördes särskilda regler i kommunalskattelagen för subjekt som bedrev 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Före 1981 beskattades verksamheterna 

enligt allmänna regler och i motiven till regleringen framgår att det var den omfattande 

och svårtolkade praxis på området som gav upphov till regleringen.
24

 Vid införandet av 

reglerna fanns det flera inkomstslag än idag. Det första problemet var att bestämma om 

                                                 
21

 Prop. 2002/03:96, s. 139. 
22

 SRN (dnr 26-10/D). 
23

 HFD 2012 not. 34, nedan benämnt Fempaketeringsmålet. 
24

 Prop. 1980/81:68, s. 149. 
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verksamheten skulle beskattas i inkomstslaget rörelse (yrkesmässigt bedriven 

förvärvsverksamhet) eller inte. Om en rörelse förelåg var nästa steg att avgöra vilka 

tillgångar som skulle anses ingå i rörelsen, det vill säga utgöra lagertillgångar. 

Tillgångar som inte ingick i rörelsen ansågs som kapitaltillgångar och beskattades inte 

som intäkt i inkomstslaget rörelse utan enligt regler för beräkning av realisationsvinst 

(då definierad som vinst genom icke yrkesmässig avyttring – numera kapitalvinst) i 

inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet.
25

 

Reglerna finns idag i 27 kap. IL och har i stort endast genomgått redaktionella 

förändringar. Begreppen byggnadsrörelse eller handel med fastigheter definieras dock 

inte i kapitlet då det inte ansågs möjligt att definiera begreppen i lagtext eftersom risken 

var att en definition skulle bli för vidsträckt eller för snäv.
26

 Fram till 1981 hade 

verksamheterna ifråga klassificerats utifrån det allmänna kriteriet för rörelse, 

yrkesmässighet.
27

 I 1977 års företagsskatteberedning samt i propositionen till reglerna i 

KL år 1981 gjordes dock en del uttalanden om vad som avses med handel med 

fastigheter respektive byggnadsrörelse.
28

 Dessa uttalanden och praxis ger idag ledning 

för tolkning av begreppen. 

3.2.2 Begreppen handel med fastigheter och byggnadsrörelse 

I Företagsskatteberedningens betänkande konstaterades att det vid en nystartad köp- och 

försäljningsverksamhet avseende fastigheter var angeläget att söka finna en 

schablonregel för när regelmässigheten motsvarar kraven som ställs för att handeln ska 

anses utgöra en rörelse.
29

 En bedömning av yrkesmässigheten borde ske med 

utgångspunkt i den regelmässighet med vilken köp och försäljning skett. Beredningen 

föreslog därför att yrkesmässig handel bör föreligga när någon under en femårsperiod 

köpt och sålt minst fem fastigheter.
30

 Regeringen menade dock att en sådan 

bestämmelse inte tar hänsyn till omfattningen av den skattskyldiges verksamhet och att 

exempelvis stora börsnoterade företag med många fastigheter bör kunna placera om sitt 

fastighetsinnehav utan att företaget därmed anses bedriva rörelse medan samma antal 

transaktioner för annan skattskyldig måste bedömas som rörelse även om den 

                                                 
25

 Prop. 1980/81:68, s. 148, 152-157. 
26

 Prop. 1980/81:68, s. 151. 
27

 Se SOU 1977:86, s. 302 där det framgår att avgörande för yrkesmässighet är rörelsens självständighet, 

regelbundenhet, varaktighet samt vinstsyfte. 
28

 SOU 1977:86 och prop. 1980/81:68. 
29

 SOU 1977:86, s. 529. 
30

 SOU 1977:86, .s 529. 
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skattskyldiges fastighetsinnehav är begränsat till ett fåtal fastigheter.
31

 I propositionen 

anförde regeringen vidare att det får överlämnas åt praxis att fastställa när rörelse 

föreligger men att det inte enbart ska tas hänsyn till antalet fastighetstransaktioner utan 

även till om köpen och försäljningarna framstår som en naturlig omplacering av 

fastighetsbeståndet och därmed inte utgör en rörelse. I doktrinen anförs dock att det 

avgörande är antalet transaktioner och omsättningshastigheten och det är inte enighet 

om syftet med förvärven, det vill säga anskaffning för avyttring, ska tillmätas någon 

betydelse.
32

 

Ett företag som åtar sig att med egna anställda, egna maskiner och eget material 

uppföra byggnader eller anläggningar på annans fasta egendom anses bedriva 

byggnadsrörelse. Även när verksamheten bedrivs på egen fastighet anses ofta 

byggnadsrörelse föreligga om fastigheten är tänkt att försäljas.
33

 

3.3 Regleringens innehåll och betydelse för fastighetspaketering 

I 27 kap. 4 § IL framgår att fastigheter som förvärvas av företag som bedriver  

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter utgör lagertillgångar. I 27 kap. 5 § IL finns 

undantag från bestämmelsen i 27 kap. 4 § IL för exempelvis fastighet som förvärvats för 

att stadigvarande användas som kontor i rörelsen.
34

 I 27 kap. 6 § IL finns en regel om att 

också andelar i fastighetsförvaltande företag kan anses som lagertillgångar. Regeln 

lyder: 

”Andelar i fastighetsförvaltande företag anses som 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. Detta gäller dock bara 

om 

1. det fastighetsförvaltande företaget är ett fåmansföretag och innehavaren är företagsledare i 

företaget eller make till företagsledaren,  

2. det på annat sätt finns en intressegemenskap mellan innehavaren och det 

fastighetsförvaltande företaget, eller 

3. det fastighetsförvaltande företaget är ett svenskt handelsbolag.” 

Bestämmelsen innebär att man ska göra ett hypotetiskt prov enligt 27 kap. 4 § IL om 

fastigheten i det fastighetsförvaltande företaget hade utgjort lagertillgång om den 

förvärvats direkt av företaget som äger det fastighetsförvaltande företaget. Hade 

                                                 
31

 Prop. 1980/81:68, s. 151. 
32

 Österman menar att syftet är betydelselöst medan Grosskopf, m.fl. är av motsatt uppfattning vid låg 

omsättning. Se Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 245 ff. 
33

 SOU 1977:86, s. 302, SKV, Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, s. 1814. 
34

 Prop. 1980/81:68, s. 156. 
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fastigheten utgjort lagertillgång klassificeras istället andelarna i det 

fastighetsförvaltande företaget som lagertillgångar. 

Vid avskaffandet av beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar 

anfördes i propositionen att när det gällde fastighetspaketering så innebar 

bestämmelserna i 27 kap. 6 § IL att andelar som ett företag som bedrev byggnadsrörelse 

innehar i ett fastighetsförvaltande företag inte skulle komma att omfattas av förslaget att 

avskaffa beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar.
35

 Regeringens 

uttalande är korrekt i den bemärkelsen att när dessa företag paketerar en fastighet i ett 

dotterbolag så utgör företagets andelar i det fastighetsförvaltande företaget 

lagertillgångar enligt bestämmelsen vilket innebär att en avyttring av andelarna inte kan 

ske skattefritt. En lagerandel kan ju inte utgöra en näringsbetingad andel. I motiven till 

regleringen om skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar påpekades att 

reglerna i 27 kap. IL var föremål för översyn av 2002 års företagsskattutredning
36

 och 

slutsatsen blev att eventuella konsekvenser med anledning av avskaffandet av 

beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar för bolag som bedrev 

handel med fastigheter eller byggnadsrörelse skulle tas upp i samband med översynen 

av 27 kap. IL.
37

 2002 års företagsskatteutredning ledde dock inte till lagstiftning i detta 

avseende vilket innebär att reglerna i 27 kap. IL inte anpassades till reglerna om 

avskaffandet av beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Att andelar 

hos företag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter kan klassificeras 

som lagertillgångar enligt 27 kap. 6 § IL har inneburit att dessa företag försöker hitta 

andra bolagsstrukturer för att möjliggöra skattefri andelsförsäljning. Detta har gett 

upphov till ett antal förhandsbesked och processer där förutsättningar för paketering har 

preciserats. 

3.4 Indirekt innehav av fastighetsförvaltande företag 

27 kap. 6 § IL innebär att andelar i fastighetsförvaltande företag utgör lagertillgångar 

om någon av företagets fastigheter hade varit en lagertillgång om den ägts direkt av den 

som innehar andelen. Det framgår dock inte uttryckligen hur indirekta innehav ska 

                                                 
35

 Prop. 2002/03:96, s. 133. Uttalandet bör även avse när företaget bedriver handel med fastigheter då 27 

kap. 6 § IL behandlar företag som bedriver byggnadsrörelse och handel med fastigheter på samma 

sätt.  
36

 2002 års företagsskatteutredning vilken senare ledde till SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor. 
37

 Prop. 2002/03:96, s. 133, SOU 2001:11, s. 171 f. 
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behandlas, det vill säga när ett bolag äger ett bolag som i sin tur äger ett 

fastighetsförvaltande företag. I propositionen till den äldre lagstiftningen från år 1981 

framgår att syftet med regleringen var att förhindra att företag skulle kunna undvika att 

fastigheter träffades av regleringen genom att fastigheterna istället placeras i dotterbolag 

till det företag som bedrev handel med fastigheter eller byggnadsrörelse.
38

 I linje med 

detta syfte borde resultatet inte skilja om andelarna placeras i ett dotterföretag eller 

dotterdotterföretag. Försäljningsstrukturen har använts av koncerner och har med 

skatterättslig jargong kallats för ”dubbeldäckare”.
39

 I RÅ 2000 not. 24 kom frågan upp 

till prövning. Målet var ett överklagat förhandsbesked som gällde skattefrihet för 

utdelning på näringsbetingade andelar. Bolagsstrukturen framgår av bilden nedan. SRN 

konstaterade att holdingbolagen varken ägde eller hade ägt några fastigheter direkt och 

att regleringen därför inte var direkt tillämplig för X ABs innehav i holdingbolagen. 

SRN anförde vidare att holdingbolagen inte heller ansågs bedriva handel med 

fastigheter och att holdingbolagens innehav i 

de fastighetsförvaltande företagen inte 

innebar att holdingbolagen var att anse som 

fastighetsförvaltande företag. Andelarna 

ansågs därmed i varje led vara 

näringsbetingade och en utdelning från det 

fastighetsförvaltande företaget, via 

Holdingbolagen till moderbolaget, behövdes 

därmed inte tas upp. HFD fastställde 

förhandsbeskedet. I doktrinen har anförts att HFD använt sig av en strikt 

bokstavstolkning men att det hade varit möjligt att anse att indirekta innehav skulle 

omfattas.
40

 HFD:s bedömning innebär dock att endast direkt ägande omfattas av 

regleringen i 27 kap. 6 § IL. 

Av avgörandet har dragits slutsatsen att det är möjligt för företag som bedriver 

handel med fastigheter eller byggnadsrörelse att genom paketeringsförfarande avyttra 

                                                 
38

 Prop. 1980/81:68, s .161. 
39

 Klinton, m.fl., Ny praxis avseende paketering av fastigheter i Sverige leder till oro i 

fastighetsbranschen, s. 21. 
40

 Påhlsson, R, A Inkomstskatt A4, SN, nr 6 2001. 
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fastigheter utan att någon kapitalvinst behöver tas upp genom den enkla lösningen att 

skjuta in mellanliggande bolag (dubbeldäckare).
41

 

3.5 Handel med fastigheter trots mellanliggande bolag? 

Den 1 juni 2012 kom HFD:s dom HFD 2012 not. 34 (nedan Fempaketeringsmålet), där 

reglerna i 27 kap. IL om handel med fastigheter ställdes på sin spets vid 

fastighetspaketering. Målet rörde ett överklagat förhandsbesked (SRN dnr 26-10/D) där 

SRN genom tolkning av 27 kap. 6 § IL funnit att ett holdingbolag bedrev handel med 

fastigheter trots att bolaget inte bedrivit annan verksamhet än att äga och sälja 

dotterbolag. Andelarna i dotterbolagen ansågs därmed utgöra lagertillgångar, vilket 

innebar att bolagen inte kunde avyttras som näringsbetingade andelar. En tolkning av 

bestämmelserna i enlighet med SRN:s besked skulle innebära att fastighetspaketering i 

stor utsträckning skulle leda till att tillgångarna inte skulle kunna säljas utan 

beskattning. Många koncerner torde ha använt sig av förfaranden som liknar det i 

förhandsbeskedet. Bolagsstrukturen i målet framgår av bilden nedan. Fastigheter från 

koncernen överläts genom underprisöverlåtelser till nybildade aktiebolag så att de fem 

bolagen kom att inneha var sin fastighet. Bolagen avyttrades sedan externt till 

marknadsvärdet. Frågan som sökanden hade ställt till SRN var om Holdings andelar i 

dotterbolagen skulle utgöra näringsbetingade andelar. Holding hade tidigare inte 

bedrivit någon verksamhet och den planerade verksamheten bestod endast av att avyttra 

dotterbolagen. Inom koncernen fanns byggsmittade företag och fastigheter som därmed 

var att anse som lagerfastigheter. 

 

                                                 
41

 SOU 2005:99, s. 262. 



 

19 

 

SRN konstaterade inledningsvis att holdingbolagets verksamhet bestod av att delta i 

försäljningar av fastigheter och att avsikten var att samtliga paketerade fastigheter skulle 

ha avyttrats inom loppet av tre år. SRN gick sedan över till frågan om holdingbolagets 

aktier i dotterbolagen kan anses som lagertillgångar i handel med fastigheter på grund 

av regleringen i 27 kap. 6 § IL. Detta beror enligt SRN på om fastigheterna i 

dotterbolagen skulle ha varit lagertillgångar i handel med fastigheter om fastigheterna 

ägts direkt av holdingbolaget. Sökanden menade att detta inte var en möjlig tolkning av 

27 kap. 6 § IL med hänsyn till att bestämmelsen endast var tillämplig för företag som 

redan bedrev handel med fastigheter vid tidpunkten för prövningen. Detta får också 

anses ha varit den rådande uppfattningen inom doktrinen.
42

 SRN ansåg dock att 

andelarna utgjorde lagertillgångar enligt 27 kap. 6 § IL eftersom SRN menade att en 

handel med fastigheter skulle uppstå om fastigheterna innehafts direkt av 

holdingbolaget med hänsyn till bolagets syfte med innehaven. 

SRN:s bedömning väckte stor osäkerhet på fastighetsmarknaden eftersom det 

principiella synsättet innebar att många paketeringsförfaranden som tidigare gjorts 

skulle kunna angripas. Uppfattningen av rättsläget komplicerades också av att ett 

liknande sätt att avyttra fastigheter genom paketering samma år hade prövats av 

Förvaltningsrätten i Göteborg och underkänts med stöd av tillämpning av den allmänna 

lagerdefinitionen i 17 kap. 3 § IL. Försäljningen av andelarna skulle därför beskattas. 

Målet behandlas nedan i avsnitt 4.3.4. 

HFD kom till motsatt slutsats mot SRN och ansåg att andelarna i de 

fastighetsförvaltande företagen var att anse som kapitaltillgångar och därmed var 

andelarna näringsbetingade. HFD konstaterade att holdingbolaget inte bedrev handel 

med fastigheter (eller byggnadsrörelse). HFD anförde därefter kort att förhållandena är 

likartade med de i rättsfallen RÅ 2000 not. 24 (se ovan) och RÅ 2005 ref. 3 och därmed 

är andelarna inte lagertillgångar enligt regleringen i IL 27 kap. 6 §. 

Det principiellt viktiga i avgörandet är om en handel med fastigheter kan anses 

uppstå i det företag som avyttrar andelar trots att företaget aldrig direkt innehaft 

fastigheter. Jag delar SRN:s mening att det är tydligt att holdingbolagets syfte med 

verksamheten består av ett indirekt handlande med fastigheter. HFD:s resonemang 

                                                 
42

 Jilkén, D, Två avgöranden om försäljning av paketerade fastigheter, SvSkT 2011 nr 6-7, s. 556, 

Magnusson, U, Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?, SN 2011 nr 9, 

s. 656, SOU 2005:99, s. 262, SKV:s inställning i Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 2 maj 2011 mål 

nr 2526-10 och 10657-10 och SRN 26-10/D. 
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synes dock principiellt innebära att en handel indirekt med fastigheter inte kan uppstå 

genom att bolaget säljer fastighetsförvaltande företag. I det aktuella fallet rörde det sig 

om fem fastighetsförvaltande företag. Eftersom HFD:s formulering tyder på att det inte 

är möjligt att tillämpa bestämmelsen i 27 kap. 6 § IL om holdingbolaget inte själv 

innehar några fastigheter bör bedömningen enligt 27 kap. 6 § IL leda till samma resultat 

oavsett hur många fastigheter/företag paketeringsförfarandet rör. Detta ligger i linje med 

den rådande uppfattningen om rättsläget. Jag anser att HFD:s dom och bedömningen i 

den refererade doktrinen stämmer överrens med tidigare praxis eftersom HFD eller SRN 

aldrig tidigare gjort en explicit bedömning enligt 27 kap. 6 § IL då ägarföretaget inte 

innehaft några fastigheter. I förarbetena till den äldre motsvarigheten till paragrafen i 

KL synes man också ha utgått från att prövningen skulle göras enligt 4 §, det vill säga 

att en handel redan ska föreligga vid tidpunkten för det hypotetiska provet.
43

 Det har 

anförts att SRN:s tillämpning av 27 kap. 6 § IL har dikterats av fiskala skäl.
44

  

3.6 Slutsats angående fastighetspaketering och reglerna i 27 kap. IL 

I propositionen till förslaget om skattefrihet för kapitalvinst på näringsbetingade andelar 

framgår att regeringen ansåg att företag som bedrev handel med fastigheter eller 

byggnadsrörelse inte skulle komma att omfattas av förslaget om skattefrihet på grund av 

särregleringen i 27 kap. 6 § IL.
45

 Om detta stämde skulle paketering inte vara möjlig för 

dessa företag. Eftersom regleringen i 27 kap. 6 § IL endast träffar direkt ägda företag 

och inte indirekt ägda företag så ges företagen möjlighet att välja om de ska träffas av 

regleringen genom enkel planering av bolagsstrukturen med mellanliggande bolag. 

Således är regeringens uttalande felaktigt eller åtminstone återspeglar det inte rättsläget 

i praktiken. 

Genom HFD:s klargörande i Fempaketeringsmålet står det också klart att företagen, 

även när det gäller mer storskalig avyttring av fastigheter, kan genomföra ett flertal 

fastighetspaketeringar utan att det avyttrande bolaget anses bedriva handel med 

fastigheter. Detta innebär att de avyttrade bolagen inte kan utgöra lagertillgångar enligt 

27 kap. 6 § IL och således utgör bestämmelsen inte heller i dessa fall hinder för 

fastighetspaketering. Visserligen rörde fallet om indirekt handel med fastigheter endast 

                                                 
43

 Prop. 1980/81:68, s. 161. 
44

 Virin, N, http://niclasvirin.com/rattsfall/2012-939-12/2012-939-12.shtml. 
45

 Prop. 2002/03:96, s. 133. 
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fem avyttrade bolag med paketerade fastigheter men enligt min mening skulle 

bedömningen enligt 27 kap. 6 § IL ge samma resultat oavsett hur många bolag med 

paketerade fastigheter det rör sig om. För den mer försiktige skatteplaneraren finns dock 

möjligheten att välja just den prövade strukturen med fem avyttrade bolag. Nackdelen är 

endast de extra kostnader som följer av bildande och administration av nya bolag. 

4 Allmänna definitionen av lagertillgång och dess inverkan på 

fastighetspaketering 

4.1 Problembeskrivning 

Ovan har konstaterats att reglerna i 27 kap. IL kan kringgås av de företag som redan 

bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Det har också konstaterats att den 

rådande tillämpningen av reglerna inte heller bör leda till beskattning vid 

fastighetspaketering för företag som inte redan bedriver verksamheterna ifråga. Det 

finns dock en generell definition av lagertillgångar i 17 kap. 3 § IL och i denna del av 

uppsatsen analyseras den allmänna lagerdefinitionen utifrån ett paketeringsperspektiv. 

Vid en fastighetspaketering med efterföljande försäljning av andelarna används ofta 

ett nyköpt bolag som paketeringsbolag för tillgången. Detta kallas ofta lagerbolag och är 

ett vanligt bolag som bildats för att sedan ligga vilande tills det ska säljas till en köpare. 

Paketeringsbolaget kan även vara ett nybildat bolag eller ett aktivt bolag som förvärvas. 

Sistnämnda alternativ torde dock vara ovanligare eftersom nyregistrering eller förvärv 

av lagerbolag är enklare alternativ än att använda en aktiv verksamhet som måste 

värderas. I alla dessa scenarion är syftet med paketeringsbolaget att det ska avyttras. 

Innebär detta också att bolaget enligt den allmänna definitionen av lagertillgång i 17 

kap. 3 § IL skulle kunna anses som en lagertillgång? Detta stämmer väl överens med 

ordalydelsen i 17 kap. 3 § IL, som definierar vad som avses med en lagertillgång
46

: 

”En tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning (lagertillgång)…” 

Ser man endast till ordalydelsen av 17 kap. 3 § IL borde enligt min mening ett 

paketeringsbolag som anskaffats genom nybildning eller förvärv utgöra en lagertillgång 

eftersom syftet med paketeringsbolaget hela tiden har varit att det ska överlåtas, eller 

med andra ord omsättas. Detta skulle innebära att andelarna i det avyttrade bolaget vid 

                                                 
46

 2 kap. 2 § IL stadgar att definitionen av lagertillgång finns i 17 kap. 3 § IL.  
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fastighetspaketering inte är näringsbetingade och därmed skulle andelarna inte kunna 

avyttras skattefritt. I praxis har dock frågan om paketeringsbolaget är lagertillgång först 

under senare tid diskuterats.
47

 I Guldmyranmålet, ansåg förvaltningsrätten att en relativt 

omfattande paketeringsstruktur innebar att paketeringsbolagen var lagertillgångar enligt 

17 kap. 3 § IL. 

En första fråga är om denna bestämmelse ens är tillämplig vid fastighetspaketering. 

Om bestämmelsen är tillämplig måste det utredas vad en tillämpning av bestämmelsen 

skulle leda till för konsekvenser vid olika strukturer av fastighetspaketering. I denna 

diskussion är centrala frågor om gränsen mot lagerklassificering för andelar dras vid 

handel med värdepapper samt vad som utgör en handel med värdepapper. 

4.2 Tillämpligheten av lagerdefinitionen i 17 kap. IL 

Bestämmelserna i 27 kap. IL skulle kunna utgöra lex specialis i förhållande till reglerna 

i 17 kap. IL eftersom 27 kap. IL specifikt (6 §) behandlar när andelar i 

fastighetsförvaltande företag utgör lagertillgångar. Principen om lex specialis legi 

generali derogat innebär att speciallag går före generell lag.
48

 

I 27 kap. 1 § IL framgår att det i kapitlet finns särskilda bestämmelser om bland 

annat byggnadsrörelse och handel med fastigheter. Bestämmelserna utgår från att de 

aktuella rörelserna föreligger (dock även har förelegat i 2 §) och reglerar att förvärv av 

fastigheter eller innehav av andelar i fastighetsförvaltande företag i vissa fall ska utgöra 

lagertillgångar. Av lagtexten framgår ej explicit att någon tillgång ska klassificeras som 

kapitaltillgång. Det regleras ej heller hur bestämmelsen om lager i 17 kap. 3 § IL 

förhåller sig till regleringen i 27 kap. IL. 

I förarbetena till IL diskuterade regeringen Riksskatteverkets remissyttrande vari 

sades att det borde framgå av 1 § att ”utöver dessa bestämmelser gäller de övriga 

bestämmelserna för beräkning av inkomst av näringsverksamhet.”. Regeringens svar 

blev dock att ”man knappast kan tro att det bara är dessa bestämmelser som gäller för de 

aktuella formerna av rörelse”.
49

 Regeringen torde mena att det som regleras i kapitlet 

endast är vissa frågor för de aktuella formerna av rörelse och att det därför är självklart 

                                                 
47

 Se SRN:s och HFD:s skäl i Fempaketeringsmålet och Förvaltningsrätten i Göteborgs dom mål nr 2526-

10 och 10657-10 (Guldmyranmålet). 
48

 Strömholm, S, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 373, 414. 
49

 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 347. 
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att för övriga frågor gäller det som gäller för företag som bedriver andra typer av 

rörelse. I förarbetena till IL diskuteras dock inte explicit förhållandet mellan reglerna i 

27 och 17 kap. IL. 

Arvidsson skriver att reglerna i 27 kap. utgör specialregler och att reglerna i 17 kap. 

därmed inte ska tillämpas.
50

 Enligt Arvidsson är detta ”lika självklart som givet” och 

följer av både förarbetena, 2 § och lagstiftningens syfte. Även Silfverberg är av åsikten 

att reglerna utgör lex specialis.
51

 Magnusson anser att karaktären av andelar i ett 

fastighetsförvaltande företag bör prövas i första hand mot bestämmelserna i 27 kap. IL. 

Först efter en sådan prövning bör det enligt Magnusson bli aktuellt att pröva om 

andelarna är lagertillgångar enligt den allmänna regeln i 17 kap. 3 § IL.
52

 

Enligt min mening finns det bra argument både för och emot att se 27 kap. IL som 

lex specialis för när fastigheter och fastighetsförvaltande företag utgör lagertillgångar. 

Till skillnad från Arvidsson hittar jag inte några spår i förarbetena av att förhållandet 

faktiskt övervägts. Anledningen kan vara att lagstiftaren var av åsikten att varken 

fastigheter eller andelar i fastighetsförvaltande företag kunde utgöra lager på någon 

annan grund. Det är också möjligt att man i förarbetena utgick från normalsituationen 

att fastigheter som förvärvas av ett bolag inte är avsedda för omsättning och företag som 

sysslar med verksamhet där fastigheter förvärvas med omsättningssyfte normalt 

bedriver någon av de i 27 kap. IL berörda verksamheterna. Det är således möjligt att 

frågan om alternativ lagergrund inte övervägdes och därmed gick obemärkt förbi. 

Regleringen synes enligt min mening vara en specialreglering för vad som gäller för, 

som regeringen uttrycker det, ”de aktuella formerna av rörelse”. Således bör reglerna i 

27 kap. IL inte utgöra lex specialis när de aktuella rörelserna inte bedrivs. Av kapitlet 

ovan har framgått att skatteplanering i form av mellanliggande bolag (s.k. 

dubbeldäckare) kan användas på ett sådant sätt att de aktuella formerna av rörelse inte 

anses föreligga i de bolag som innehar och avyttrar paketeringsbolagen. Därmed är 

bestämmelserna inte tillämpliga vilket borde innebära att det finns ett utrymme att 

tillämpa den allmänna lagerdefinitionen i 17 kap. 3 § IL. 

Det finns även en skillnad i förhållandet mellan 17 kap. 3 § IL och 27 kap. IL när det 

gäller direktinnehav av fastigheter och innehav av andelar i fastighetsförvaltande 

                                                 
50

 Arvidsson i rättsutlåtande i Guldmyranmålet, s. 6. 
51

 Silfverberg i rättsutlåtande i Guldmyranmålet, s. 6. 
52

 Magnusson, U, Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?, SN 2011, s 

655. 
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företag. Bestämmelserna i 27 kap. IL avser primärt hur fastighetsförvärv ska 

klassificeras när de aktuella verksamheterna redan föreligger. Regleringen om när 

andelarna i fastighetsförvaltande företag utgör lagertillgångar syftar till att 

bestämmelserna avseende direktförvärv av fastigheter inte ska kunna kringgås.
53

 Att en 

reglering som har detta syfte i sin tur skulle utgöra lex specialis för klassificeringen av 

andelar i fastighetsförvaltande företag är inte självklart. När andelar i ett 

fastighetsförvaltande företag ingår exempelvis som en del av andelarna hos ett bolag 

som bedriver värdepappersrörelse bör det vara ovidkommande för klassificeringen om 

företaget råkar vara fastighetsförvaltande. SRN har i ett ärende prövat om andelar i ett 

fastighetsförvaltande företag var lagertillgångar eller kapitaltillgångar hos ägarbolaget 

som bedrev handel med värdepapper.
54

 SRN konstaterade först att ägarbolaget inte 

bedrev handel med fastigheter eller byggnadsrörelse i 27 kap. IL. SRN prövade sedan 

om innehavet av andelarna i det fastighetsförvaltande företaget var en del av handeln 

med värdepapper vilket enligt parterna inte var fallet. Således kunde en sekundär 

prövning av innehavet göras mot den allmänna definitionen av lager i 17 kap. 3 § IL. 

Ser man till den praxis före 2011 som rört klassificeringen av andelar i 

fastighetsförvaltande företag i paketeringssituationer har dock inte i något fall redovisats 

en prövning utifrån reglerna i 17 kap. IL.
55

 Tvärtom tyder formuleringarna i vissa av 

fallen på att det avgörande för klassificeringen är 27 kap. 6 § IL.
56

 I 

Fempaketeringsmålet inledde SRN sin bedömning med skrivningen ”en prövning av 

frågan ska i första hand [min kursivering] göras mot bestämmelserna om 

byggnadsrörelse och handel med fastighter i 27 kap. IL”. Eftersom SRN ansåg att 

andelarna i de fastighetsförvaltande företagen utgjorde lager genom tillämpning av 27 

kap. IL behövde de inte ta ställning till frågan om sekundär grund. Motiveringen tyder 

dock på att SRN ansåg att andelarna sekundärt kunde utgöra lager enligt 17 kap. 3 § IL. 

HFD som kom till motsatt utgång genom att de ansåg att bolaget inte bedrev handel 

med fastigheter anförde att andelarna därmed inte kunde utgöra lagertillgångar hos 

bolaget enligt 27 kap. 6 § IL. HFD anförde sedan ”Inte heller vad som i övrigt anförts i 

målet innebär att aktierna i dotterbolagen ska anses utgöra lagertillgångar”. Det verkar 

således som att HFD är av uppfattningen att andelarna i teorin kan utgöra lagertillgångar 

på annan grund än 27 kap. 6 § IL när handel med fastigheter eller byggnadsrörelse inte 
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 Prop. 1980/81:68, del A, s. 160. 
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 SRN (dnr 94-11/D). 
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 RÅ 2005 ref. 3, SRN (dnr 49-07/D), SRN (dnr 140-07/D). 
56

 SRN (dnr 49-07/D), SRN (dnr 140-07/D). 
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föreligger. Eftersom det endast finns ytterligare en grund i IL för tillgångarna att utgöra 

lagertillgångar bör HFD mena att andelarna prövats mot 17 kap. 3 § IL och inte heller 

enligt det lagrummet utgjorde andelarna lagertillgångar.  

Förvaltningsrätten ansåg i Guldmyranmålet att en omfattande struktur med 

fastighetspaketering kunde prövas enligt regeln i 17 kap. 3 § IL. Av skälen framgår att 

domstolen först bedömt att 27 kap. IL inte var tillämpligt och att domstolen därför 

prövat den allmänna definitionen i 17 kap. 3 § IL. Således var domstolen av åsikten att 

reglerna i 27 kap. IL inte utgör lex specialis i förhållande till 17 kap. 3 § IL vid 

bedömningen av om andelar i fastighetsförvaltande företag utgör lagertillgångar. 

Sammanfattningsvis är förhållandet mellan 17 kap. 3 § IL och 27 kap. IL en öppen 

fråga. När det gäller klassificering av andelar i fastighetsförvaltande företag har dock 

trenden svängt något och de senaste avgörandena talar för att en prövning faktiskt också 

görs mot 17 kap. IL när handel med fastigheter eller byggnadsrörelse inte föreligger. 

Detta är inte i linje med hur bedömningen synes ha gjorts i tidigare rättsfall men dessa 

tidigare fall kan inte heller anses stänga dörren för en sådan tillämpning. För 

direktförvärvade fastigheter är frågan däremot fortfarande oviss. Frågan om 

konsekvenserna av att bestämmelserna är tillämpliga behandlas nedan. 

4.3 Konsekvenser för fastighetspaketering vid tillämpning av den 

allmänna bestämmelsen om lager 

4.3.1 Inledning 

Även om det är möjligt att tillämpa 17 kap. 3 § IL när reglerna i 27 kap. IL inte anses 

tillämpliga så kvarstår frågan om vad utgången av en tillämpning enligt 17 kap. 3 § IL 

leder till i paketeringssituationer. Av ordalydelsen i 17 kap. 3 § IL framgår att avgörande 

för klassificeringen är om tillgångarna är avsedda för omsättning. Bestämmelsen är 

generellt utformad och gör enligt ordalydelsen ingen skillnad på bedömningen vid olika 

typer av tillgångar. I problembeskrivningen ovan sades att det vid en 

fastighetspaketering med efterföljande avyttring ofta finns ett tydligt omsättningssyfte 

med de nybildade eller nyinköpta paketeringsbolagen. Innebär detta att 

paketeringsbolagen är lagertillgångar? Av förarbeten, praxis och doktrin framgår att 

tillämpningen inte är så enkel som definitionen ger uttryck för. Ofta återkommer vid 

lagerklassificering exempelvis uttrycket rörelse. I betänkandet som följde 2002 års 

företagsskatteutredning anförs exempelvis att för att en tillgång ska klassificeras som en 
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lagertillgång ska den ingå i en näringsverksamhet som utgör rörelse.
57

 Det bör 

poängteras redan här att för företag som inte bedriver byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter har andelar i mål som rör fastighetspaketering endast en gång klassificerats 

som lagertillgångar enligt den allmänna definitionen av lager i 17 kap. 3 § IL.
58

 

4.3.2 Rörelsebegreppet och rörelsekravet 

Före skattereformen 1990 kunde juridiska personer ha flera inkomstslag, exempelvis 

rörelse och tillfällig förvärvsverksamhet (icke yrkesmässig förvärvsverksamhet).
59

 

Definitionen av inkomstslaget rörelse i äldre skattelagstiftning fanns i 27 § KL och 

omfattade ett antal uppräknade verksamheter samt ”så ock annan yrkesmässigt bedriven 

förvärvsverksamhet”.
60

 Med yrkesmässigt menades att verksamheten ska utmärkas av 

självständighet, regelbundenhet och varaktighet samt av vinstsyfte.
61

 Både 

bestämmelsens ordalydelse och innebörd motsvarar den definition av 

näringsverksamhet som numera finns i 13 kap. 1 § första stycket IL ”Med 

näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och 

självständigt”.
62

 I nuvarande skattesystem blir juridiska personer endast beskattade i ett 

inkomstslag, näringsverksamhet. I 13 kap. 2 § IL stadgas att för juridiska personer 

räknas även ”inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder eller i 

form av kapitalvinster och kapitalförluster till inkomstslaget näringsverksamhet, även 

om inkomsterna eller utgifterna inte ingår i en näringsverksamhet enligt 1 §.” 

Inkomstslaget näringsverksamhet är således bredare än det äldre inkomstslaget rörelse 

då 13 kap. 2 § IL hänför sådana inkomster som inte är yrkesmässiga till 

näringsverksamhet vilka tidigare exempelvis kunde falla inom inkomstslaget tillfällig 

förvärvsverksamhet. 

Enligt den ursprungliga lydelsen av KL beskattades avyttringar av tillgångar avsedda 

för stadigvarande bruk (idag kapitaltillgångar eller inventarier) enligt regler för 

kapitalvinstberäkning i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet.
63

 Avyttring av 
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 SOU 2005:99, s. 314. 
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 Detta var i Guldmyranmålet och bedömningen gjordes av Förvaltningsrätten i Göteborg. Fallet 

behandlas nedan i avsnitt 4.3.4. 
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 Inkomstslagen var jordbruksfastighet, annan fastighet, rörelse, tjänst, tillfällig förvärvsverksamhet och 
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 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 161, Lodin, m.fl., Inkomstskatt, s. 287. 
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lagertillgångar har dock alltid räknats till intäkt av rörelse.
64

 Av punkt 1 av 

anvisningarna till 28 § KL framgick att till intäkt av rörelse hänfördes betalning för 

varor eller produkter, som den skattskyldige för i handel eller tillverkar. Dock hänfördes 

enligt bestämmelsen även intäkt vid avyttring av inventarier för stadigvarande bruk till 

intäkt av rörelse. Att lagertillgångar endast beskattades i inkomstslaget rörelse bekräftas 

även av förarbetena till IL vari diskuteras det nya heltäckande inkomstslaget 

näringsverksamhet ”som tillgångar i näringsverksamheten betraktas då inte bara 

lagertillgångar och inventarier utan även kapitaltillgångar.”
65

 Före 1990 års 

skattereform följde således av skattereglerna att beskattning vid avyttring av tillgångar 

berodde av gränsdragningen mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig avyttring, det 

vill säga berodde på om en rörelse förelåg eller inte.
66

 Värdepapper som avyttrades 

yrkesmässigt beskattades före reformen 1990 exempelvis i inkomstslaget rörelse och 

utgjorde lagertillgångar medan icke yrkesmässig avyttring av aktier 

kapitalvinstbeskattades i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet.
67

 Kopplingen 

mellan lagertillgång och begreppet rörelse skulle således kunna definiera begreppet 

lagertillgång som tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning i en rörelse. Detta 

uttryck används exempelvis av 1977 års Företagsskatteberedning.
68

 

I dagens skattesystem beskattas som ovan nämnts all inkomst för juridiska personer i 

inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomstslaget är således bredare. Innebär då denna 

skillnad från tidigare systematik något avsteg från kopplingen mellan att en 

lagertillgång endast kan finnas i en rörelse och att avgörande för klassificeringen 

numera endast skulle vara om tillgången är avsedd för omsättning eller förbrukning? 

Om ingen förändring av definitionen av lagertillgång var avsedd när det bredare 

inkomstslaget näringsverksamhet infördes så är det beklagligt att definitionen i 17 kap. 

3 § IL enligt sin ordalydelse gäller heltäckande inom inkomstslaget näringsverksamhet. 

I doktrinen har anförts rörande klassificeringen av värdepapper att inget tyder på att en 

                                                                                                                                               
inkomstslaget rörelse, se KL 28 § anvisningspunkt 1, 2 st. 
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förändring var avsedd.
69

 Eftersom den skatterättsliga klassificeringen av värdepapper 

följer av allmänna regler bör detsamma gälla även för andra typer av tillgångar.  

Detta stämmer väl överens med reglerna för byggnadsrörelse och handel med 

fastigheter (som också är ett rörelsebegrepp). I propositionen till införandet av reglerna 

om dessa verksamheter i KL 1981 uttalade regeringen att avsaknad av legaldefinitioner 

av verksamheterna ger framförallt upphov till problem när man ska avgöra om en 

fastighet utgör lagertillgång eller inte.
70

 Uttalandet visar på kopplingen mellan 

begreppet rörelse och lagerklassificering och reglerna är nu i stort sett oförändrade 

sedan begreppet näringsverksamhet blev vidare. Reglerna är utformade som en 

presumtion för att direktförvärvade fastigheter är lagertillgångar om rörelserna 

föreligger, således är kopplingen mellan begreppet rörelse och lagerklassificeringen 

tydlig i 27 kap. IL även idag och enligt min mening finns det inga motiv som talar för 

att klassificeringen av en tillgång som lager skulle ha ändrats.  

Det främsta skälet mot att definitionen av en lagertillgång innefattar en prövning av 

om en rörelse föreligger är enligt min mening legalitetsaspekten. Av ordalydelsen 

framgår inte att det finns någon koppling mellan uttrycket ”avsedd för omsättning eller 

förbrukning” och en prövning av begreppet rörelse. I förarbeten, praxis och doktrin har 

frågan om kopplingen inte diskuterats ur ett legalitetsperspektiv utan snarare har endast 

den faktiska tillämpningen diskuterats. Syftet med uppsatsen är dock att utreda när en 

fastighetspaketering leder till avsett resultat och härmed räcker det att konstatera att 

begreppet rörelse generellt synes uppfattas som att det har en avgörande koppling till 

definitionen lagertillgång, men att det finns en risk att prövande instans ser mer till 

lydelsen av definitionen och därmed endast tillmäter omsättningssyftet med 

paketeringsbolagen betydelse. 

4.3.3 Begreppet rörelse specifikt för andelar 

Det synes råda enighet om att andelar endast kan utgöra lagertillgångar om de ingår i en 

verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, det vill säga en rörelse.
 
Detta sägs dock inte rakt 

ut utan istället för begreppet rörelse används begreppen värdepappersrörelse eller handel 

med värdepapper synonymt.
71

 Man skulle kunna tro att dessa begrepp är lagreglerade i 
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skattehänseende, vilket dock inte är fallet. Begreppen har vuxit fram från det 

ursprungliga begreppet rörelse liksom begreppen handel med fastigheter eller 

byggnadsrörelse. Det skulle således kunna talas även om bilrörelse eller handel med 

bilar eller andra typer av tillgångar.
72

 

1977 års Företagsskatteberedning diskuterade de äldre reglerna om nedskrivning av 

lager av värdepapper och ansåg att avdrag för nedskrivningen var för förmånlig för 

företagen. Ett alternativ var då att all värdepappershandel skulle beskattas som om 

tillgångarna var kapitaltillgångar. Beredningen ansåg emellertid att det inte var lämpligt 

att frångå de principer som i andra sammanhang ligger till grund för definitionen av 

begreppet rörelse.
73

 I propositionen som följde företagsskatteberedningens 

slutbetänkande uttalades att köp och försäljningar av värdepapper kan beskattas som 

rörelse och att detta gäller främst verksamhet som bedrivs av banker och 

fondkommissionärer.
74

 När det gällde andra skattesubjekt anfördes att rättsläget var mer 

osäkert och att praxis särskilt för enskilda personer visat sig obenägen att utan starka 

skäl godta att den enskilde anses bedriva rörelse. Slutligen nämndes att för aktiebolag 

synes förutsättningarna för att rörelse ska anses föreligga vara större. 

I Skatteverkets handledning sägs att hos enskilda näringsidkare beskattas 

värdepapper praktiskt taget aldrig i näringsverksamhet, utan i kapital.
75

 Detta beror av 

den restriktiva synen på när enskilda personer anses bedriva rörelse vid köp och 

försäljning av värdepapper för egen räkning.
76

 I slutbetänkandet av 2002 års 

företagsskatteutredning uttalas att ”det är principiellt förvånande att formen för 

verksamhet har ansetts ha en sådan betydelse för klassificeringen och det torde inte 

finnas några andra motsvarigheter vid inkomstbeskattningen”.
77

  

Enligt min mening är det inte bara skillnaden när värdepappersrörelse anses föreligga 

för enskilda personer och aktiebolag som är principiellt förvånande. Även bedömningen 

av värdepappersrörelse i förhållande till övrig rörelse synes göras utifrån egna kriterier 

när det gäller värdepappersrörelse. En verksamhet som består av köp och försäljning av 

värdepapper är dock svår att jämställa med sedvanlig rörelse, exempelvis en 

                                                 
72

 Jfr SOU 1977:86, s. 223. 
73

 Prop. 1980/81:68, s. 178. 
74

 Prop. 1980/81:68, s. 178. 
75

 SKV, Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering. s. 2235. Att fysiska personers köp- 

och försäljning av värdepapper inte beskattas som näringsverksamhet bekräftas även av HFD:s dom den 6 

november 2012, mål nr 817-12. 
76

 Jfr även SOU 1977:86, s. 549. 
77

 SOU 2005:99, s. 316. 



 

30 

 

bilhandlares rörelse. Värdepapperstransaktioner sker normalt för den skattskyldiges 

egen räkning.
78

 Att verksamheten inte är utåtriktad har använts som argument för att en 

rörelse inte kan anses föreligga.
79

 HFD har dock slagit fast att något sådant krav inte 

existerar när det gäller rörelse i bolagsform.
80

 Avgörande är endast de allmänna 

kriterierna för yrkesmässig rörelse (självständighet, varaktighet, omfattning och 

vinstsyfte).
81

 När det gäller bedömning av rörelse vid köp och försäljning av 

värdepapper har i praxis främst följande faktorer varit av betydelse: omsättningens 

storlek, antalet transaktioner samt omsättningshastighet, verksamhetens syfte och 

innehavets omfattning i förhållande till bolagets storlek och verksamhetsinriktning.
82

 

Som minst har 50 andelsförsäljningar med en omsättning på 3 miljoner kronor ansetts 

utgöra värdepappersrörelse. 

När en fastighet ska säljas genom fastighetspaketering avyttras endast ett bolag vilket 

inte utgör rörelse i enlighet med de faktorer som är av relevans i praxis om 

värdepappersrörelse. Koncentreras fastighetsförsäljningen i en koncern via ett bolag likt 

i Fempaketeringsmålet kan det avyttrande företaget dock komma upp i det antal 

transaktioner som skulle utgöra en värdepappersrörelse. Genom Fempaketeringsmålet 

står det klart att avyttring av fem dotterbolag enligt HFD inte utgör en rörelse och 

framtida skatteplanering med fastighetspaketering bör hålla sig inom denna struktur.  

Magnusson skriver att vid prövning av om andelarna är lagertillgångar i en rörelse 

ska just praxis för värdepappersrörelse vara vägledande.
83

 Enligt min mening bör för 

stor vikt inte läggas vid typen av tillgång när det avgörs om rörelsen är yrkesmässig. 

Värdepappersrörelse har bedömts med utgångspunkt i att det är fråga om köp och 

försäljning av värdepapper på börs.
84

 Även omfattande verksamhet som består i att köpa 

in och likvidera bolag har bedömts enligt de i praxis angivna kriterierna för 

värdepappersrörelse. Vid fastighetspaketering skiljer sig dock verksamheten från dessa 

typer av rörelse. Fastighetspaketering är en relativt ny företeelse. Det enda syftet med 

verksamheten i ägarbolaget i Fempaketeringsmålet är att avyttra dotterbolag som 

förädlas med en fastighet. Verksamheten omfattade i målet betydande värden. Ett bolag 
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som deltar i ett förfarande med skatteplanering där verksamheten består av att förvärva 

företag som ska förädlas med betydande värden och sedan avyttras för betydande 

belopp skulle kunna anses bedriva rörelse. Om verksamheten bedöms som rörelse bör, 

likt vid värdepappersrörelse, dotterbolagen anses utgöra lagertillgångar. Förutom att 

dotterbolagen konstituerar själva rörelsen i ägarbolaget så är de även anförskaffade för 

att avyttras. Som ovan nämnts bedömdes dock förfarandet i Fempaketeringsmålet inte 

leda till att andelarna i förpackningsbolagen var lagertillgångar. Därmed bör HFD ha 

ansett att verksamheten i ägarbolaget inte var att anse som rörelse. Det kan möjligen ha 

att göra med att verksamheten inte sågs som regelbunden eller varaktig. Omfattningen 

torde dock bedömas som stor med tanke på de betydande belopp som verksamheten 

omsätter. En stor omfattning kan leda till att kraven på regelbundenhet och varaktighet 

sätts lägre.
85

 Dessutom bedrevs ingen annan verksamhet i ägarbolaget. Det är möjligt att 

det snart ges ytterligare ledning i frågan. I Guldmyranmålet som ska behandlas nedan är 

antalet transaktioner mer omfattande men annars skiljer sig förfarandet inte principiellt 

från Fempaketeringsmålet. 

4.3.4 Guldmyranmålet 

I Guldmyranmålet prövade Förvaltningsrätten i Göteborg frågan om betydelsen av den 

allmänna definitionen av lager i 17 kap. 3 § IL på en omfattande transaktionsstruktur 

med fastighetspaketering.
86

 Frågan i målet var om andelarna i sålda företag var 

näringsbetingade andelar (således är det avgörande i målet om andelarna är lager- eller 

kapitaltillgångar). Bolagsstrukturen såg ut på följande sätt: 
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Guldmyran AB bildade under år 2004, tillsammans med två andra bolag, 30 stycken 

ekonomiska föreningar (nedan paketeringsbolag). Avsikten var att via 

paketeringsbolagen överlåta fastigheter ägda inom koncernen till hyresgästbildade 

bostadsrättsföreningar. När en överenskommelse träffats med en bostadsrättsförening 

som ville förvärva fastigheten överläts fastigheten till skattemässigt värde till ett 

paketeringsbolag. Därefter överlät de tre ägarna till paketeringsbolagen sina andelar i 

paketeringsbolaget till köparen för marknadspris. Under år 2006 gjordes fem 

överlåtelser av paketeringsbolag och under år 2007 gjordes elva överlåtelser. Vinsten 

uppgick sammanlagt till omkring 1.5 miljarder kronor. När det fanns tomma lägenheter 

i bostadsrättsföreningarna köpte Guldmyran dessa för att senare sälja dem till externa 

köpare. År 2006 köpte Guldmyran och sålde sammanlagt 56 andelar och år 2007 såldes 

30 andelar. Det redovisade resultatet avseende försäljningen av bostadsrätterna uppgick 

till sammanlagt omkring 30 miljoner kronor. Det var ostridigt att någon byggnadsrörelse 

eller handel med fastigheter inte förelåg. Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg att 

andelarna i paketeringsbolagen var att anse som lagertillgångar vid avyttringen trots att 

paketeringsbolagen var fastighetsförvaltande. Begreppen rörelse eller 

värdepappershandel berördes inte. 

Förvaltningsrätten konstaterade att Guldmyrans verksamhet endast bestått i att bilda 

ekonomiska föreningar och att sälja andelar i dessa samt att förvärva och sälja andelar i 

bostadsrättsföreningar. De ekonomiska föreningarna som bildats år 2004 hade inte 

bedrivit någon verksamhet. Förvaltningsrätten konstaterade att överenskommelsen med 

bostadsrättsföreningen och underprisöverlåtelsen till de ekonomiska föreningarna hade 

ett tidsmässigt samband och att förvärven av andelar i bostadsrättsföreningarna också 

hade samband med överlåtelsen av andelarna i paketeringsbolagen. Förvaltningsrätten 

ansåg att andelarna i paketeringsbolagen vid bildandet av dessa var kapitaltillgångar. 

Mot bakgrund av att det inte förekommit någon verksamhet i paketeringsbolagen, att 

bolagen inte haft andra tillgångar än fastigheten och att Guldmyrans verksamhet endast 

bestått i att sälja andelarna i paketeringsbolagen efter underprisöverlåtelsen, ansåg 

förvaltningsrätten att det uppenbart var fråga om ett omsättningssyfte och att 

Guldmyrans verksamhet enbart varit inriktad på omsättning av fastigheter. Karaktären 

på andelarna bedömdes därmed vid avyttringen som lagertillgångar. Angående 

andelarna i bostadsrättsföreningarna ansåg förvaltningsrätten på grund av det nära 

sambandet i tid mellan förvärv och försäljning att omsättningssyftet varit så klart uttalat 

att andelarna var lagertillgångar redan vid förvärvstidpunkten. Varken andelarna i 
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paketeringsbolagen eller andelarna i bostadsrättsföreningarna kunde därmed utgöra 

näringsbetingade andelar och försäljningsvinsten togs således upp till beskattning. 

Förvaltningsrättens dom är hittills den enda som klassificerat andelar vid 

fastighetspaketering som lagertillgångar enligt 17 kap. 3 § IL. Jag delar 

förvaltningsrättens syn att det principiellt är möjligt att tillämpa reglerna i 17 kap. 3 § IL 

på andelar i fastighetsförvaltande företag när det avyttrande företaget inte bedriver 

handel med fastigheter eller byggnadsrörelse. Avgörande faktorer för att andelarna 

ansågs utgöra lagertillgångar synes ha varit att omsättningssyftet med andelarna var 

uppenbart. Omsättningssyftet framgår enligt förvaltningsrätten genom att Guldmyrans 

enda verksamhet bestått i att sälja andelar i paketeringsbolagen efter att de försetts med 

en fastighet. Det är möjligt att förvaltningsrätten har gjort bedömningen att Guldmyrans 

försäljning av andelar utgjort en rörelse. Genom att som förvaltningsrätten gjort 

poängtera att verksamheten varit inriktad på försäljning av fastigheter, trots att det 

formellt rörde försäljning av andelar, är det möjligt att förvaltningsrätten ansåg att 

praxis för värdepappersrörelse ej var tillämplig. Domen skulle kunna tolkas som att en 

rörelse ansågs föreligga på grund av omfattningen, verksamhetens inriktning och det 

uppenbara omsättningssyftet samt att eftersom andelarna ingår i rörelsen är de 

lagertillgångar. Domen skulle också kunna tolkas så att begreppet rörelse över huvud 

taget inte haft inverkan på bedömningen utan att endast omsättningssyftet varit 

avgörande, det vill säga en strikt tolkning av ordalydelsen i 17 kap. 3 § IL. 

I samband med inlämnandet av denna uppsats meddelade Kammarrätten i Göteborg 

dom i Guldmyranmålet.
87

 Kammarrätten anförde att förhållandena i målet var likartade 

med de i Fempaketeringsmålet och att det därför inte fanns skäl att anse att andelarna i 

de ekonomiska föreningarna var lagertillgångar. Således lades HFD:s dom till grund för 

utgången och ingen egentlig egen prövning redovisades. Däremot när det gällde 

andelarna i bostadsrättsföreningarna fann Kammarrätten att de var lagertillgångar i en 

av bolaget yrkesmässig bedriven ”handel med bostadsrätter” och att de då har hämtat 

ledning från praxis som gäller handel med fastigheter. Kammarrätten har således 

anknutit lagerklassificeringen till rörelsebegreppet, vilket är i linje med den rådande 

uppfattningen, för att sedan avgöra om rörelse föreligger genom att jämföra med just 

praxis för handel med fastigheter. Skulle liknande gjorts med andelarna i de ekonomiska 
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föreningarna kan argumenteras för att en handel med fastigheter skulle uppstå. I 1977 

års Företagsskatteberedning föreslogs att köp och försäljning av fem fastigheter skulle 

konstituera en handel med fastigheter.
88

 

Det kan framstå som anmärkningsvärt att köp och försäljningar av andelar med en 

vinst på 1,5 miljarder kronor inte är att anse som rörelse medan köp och försäljningar av 

andelar i bostadsrättsföreningar med en vinst på 30 miljoner kronor är att anse som 

rörelse. Vad som är en rörelse, det vill säga yrkesmässig förvärvsverksamhet, synes vid 

en sådan jämförelse vara enbart inriktat på antalet köp och försäljningar. 

4.4 Slutsats angående fastighetspaketering och lagerregeln i 17 kap. 

IL 

Karaktäriseringen av andelar i fastighetsförvaltande företag har i äldre praxis 

uttryckligen skett enligt 27 kap. IL. Eftersom reglerna i 27 kap. IL kan ses som 

specialreglering som gäller när någon bedriver byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter finns det enligt vad som framgått ovan en möjlighet att klassificera andelarna 

som lagertillgångar enligt 17 kap. 3 § IL när det innehavande företaget inte bedriver 

någon av nämnda verksamheter. Detta stöds bland annat av HFD:s formulering av 

skälen i Fempaketeringsmålet. Således kan fastighetspaketeringar med efterföljande 

försäljning av andelar behöva prövas enligt 17 kap. 3 § IL. 

I HFD:s dom i Fempaketeringsmålet ansågs dock inte andelarna i de 

fastighetsförvaltande företagen som lagertillgångar. Visserligen rörde rättsfallet endast 

fem aktiebolag men omsättningssyftet med andelarna är enligt min mening lika klart 

som i Guldmyranmålet. Omsättningssyftet med andelarna är enligt min mening alltid 

tydligt vid en paketering med efterföljande försäljning av andelar. Av förarbeten, praxis 

och doktrin framgår att en tillgång för att klassificeras och beskattas som lagertillgång 

ska ingå i en rörelse. När inkomstslaget näringsverksamhet nu utvidgats kan 

argumenteras för att något rörelsekrav inte bör ställas upp eftersom verksamheten alltid 

är att anse som näringsverksamhet. Avgörande för lagerklassificering skulle då endast 

vara ordalydelsen i 17 kap. 3 § IL. Inget i förarbetena tyder dock på att en sådan 

tillämpning var avsedd. Rörelsekravet synes således idag vara av betydelse vid 

lagerklassificering. HFD har dock inte bedömt frågan explicit. Det skulle vara intressant 
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om Guldmyranmålet fördes upp till HFD så att det gavs ett uttryckligt ställningstagande 

i denna fråga. Troligen skulle HFD inte meddela prövningstillstånd med tanke på att 

situationerna i Fempaketeringsmålet och Guldmyranmålet är relativt lika varandra även 

om omfattningen skiljer sig åt. Om målet ändå skulle prövas av HFD är det sannolikt att 

karaktären på andelarna bedöms enligt den restriktiva praxis som finns för 

värdepappersrörelse även om det enligt min mening finns skäl för att tillämpa 

rörelsekriterierna annorlunda eller tillämpa ordalydelsen mer strikt i 17 kap. 3 § IL. 

5 Fastighetspaketering och skatteflykt 

5.1 Problembeskrivning 

Även om fastighetspaketering inte leder till att andelarna bedöms som lagertillgångar 

enligt 27 eller 17 kap. IL så kan det hävdas att fastighetspaketering leder till en väsentlig 

skatteförmån i strid med lagstiftningens syfte. Detta skulle innebära att 

fastighetspaketeringen kan angripas med skatteflyktslagen. Eftersom syftet med 

uppsatsen är att utreda rättsläget vid fastighetspaketering är utgången av denna fråga en 

sista bit i pusslet.  

Vid en paketering av en fastighet i bolag genom en underprisöverlåtelse med 

efterföljande försäljning av de näringsbetingade andelarna i bolaget kommer den latenta 

skatt som åvilar fastigheten inte fram hos säljaren trots att denne indirekt i princip får 

full ersättning för fastighetens värde. Frågan om förfarandet skulle kunna leda till att 

skatteflyktslagen blir tillämplig har väckts efter HFD:s dom den 30 maj 2012 i det så 

kallade Cypernmålet.
89

 Målet rörde ett paketeringsförfarande i ett handelsbolag med 

delvis utländskt ägande. HFD ansåg att lagen mot skatteflykt var tillämplig och att 

införsäljningen av fastigheten till paketeringsbolaget skulle beskattas som om den skett 

till marknadsvärde. Efter Cypernmålet har det diskuterats om även paketering med 

aktiebolag skulle kunna utgöra skatteflykt. Anledningen till dessa farhågor var kortfattat 

att det skattemässiga resultatet av vanliga paketeringar i aktiebolag ju blev detsamma 

som i det nämnda rättsfallet. Förfarandet med paketeringar i aktiebolag med utnyttjande 

av reglerna om underprisöverlåtelser och näringsbetingade andelar har tidigare inte 

prövats uttryckligen av HFD i förhållande till skatteflyktslagen.
90
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Nedan redogörs kortfattat för skatteflyktslagen samt för de motivuttalandet rörande 

paketering som kan vara av betydelse för skatteflyktsfrågan. Sedan redogörs för 

omständigheterna i Cypernmålet och innebörden av HFD:s resonemang analyseras i 

syfte att reda ut om tillämpningen kan få konsekvenser även vid fastighetspaketering 

med aktiebolag. Att underprisöverlåter inte längre kan ske till eller från handelsbolag 

hindrar ju inte att synsättet i domen ändå kan vara tillämpligt. 

5.2 Skatteflyktslagen 

Enligt 2 § skatteflyktslagen ska vid fastställandet av underlag hänsyn inte tas till en 

rättshandling om: 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som 

medför väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna, 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för 

förfarandet, och 

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte 

som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är 

direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. 

I motivuttalanden till ändring av lagen framgår att det vid utformningen av lagen var 

viktigt att hitta en lämplig balans mellan effektivitet och rättssäkerhet/förutsebarhet.
91

 

Regeringens syn på vad som ville angripas med förfarandet framgår delvis av 

skrivningen ”Med skatteflykt avses främst – som framgår av motivuttalandena till den 

nuvarande skatteflyktslagen – sådana förfaranden där civilrättsligt giltiga 

rättshandlingar används för att kringgå eller utnyttja skattebestämmelser i syfte att 

uppnå av lagstiftaren inte avsedda skatteeffekter.”
92

 

Rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen är kumulativa. Angående begreppet väsentlig 

skatteförmån (p. 1) finns det ej något bestämt belopp som kan anses uppfylla kravet på 

väsentlighet. I förarbetena till lagen uttalas att vad som avses med skatteförmån är helt 

enkelt undvikandet av den ytterligare skatt som skulle ha påförts om 

skatteflyktsförfarandet inte hade kommit till stånd.
93

 Även om den skattskyldige 

indirekt har medverkat i rättshandlingen är bestämmelsen tillämplig endast om det är 
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den skattskyldige själv som erhållit den väsentliga skatteförmånen (p.1 och 2). 

När det gäller rekvisitet det övervägande skälet för transaktionen (p. 3) uttalade 

regeringen i propositionen att för att skatteflyktsklausulen ska kunna tillämpas bör 

krävas att skatteförmånen vid en objektiv betraktelse väger tyngre än samtliga övriga 

skäl tillsammans, exempelvis affärsmässiga, organisatoriska eller andra skäl.
94

 

Bevisbördan ligger på SKV.
95

 Innan möjligheten till underprisöverlåtelser till 

handelsbolag stoppades var det vanligt att säljarna paketerade fastigheter i handelsbolag 

eftersom en paketerad fastighet i ett handelsbolag kunde betinga ett högre 

marknadsvärde (detta förklaras i detalj nedan). Detta är möjligtvis ett affärsmässigt skäl. 

Det rekvisit som oftast är svårast att fastställa är det sista angående lagstiftningens 

syfte (p. 4).
96

 Rekvisitet anknyter enligt motiven både till de ”rättsgrundsatser som 

kommer till uttryck direkt i lagbestämmelserna och lagstiftningens allmänna 

uppbyggnad” och ”hänsyn ska tas till de utnyttjade reglerna i ett större sammanhang”.
97

 

Det anförs vidare att det i första hand är bestämmelsernas utformning och inte 

lagmotiven som ska utgöra underlag för prövningen. Det framgår att lagmotivens 

betydelse inte avses uteslutas helt. Som vid sedvanlig lagtolkning ska vid oklarhet 

angående syftet ledning kunna hämtas från motiven.
98

 I Skatteutskottet uttalas att 

”Dessutom syftar ändringen till att framhäva att det i första hand är 

skattebestämmelsernas utformning och inte lagmotiv som skall vara underlag vid 

prövningen.”
99

 Skatteutskottet betonade även att ”behovet av effektivitet i 

skattelagstiftningen självfallet inte får leda till att den enskildes berättigade krav på 

rättssäkerhet och förutsebarhet åsidosätts.”
100

 Mot bakgrund av att motiven ändå i viss 

utsträckning kan beaktas och att förutsebarhet och rättsäkerhet genomgående betonas i 

förarbetena till skatteflyktslagen talar starka skäl för att när förarbetena till 

bestämmelserna som prövas godkänner ett förfarande så bör det inte anses strida mot 

lagstiftningens grunder.  
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5.3 Tillämpning av skatteflyktslagen vid fastighetspaketering 

I detta avsnitt prövas en fastighetspaketering med aktiebolag enligt modellen i avsnitt 

2.2 utifrån skatteflyktslagen. De aktuella rättshandlingarna utgörs av en 

underprisöverlåtelse av fastigheten och en avyttring av andelarna i bolaget, som utgör 

näringsbetingade andelar. Förfarandet innebär att den latenta skatten som åvilar 

fastigheten inte behöver tas upp. Hade fastigheten avyttrats direkt till extern köpare 

hade denna latenta skatt behövt tas upp till beskattning. Således bör en skatteförmån 

anses uppkomma genom förfarandet. Eftersom skatteförmånen antagligen är av 

betydande belopp är den även en väsentlig skatteförmån (p. 1). Det avyttrande bolaget 

utför både underprisöverlåtelsen och avyttringen av andelarna och har därför medverkat 

i rättshandlingarna (p. 2). Skatteförmånen, att den latenta skatten ej behöver tas upp, är 

den enda faktorn som betingar att fastigheten säljs genom förfarandet 

fastighetspaketering. Visserligen hade fastigheten säkerligen sålts även om ägarbolaget 

inte hade använt sig av fastighetspaketering men just det valda förfarandet är tydligt 

betingat av skatteförmånen (p. 3). Det kan dock hävdas att sambandet mellan 

underprisöverlåtelsen och försäljningen av andelarna är en tillfällighet och möjligen kan 

beroende på samtliga omständigheter detta accepteras. Sambandet i tid mellan 

underprisöverlåtelsen och avyttringen av andelarna bör ha en stor betydelse. Sker 

underprisöverlåtelsen och avyttringen av andelarna dagen därpå är det ett starkt 

indicium på att underprisöverlåtelsen betingades av skatteskäl. Angående den sista 

punkten i skatteflyktslagen krävs en mer omfattande systematisk prövning av 

bestämmelserna. 

Syftet med bestämmelserna om underprisöverlåtelser är att omstruktureringar ska 

kunna genomföras utan att några omedelbara skattekonsekvenser uppkommer.
101

 Kan 

detta syfte anses framgå av bestämmelserna och deras allmänna utformning? Av 

bestämmelserna i 22 och 23 kap. IL framgår att reglerna om underprisöverlåtelser är ett 

undantag från huvudregeln om uttagsbeskattning och för att kvalificera för undantaget 

ska en rad kriterier vara uppfyllda. Därigenom framgår redan av systematiken i reglerna 

att underprisöverlåtelsen inte får strida mot andra principer i IL. Underprisreglerna är 

utförligt reglerade i villkoren i 23 kap. 14 – 29 §§ IL. Det går enligt min mening inte att 

utläsa av systematiken om villkoren avser att vara uttömmande. I förarbetena till 

Underprislagen framgår att bestämmelserna är utformade så att de ska förhindra att 
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underprisöverlåtelser genomförs i syfte att uppnå otillbörliga skatteförmåner.
102

 Det 

diskuterades i förarbetena om det skulle sättas upp krav på organisatoriska skäl för en 

underprisöverlåtelse. Slutsatsen blev att något sådant krav inte skulle ställas upp 

eftersom en sådan prövning var subjektiv och minskade förutsebarheten.
103

 Regeringen 

ville att förhindrandet av otillbörliga skatteförmåner istället skulle ske genom konkreta 

villkor i lagtexten.
104

 Reglerna om underprisöverlåtelser diskuterades sedan i 

förhållande till kapitalvinstreglerna och vid denna tidpunkt förelåg inte skattefrihet vid 

avyttring av näringsbetingade andelar. Däremot diskuterade regeringen 

underprisreglerna i en paketeringssituation och dess förhållande till kapitalvinstreglerna 

för en skattebefriad stiftelse vilken just var ett subjekt som var skattebefriat för 

kapitalvinst.
105

 Scenariot som diskuterades var följande: 

 

En skattepriviligierad stiftelse Ä, äger samtliga aktier i AB M som i sin tur äger AB D. 

Ä äger även samtliga aktier i AB K. D bedriver en verksamhet med övervärden i som Ä 

vill avyttra. Avyttrar M aktierna i D uppkommer en kapitalvinst (alternativ 1). 

Verksamheten förs då först över till K till skattemässiga värden och Ä avyttrar därefter 

aktierna i K vilket sker utan beskattning eftersom Ä inte är skattskyldig för reavinsten 

(alternativ 2). ”Vid första påseende kan det förefalla som om det skulle strida mot 

grunderna för reavinstbeskattningen om verksamheten kunde föras över från D till K 

utan att uttagsbeskattning sker, eftersom reavinstbeskattningen här helt faller bort”.
106

 

Det framgår dock att utredningens uppfattning är att det knappast med rätta kan hävdas 

att det skulle strida mot grunderna för reavinstbeskattningen utan det får anses ligga i 
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linje med lagstiftarens inställning att Ä inte ska beskattas för kapitalvinst och därmed 

bör förfarandet godkännas.
107

 

I propositionen tog regeringen vidare upp frågan om föhållandet mellan bland annat 

de nämnda exemplen och skatteflyktslagen.
108

 Det sägs att det inte kan uteslutas att den 

praktiska tillämpningen kommer att ge upphov till oförutsedda förfaranden med icke 

önskade skatteförmåner. Ett förfarande inom ramen för det som diskuterats i 

propositionen ansågs dock normalt inte strida mot lagstiftningens syfte men det kunde 

inte uteslutas att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att skatteflyktslagen var 

tillämplig.
109

 Synen på paketering med skattefri försäljning av andelar synes således ha 

varit att det normalt inte skulle kunna angripas med skatteflyktslagen, i varje fall när 

skattesubjektet var en för kapitalvinst skattebefriad stiftelse. Principiellt bör man kunna 

likställa en skattebefriad stiftelse med ett bolag som på grund av den nya regleringen 

om skattefrihet på näringsbetingade andelar inte behöver ta upp en kapitalvinst. 

Ny lagstiftning måste givetvis korrespondera med det gällande regelverket. Hur 

underprisöverlåtelser förhöll sig till reglerna om avskaffandet av kapitalvinst på 

näringsbetingade andelar diskuterades också uttryckligen i förarbetena till de senast 

nämnda reglerna.
110

 Se ovan i avsnitt 2.3. Regeringen påpekade att den avskaffade 

kapitalvinstbeskattningen på näringsbetingade andelar gav ett incitament till paketering 

av tillgångar, men valde att inte införa några generella regler för att motverka 

förfarandet. Istället infördes vissa specialregler, exempelvis fastighetsfållan, för att 

fastighetspaketering inte skulle leda till för stora skattefördelar. Således är det tydligt att 

lagstiftaren generellt var av åsikten att skattepaketering var ett möjligt förfarande. En 

tillämpning av skatteflyktslagen vid en fastighetspaketering med aktiebolag skulle 

således inte ligga i linje med varken motiven till underprislagen eller reglerna om 

skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar. Således bör förfarandet inte stå i strid 

med skatteflyktslagen. 

Om mindre vikt fästs vid förarbetena finns det dock vissa omständigheter som talar 

för att en fastighetspaketering kan anses strida mot lagstiftningens grunder. Syftet med 

reglerna om underprisöverlåtelser är att omstruktureringar ska kunna ske utan direkt 

beskattning medan reglerna om skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar har till 

syfte att undvika kedjebeskattning. Vid en skattepaketering är inte syftet att företa en 
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koncernintern omstrukturering, syftet är att sälja en tillgång externt med så låg 

beskattning som möjligt. Kedjebeskattning bör undvikas då tanken med skattesystemet 

är att vinster endast ska beskattas en gång på bolagsnivå och en gång hos de fysiska 

ägarna. Genom förfarandet med skattepaketering kan hävdas att tillgången endast 

skattas på den slutliga ägarnivån (hos de fysiska ägarna till koncernen vid utdelning 

eller avyttring av aktierna). Det finns dock en latent skatteskuld som åvilar fastigheten 

vilken kommer att realiseras om fastigheten avyttras till marknadspris i framtiden. 

Således har någon definitiv skattelättnad inte uppkommit på bolagsnivå och därmed bör 

förfarandet inte strida mot principen om beskattning en gång på bolagsnivå och en gång 

på ägarnivå. 

5.4 Cypernmålet mot bakgrund av dåvarande reglering och syftet 

med paketering i handelsbolag 

Cypernmålet inleddes 2005 genom att SalénHuset AB (nedan Salénhuset) ansökte hos 

SRN om förhandsbesked tillsammans med det cypriotiska aktiebolaget Candice 

Investments LTD (nedan Candice). Bolagen frågade vilka skattemässiga konsekvenser 

som följde av ett tilltänkt förfarande för extern försäljning av en stor kommersiell 

fastighet ägd av Salénhuset. Det fanns en stor diskrepans mellan fastighetens 

marknadsvärde och skattemässiga värde vilket innebar att en försäljning via paketering 

kunde leda till stora besparingar ur ett skatteperspektiv. Fastigheten skulle därför inte 

säljas direkt till en extern köpare utan först överlåtas till underpris för skattemässigt 

värde till ett handelsbolag vilket sedan skulle säljas till den externa köparen för 

marknadsvärde. Handelsbolaget ägdes till 0,1 % av Salénhuset medan Candice ägde 

resterande del. Candice ägdes i sin tur till 100 % av Salénhuset. Bolagsstrukturen 

framgår av bilden. Vid tidpunkten för 

ansökan om förhandsbesked var reglerna 

om underprisöverlåtelser tillämpliga även 

på överlåtelse av tillgångar till 

handelsbolag. Genom lagstiftning som 

infördes den 18 april 2008 har denna 

möjlighet stoppats. Vidare kunde före 

denna tidpunkten inte heller andelar i 

handelsbolag utgöra näringsbetingade 
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andelar. Tanken med Salénhusets planerade förfarande var att merparten av 

kapitalvinsten vid andelsförsäljningen skulle tillfalla Candice, som inte var skattskyldigt 

för kapitalvinster på andelar i vare sig Sverige eller Cypern. Hade istället 

handelsbolaget varit helägt av svenska aktiebolag hade kapitalvinsten beskattats här 

enligt de regler som gäller för avyttring av andelar i handelsbolag enligt 50 kap. IL. 

Observera att min sammanfattning av Cypernmålet är summarisk och att jag 

koncentrerar mig på skatteflyktsfrågan som den slutligt avgjordes av HFD.
111

 

Förfarandet med paketering i handelsbolag – ofta ägda av holländska koncernbolag – 

var vanligt förekommande vid tidpunkten för ansökan om förhandsbesked och den 

allmänna uppfattningen var att förfarandet var i enlighet med gällande rätt.
112

 

En av fördelarna med paketering i handelsbolag var att köparna efter förvärvet av 

andelarna kunde överföra fastigheten igen till ett annat bolag i köparkoncernen för 

samma skattemässiga värde och sedan avyttra eller likvidera handelsbolaget varvid 

uppkom en avdragsgill kapitalförlust som motsvarade underlaget för den latenta 

skatteskulden. På så sätt kunde den latenta skatten neutraliseras. Att förlusten på 

andelarna var avdragsgill trots att det skett en underprisöverlåtelse från handelsbolaget 

hade fastställts av HFD i RÅ 2002 ref. 87.
113

 Alternativt kunde fastigheten överlåtas till 

annat bolag i köparkoncernen för verkligt värde varvid den skattepliktiga vinst som 

uppkom hos delägaren på grund av fastighetsförsäljningen i sin helhet kunde kvittas 

mot förlusten på andelarna i samband med likvidation av handelsbolaget. Avyttring via 

handelsbolag betingade en högre köpskilling för fastigheterna än vid paketering via 

aktiebolag just på grund av nämnda möjlighet för skatteplanering hos köparen. För 

säljaren innebar en paketering via handelsbolag, förutom den ökade köpeskillingen, inga 

fördelar gentemot en paketering via aktiebolag. 
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5.5 Analys av HFD:s bedömning i Cypernmålet 

HFD anförde inledningsvis att de rättshandlingar som prövas är endast det i ansökan 

beskrivna förfarandet, det vill säga Salénhusets underprisöverlåtelse av fastigheten till 

handelsbolaget samt därefter försäljningen av handelsbolaget till marknadspris. HFD 

konstaterade att underprisöverlåtelsen av fastigheten till handelsbolaget innebär en 

betydande värdeöverföring till Candice, som inte är skattskyldig för kapitalvinst på 

andelar varken i Sverige eller i Cypern. Värdeöverföringen ansågs av HFD inte 

betingad av bolagens verksamhet utan enbart tillkommen för att förbereda den externa 

försäljningen av fastigheten genom handelsbolaget, vilket kommer att kunna ske utan 

att den latenta skatteskulden som åvilar fastigheten behöver infrias. Transaktionen 

medför därigenom en betydande skattelättnad för Salénhuset. Utan ytterligare 

motivering anför HFD sedan att de tre första kriterierna i skatteflyktslagen är uppfyllda. 

Ovan konstaterades att en fastighetspaketering med aktiebolag bör uppfylla de tre 

första rekvisiten i skatteflyktslagen. HFD:s motivering i Cypernmålet bekräftar detta. 

Motiveringen av tillämpligheten av de tre första rekvisiten i skatteflyktslagen är enligt 

min mening direkt tillämplig på en paketering av fastigheter med användande av 

aktiebolag. Vid fastighetspaketering i aktiebolag utgör underprisöverlåtelsen en 

värdeöverföring till dotterbolaget vilken enbart har tillkommit för att externt avyttra 

fastigheten utan att den latenta skatten behöver infrias. Även Holstad anser att 

paketeringar av tillgångar i aktiebolag inför externa försäljningar bör uppfylla de tre 

första rekvisiten i skatteflyktslagen i enlighet med HFD:s bedömning i Cypernmålet.
114

 

Angående det fjärde rekvisitet anförde HFD att en överlåtelse understigande 

marknadsvärdet ska som huvudregel föranleda uttagsbeskattning och att reglerna om 

underprisöverlåtelser utgör ett undantag från huvudregeln och syftar till att underlätta 

omstruktureringar i näringslivet, vilka bör kunna ske utan omedelbara 

skattekonsekvenser. Någon definitiv skattelättnad är dock inte avsedd. Vidare 

konstaterar HFD att möjligheten till underprisöverlåtelser till och från handelsbolag 

numera har slopats och att det i förarbetena till lagändringen anförs att det är uppenbart 

att regelverket om underprisöverlåtelser såvitt avser handelsbolag inte uppfyller kravet 

på att en underprisöverlåtelse inte direkt eller indirekt ska medföra några otillbörliga 

skatteförmåner.
115

 HFD anser dock att det redan före lagändringen måste ha stått klart 
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att reglerna inte varit avsedda att kunna utnyttjas för konstlade förfaranden som 

uppenbart saknar samband med organisationen av en näringsverksamhet och endast 

kommer till stånd för att undvika den beskattning som annars skulle ske vid avyttring av 

en tillgång i näringsverksamheten. Förfarandet i målet ansågs ha denna karaktär och 

därmed skulle en taxeringen på grund av förfarandet strida mot syftet med 

bestämmelserna om underprisöverlåtelser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att transaktionsstrukturen är upplagd för att ge den 

externa köparen en skatteförmån vilket leder till ett högre pris för säljaren. HFD har 

dock explicit uttalat att man endast tagit ställning till de rättshandlingar som beskrivits i 

ansökan, det vill säga Salénhusets underprisöverlåtelse och försäljningen av 

handelsbolaget till marknadspris. Vad som eventuellt kan komma att ske på köparsidan 

ska således inte beaktas. För att skatteflyktslagen ska vara tillämplig krävs att 

skatteförmånen kommer den skattskyldige tillgodo. En skatteförmån för köparen kan 

därför, även vid beaktande av vad som sker på köparsidan, inte leda till att Salénhuset 

anses erhålla skatteförmånen. Dessutom sägs uttryckligen att det faktiskt är Salénhuset 

som erhåller den väsentliga skatteförmånen. Den väsentliga skatteförmånen bör därför 

enligt HFD:s resonemang bestå av att en fastighet kan avyttras utan beskattning av 

övervärdet vilket är fallet även vid fastighetspaketering med aktiebolag. Detta går också 

ihop med att skatteförmånen, avyttring utan beskattning av övervärdet, var det 

avgörande skälet för förfarandet. Valet av förfarande, paketering och försäljning av 

andelar (med utländsk bolagsman som huvudägare), gjordes för att ej behöva ta upp 

övervärdet.  

När det gäller det fjärde rekvisitet är jag kritiskt till hur HFD kommer fram till att en 

taxering på grund av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte. 

Underprisöverlåtelser till handelsbolag var explicit tillåtna och det fanns inget krav på 

att delägaren skulle vara skattskyldig vid en avyttring. Beskattningsresultatet blir även 

identiskt för säljarsidan om ett aktiebolag hade använts och den latenta skatten åvilar 

fortfarande fastigheten. Vidare är även fastighetspaketering med användande av 

aktiebolag ”konstlade förfaranden som uppenbart saknar samband med organisationen 

av en näringsverksamhet och endast kommer till stånd för att undvika den beskattning 

som annars skulle ske vid avyttring av en tillgång i näringsverksamheten.” Därmed 

borde en konsekvent tillämpning innebära att alla fastighetspaketeringar, oavsett om de 

genomförts med avyttring av aktiebolag eller handelsbolag med utländska ägare, 

innebära skatteflykt. I så fall synes HFD:s resonemang i slutet av domen överflödigt, då 
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de specifikt nämner handelsbolag och en proposition som behandlar oönskade 

skatteeffekter för handelsbolag. Detta talar för att HFD endast avsett att tillämpningen 

utsträckt sig till handelsbolag där ägaren inte är skattskyldig för avyttring av bolaget. Då 

detta endast eventuellt är fallet med utlandsägda andelar kan domen sägas endast ha 

betydelse för utländskt ägda handelsbolag där ägaren inte är skattskyldig för avyttring 

av handelsbolaget. 

En högst berättigad fråga är vad som egentligen är skillnaden mellan en 

fastighetspaketering med aktiebolag och en fastighetspaketering enligt förfarandet i 

Cypernmålet. I båda fallen säljs en tillgång utan att övervärdet på fastigheten behöver 

tas upp enligt reglerna i IL. Den latenta skatten som åvilar fastigheten kan vid 

paketering enligt Cypernmodellen neutraliseras på köparsidan enligt förfarandet som 

förklarades i avsnittet ovan. Detta bör inte ha betydelse för bedömningen dels då det är 

säljarens skatteförmån som ska bedömas enligt skatteflyktslagen, dels då HFD 

uttryckligen skriver att de endast bedömmer det som sker på säljarsidan. Enligt min 

mening har dock denna möjlighet för köparen beaktats och troligen också varit 

avgörande för utgången. Både Holstad och Nilsson synes dela denna uppfattning.
116

  

5.6 Skatteflykt och fastighetspaketering med aktiebolag i praxis 

I problembeskrivningen ovan anfördes att frågan om skatteflykt vid fastighetspaketering 

med aktiebolag inte har bedömts explicit av HFD. I Fempaketeringsmålet ansågs (ovan 

behandlat i avsnitt 3.2) andelar i fastighetsförvaltande företag utgöra kapitaltillgångar 

och avyttring kunde således ske skattefritt. SRN hade kommit till motsatt utgång men 

förhandsbeskedet ändrades av HFD. Frågan om skatteflykt ställdes inte av sökanden 

och berördes inte av vare sig SRN eller HFD. Enligt Bergström som har skrivit om 

förhandsbesked vid inkomsttaxeringen anser SRN att de ska pröva skatteflyktslagen 

utan yrkande om lagen kan vara tillämplig eller om SKV har påstått att så skulle vara 

fallet.
117

 Detta får anses ligga i sakens natur när sökanden frågar SRN om hur en 

tilltänkt rättshandling ska bedömas. En anledning till att SRN inte berörde frågan kan 

dock förklaras med att någon väsentlig skatteförmån inte uppstod eftersom bolagets 

andelar inte klassificerades som näringsbetingade. HFD kom dock till motsatt utgång 

och om HFD ansåg att skatteflyktslagen var tillämplig på fastighetspaketering med 
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avyttring av aktiebolag så borde HFD lämpligen ha återförvisat ärendet till SRN 

alternativt gjort en egen bedömning. Det är dock oklart om HFD anser sig tvingad att 

ex-officio pröva frågan om skatteflykt och därmed kan inga säkra slutsatser dras av att 

HFD inte nämnde skatteflyktslagen. 

SRN har i ett par ärenden som rör relativt vanliga fastighetspaketeringar varken 

tillämpat eller nämnt skatteflyktslagen. Då SRN ex-officio ska pröva frågan om 

skatteflykt bör SRN ha ansett att fastighetspaketering med aktiebolag inte utgör 

skatteflykt. Vidare ska SRN inte ta upp ärendet till prövning om det inte finns 

tillräckliga uppgifter för att bedöma rättsfrågan. I SRN (dnr 140-07/D) avyttrades en 

lagerfastighet i byggnadsrörelse genom en underprisöverlåtelse till ett inom koncernen 

nyförvärvat bolag vilket i sin tur avyttrades. SRN ansåg att andelarna i det nyförvärvade 

bolaget var näringsbetingade och avyttringen kunde således ske skattefritt. Även i två 

andra ärenden med fastighetspaketering via aktiebolag med en fastighet har SRN ansett 

att de avyttrade andelarna är näringsbetingade och att någon kapitalvinst vid avyttring 

inte behöver tas upp.
118

 Således har fastigheter kunnat avyttras utan att övervärdet 

behöver tas upp till beskattning utan att detta ansetts utgöra skatteflykt. 

Skattepaketering med andra tillgångar än fastigheter prövades redan innan 

avskaffandet av beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar, nämligen i 

RÅ 1999 not. 153. Paketeringsförfarandet möjliggjordes genom användandet av ett 

holländskt ägarbolag som inte var skattskyldigt vid avyttring av dotterbolag men ändå 

motsvarade ett svenskt aktiebolag. AB A överlät genom underprisöverlåtelser tillgångar 

till nybildade svenska aktiebolag som ägdes av det holländska bolaget. Det holländska 

bolaget var inte skattskyldigt för kapitalvinst varken i Sverige eller i Holland och 

således kunde andelarna avyttras skattefritt. Därmed var en skattepaketering för handen. 

HFD fastställde SRN:s förhandsbesked vari sades: 

”Att det nederländska bolaget kan avyttra sina aktier i de nybildade bolagen utan reavinstbeskattning i 

Sverige är en konsekvens av skattereglerna och kan inte anses medföra en otillbörlig skatteförmån. Mot 

bakgrund av vad som ovan angetts bör någon uttagsbeskattning av AB A inte ske på grund av 

överlåtelserna. - Fråga 2. Skäl att tillämpa lagen mot skatteflykt föreligger inte.” 

Målet beskrivs av von Bahr och Hultqvist som att HFD godtagit 

fastighetspaketeringar med aktiebolag.
119

 Målet har även lagts till grund för den 

allmänna uppfattningen att även paketering med utländskt ägda handelsbolag i enlighet 
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med förfarandet i Cypernmålet var skatterättsligt godtagbart.
120

 Genom förfarandet 

kunde tillgångar avyttras utan att övervärdet beskattades. Nu när 

kapitalvinstbeskattningen på näringsbetingade andelar är avskaffad bör avgörandet 

principiellt ha bäring på paketeringssituationer med svenska aktiebolag som på grund av 

den nya regleringen inte är skattskyldiga för kapitalvinst. Mot bakgrund av Cypernmålet 

har det dock visat sig svårt att dra slutsatser över huvud taget rörande skatteflykt och 

paketering. HFD skrev i Cypernmålet att det måste ”ha stått klart att reglerna inte varit 

avsedda att kunna utnyttjas för konstlade förfaranden som uppenbart saknar samband 

med organisationen av en näringsverksamhet och endast kommer till stånd för att 

undvika den beskattning som annars skulle ske vid avyttring av en tillgång i 

näringsverksamheten.” Holstad skriver att det rent faktiskt inte alls har stått klart för 

”fastighetsbolag, revisorer, advokater och andra rådgivare att regelverket inte tillåtit den 

här typen av försäljningar. Uppfattningen har tvärtom varit den motsatta”.
121

 

6 Paketering av fastigheter idag och i framtiden 

Möjligheten att paketera fastigheter och undvika en beskattning av övervärdet får i 

rådande rättsläge anses vara mycket stor. För bolag som bedriver handel med fastigheter 

eller byggnadsrörelse är det nu klart att även dessa bolag genom att använda sig av 

”dubbeldäckare” kan avyttra fastigheter genom paketering. Risken att det avyttrande 

företaget anses bedriva handel med fastigheter är enligt min mening minimal efter 

HFD:s dom i Fempaketeringsmålet. Så länge bolagen håller sig till småskaliga 

paketeringsförfaranden med relativt få paketeringsbolag bör det inte finnas utrymme att 

anse att rörelse föreligger eller att lagerregeln i 17 kap. 3 § IL ska tolkas mer enligt sin 

ordalydelse då förfarandet prövats av HFD i nyss nämnda rättsfall.  

Det finns en risk om det erhålls prövningstillstånd i Guldmyranmålet att HFD med 

det relativt uppenbara omsättningssyftet med bolagen väljer att gå ifrån den väg som 

tidigare synes ha följts och därmed inte ser strikt till värdepapperspraxis. Även om detta 

enligt min mening vore möjligt enligt gällande lagstiftning så finns det dock mycket 

som talar för att HFD kommer att fortsätta på den inslagna vägen. 

När det gäller skatteflykt är domen i Cypernmålet svårtolkad och skälen synes 

allmänna. Domen kommer att ha betydelse för de många öppna processer som idag 
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ligger i kammarrätterna men i övrigt har ju lagstiftaren satt stopp för möjligheten till 

paketering via handelsbolag. Även om det är svårt att reda ut exakt varför motiveringen 

inte skulle vara tillämplig för aktiebolag så lades ändå vikt vid att det var fråga om just 

ett utländskt ägt handelsbolag. Min prognos är att Cypernmålet inte kommer att ha 

någon effekt på fastighetspaketeringar i aktiebolag specifikt, snarare istället generellt 

som en utvidgning av hur extensivt lagen om skatteflykt kan tillämpas. 

I och med att marknadsvärdet på fastigheter ökar medan övervärdet aldrig kommer 

fram till beskattning genom att fastigheterna paketeras och inte säljs direkt så kommer 

med åren den latenta skatten som åvilar fastigheterna ytterligare att öka. Detta är dock 

inte något problem för bolagen så länge de kan fortsätta att avyttra fastigheter genom 

paketering med efterföljande försäljning. Sannolikt kommer utvecklingen att leda till att 

varje större fastighet i framtiden kommer att ligga i ett särskilt bolag och att några 

direktavyttringar av fastigheter inte längre kommer att ske. Om framtida lagstiftning 

kommer att sätta stopp för denna utveckling är svårt att bedöma.  

Utan att kunna presentera några siffror vågar jag ändå påstå att den latenta skatt som 

åvilar dagens paketerade fastigheter utgörs av betydande belopp i mångmiljardsklassen. 

När det gäller de nya ränteavdragsreglerna har det varit en omfattande diskussion i 

media om att bolagen undviker beskattning genom skatteplanering, vilket har satt ett 

stort tryck på politikerna att komma med en tillfällig lagstiftning för att skydda 

skattebasen. Risken finns att motsvarande debatt kommer upp vad gäller de stora vinster 

som fastighetsbolagen lyckas undvika att ta upp till beskattning. Vid en eventuell 

lagändring som omöjliggör paketering av fastigheter till underpris skulle vissa bolag 

drabbas hårt medan de som redan har sina fastigheter i särskilda bolag skulle kunna 

fortsätta att sälja sina paketerade fastigheter utan beskattning. Att stoppa framtida 

fastighetspaketeringar via underprisöverlåtelser skulle således skapa ojämlika 

förhållanden beroende på hur fastighetsinnehavet är strukturerat och därför knappast 

vara en framkomlig väg. Vad beträffar risken att lagstiftaren skulle välja alternativet att 

undanta bolag innehållande en eller flera fastigheter från skattefrihet vid avyttring av 

näringsbetingade andelar är denna svårbedömd. 

Frågan om risken för eventuella lagändringar ligger dock utanför denna uppsats som 

behandlar det rådande rättsläget, men för de som är verksamma i branschen är det mot 

bakgrund av de slutsatser som dragits i denna uppsats främst denna risk som bör 

beaktas. 
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7 Källförteckning 

7.1 Offentligt tryck 

7.1.1 Utskottsbetänkanden 

Bet. 1997/98:SkU3 Reformerad skatteflyktslag. 

Bet. 2002/03:SkU14  

7.1.2 Propositioner 

Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade 

andelar. 

Prop. 1978/79:210 Ändrad företagsbeskattning. 

Prop. 1980/81:68  Förslag till ändrade regler för den skattemässiga behandlingen 

av inventarier, fastigheter och pågående arbete, m.m. 

Prop. 1989/90:110  Reformerad inkomst- och företagsbeskattning. 

Prop. 1996/97:170 Reformerad skatteflyktslag. 

Prop. 1998/99:15 Omstrukturering och beskattning. 

Prop. 1999/2000:2  Inkomstskattelagen. 

Prop 2002/03:96  Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade 

andelar. 

Prop. 2003/04:28 Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument. 

Prop. 2008/09:37 

 

7.1.3 SOU 

Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag 

och för lagerandelar i byggnadsrörelse. 

SOU 1977:86  Beskattning av företag. 

SOU 2001:11  Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar. 

SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor. 

SOU 2008:80 Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet. 

7.2 Rättspraxis 

RÅ 1988 ref. 45. 

RÅ 1992 ref. 56. 

RÅ 1999 not. 153. 

RÅ 2000 not. 24. 

RÅ 2002 ref. 87. 
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RÅ 2005 ref. 3. 

RÅ 2009 not. 86. 

HFD 2012 not. 30. Cypernmålet. 

HFD 2012 not. 34. Fempaketeringsmålet. 

Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 3839-07. 

Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4366-4367-11. Guldmyranmålet. 

Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål nr 2526-10 & 10657-10. Guldmyranmålet. 

SRN 49-07/D, meddelat 2007-10-15. 

SRN 140-07/D, meddelat 2008-01-31. 

SRN 158-07/D, meddelat 2008-02-01. 

SRN 43-08/D, meddelat 2008-09-22. 

SRN 26-10/D, meddelat 2011-05-19. 

SRN 94-11/D, meddelat 2011-11-10. 

SRN 104-11/D, meddelat 2011-12-12. 
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