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Förkortningar 
HFD  Högsta Förvaltningsdomstolen 

IL   Inkomstskattelagen (1999:1229) 

ILP  Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) 

KL  Kommunalskattelagen (1928:370) 

ML  Mervärdesskattelagen (1994:200) 

RÅ  Regeringsrättens årsbok  

SCB  Statistiska centralbyrån 

SKV  Skatteverket  

SN  Skattenytt 

SNI   Standard för svensk näringsgrensindelning 

SRN  Skatterättsnämnden 

SvSkt Svensk Skattetidning 
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1  Inledning 
I avsnitt 1 presenteras uppsatsens inledning. Kapitlet syftar till att ge en kort 

introduktion till ämnet samt presentera uppsatsens inriktning och fokus. 

!
1.1  Bakgrund 
För skattskyldig som anses bedriva byggnadsrörelse inkomstskatterättsligt 

stadgas särskilda skatterättsliga regler. En del av dessa regler stadgas i 27 kap. 

inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Huvudsakligen reglerar 27 kap. IL när 

fastigheter och andelar i fastighetsförvaltande företag ska, skatterättsligt, 

betraktas som lagertillgångar i stället för kapitaltillgångar i viss form av 

verksamheten.  1

 För närvarande innehåller skattelagstiftningen ingen definition när skatt-

skyldig ska anses bedriva byggnadsrörelse.  Frånvaron av en definition av 2

begreppet byggnadsrörelse leder till osäkerhet gällande när 27 kap. IL är 

tillämpligt. Bland annat uppstår osäkerhet vid bedömning om inriktningen av 

bolags verksamhet, i det enskilda fallet, ska anses vara sådan att bolaget anses  

bedriva byggnadsrörelse.  

 Fastigheter representerar inte sällan betydande värden i verksamheten. 

Därmed kan en felaktig bedömning gällande klassificering av en fastighet eller 

andel i fastighetsförvaltande företag som lagertillgång eller kapitaltillgång 

innebära förödande ekonomiska konsekvenser för företagen, vilket jag kommer 

försöka belysa i senare delar av uppsatsen. 

 Eftersom osäkerhet råder när byggnadsrörelse ska anses bedrivas inkomst-

skatterättsligt, uppkommer frågan om lagstiftningen möjligtvis är otillräcklig. 

Finns övervägande skäl för att förtydliganden angående byggnadsrörelse-

begreppet införs i lagtext? Främst frågan om verksamhetens inriktning är av 

intresse, för att skapa klarhet i frågan när reglerna i 27 kap. IL är tillämpliga 

inom bolagssektorn.  
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1.2  Syfte 
Huvudsyftet är att undersöka när inriktningen av en verksamhet, ska anses vara 

sådan att byggnadsrörelse anses bedrivas inkomstskatterättsligt av skattskyldig. 

Detta är viktigt att kunna fastställa eftersom de företag som bedriver 

byggnadsrörelse särbehandlas skatterättsligt avseende karaktären på innehavda 

fastigheter och andelar i fastighetsförvaltande företag. Delsyftet är att ta fram i 

vilka fall det kan få en rättslig betydelse för företagen att andel i fastighets-

förvaltande företag skatterättsligt klassificeras som lagertillgång i verksamheten.  

!
1.3  Avgränsningar 
För att uppsatsen inte ska bli för omfattande, behandlas inte frågan om fysiska 

personer ska anses bedriva direkt byggnadsrörelse. Därmed berörs bland annat 

inte frågan om rörelsekriterierna för näringsverksamhet är uppfyllda. Arvsregeln 

i 27 kap. 18 § IL berör visserligen frågan när byggnadsrörelse ska anses bedrivas 

inkomstskatterättsligt, men ger begränsad vägledning avseende frågan om 

verksamhetens inriktning och berörs därför endast ytligt. 

 För att läsaren ska få en översiktlig förståelse för reglerna om byggnadsrörelse 

i 27 kap. IL, behandlas reglerna om subjektsmitta och objektsmitta ytligt. Praxis 

som utbildats om subjektsmitta och objektsmitta berörs dock inte, eftersom den 

är omfattande och frågan om subjektsmitta och objektsmitta föreligger inte är i 

fokus. 

 I de fall byggnadsrörelse anses bedrivas kan det innebära rättsliga 

konsekvenser i flera hänseenden för företaget i fråga. Jag kommer inte beröra de 

rättsliga konsekvenser som stadgas i 17 kap. IL om värdering av lager av 

fastigheter och om pågående arbeten. Fokus har lagts på andra följdeffekter som, 

enligt min mening, i regel kan innebära större ekonomisk effekt för företagen.  

Sedan antagandet av mervärdesskattelagen (1994:200), ML, hänvisningar 

bestämmelser i ML till byggnadsrörelsebegreppet i IL.  För fastställande av 3
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byggnadsrörelsebegreppet i IL har utvecklingen på momsområdet, enligt min 

mening, ingen betydelse och kommer därför inte behandlas.   4

!
1.4  Metod 
I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden 

eftersträvar att fastställa vilka rättsregler som finns eller vilka regler som bör 

införas samt att precisera reglernas innehåll.  Ledning har hämtats främst från de 5

befintliga rättskällorna: lagtext, förarbeten, rättspraxis och den juridiska 

doktrinen, för att på bästa sätt kunna uppfylla syftet. 

 En historisk bakgrundsredogörelse presenteras för att ge läsaren kännedom om 

reglernas ursprung. Sedan belyses regleringen på rättsområdet och brister i 

gällande rätt identifieras. Vägledning för att på bästa sätt begränsa den brist som 

identifierats presenteras och utvärderas sedan. 

 Relativt lite är skrivet om ämnet. Varken lagtext eller förarbeten ger mycket 

vägledning i frågan om verksamhetens inriktning. Även rättspraxis som utbildats 

på området är mycket sparsam när det gäller frågan om inriktningen av 

verksamheten. Vägledning hämtas därför till stor del från rättskällor av lägre 

värde, då vägledning från rättskällor av högre värde ger lite information. 

!
1.5  Terminologi  
När bestämmelserna som numera finns i 27 kap. IL infördes i lagstiftningen år 

1981, användes begreppet omsättningstillgång i stället för lagertillgång. I och 

med införandet av IL år 1999 beslutades att begreppet omsättningstillgång inte 

längre skulle användas. I stället skulle främst begreppet lagertillgång användas.  6

Jag har valt att genomgående i arbetet endast använda begreppet lagertillgång, 

även i de fall begreppet omsättningstillgång stadgades i de aktuella 

bestämmelserna.  
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Med fastighetsförvaltande företag avses bolag och föreningar vars verksamhet till 

väsentlig del avser förvaltning av fastigheter.  Fastighetsförvaltning innebär  att 7

verksamheten i fråga ägnar sig åt att äga och hyra ut fastigheter.  8

 Andel i fastighetsförvaltande företag innefattar såväl aktier i aktiebolag som 

andelar i handelsbolag och ekonomiska föreningar.  Vad som sägs om fastigheter 9

är i stora delar även relevant för andelar i fastighetsförvaltande företag. I de fall 

både fastighet och andel i fastighetsförvaltande företag avses markeras det 

genom användningen av termen fastighet etc. 

!
1.6  Disposition 
Varje avsnitt inledning med en kort presentation av kapitlet och avslutas med en 

sammanfattning. I avsnitt två klarläggs vilken reglering som finns på rätts-

området idag. Inledningsvis presenteras en historisk bakgrundsredogörelse 

(avsnitt 2.1), sedan berörs frågan varför bestämmelserna i 27 kap. IL finns 

(avsnitt 2.2). Till sist introduceras förutsättningarna för byggnadsrörelse (avsnitt 

2.3.1) och förutsättningarna för viss fastighet som lagertillgång (avsnitt 2.3.2) 

Avsnitt tre gäller relevanta följdeffekter som kan aktualiseras då andelar i 

fastighetsförvaltande företag anses ha karaktär av lagertillgång. Först presenteras 

vilken betydelse klassificeringen av lagertillgång får gällande: eventuell 

kapitalvinst vid avyttring (avsnitt 3.1.1), utdelning och koncernbidrag (avsnitt 

3.1.2) samt underprisöverlåtelse vid omstrukturering (avsnitt 3.1.3). I avsnitt fyra 

står byggnadsrörelsebegreppet i fokus. Först presenteras utgångsläget (avsnitt 

4.1) sedan presenteras, allmänt den vägledning som finns avseende frågan om 

verksamhetens inriktning (avsnitt 4.2.1), praxis som berör nyss nämnda fråga 

(avsnitt 4.2.2) samt Skatteverkets (SKV) allmänna råd (avsnitt 4.2.3). I avsnitt 

fem diskuteras frågan om verksamhetens inriktning grundligt. Först studeras 

vägledning från SKV allmänna råd närmare (avsnitt 5.1), sedan problematiseras 
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 Se prop. 1980/81:68 s. 209. 7

 Se Eriksson & Qwerin s. 62.8

 Se Baekkevold mfl s. 586 och Eriksson & Qwerin s. 84.9



svårigheten att bedöma om ett företag ska anses bedriva byggnadsrörelse 

inkomstskatterättsligt med hjälp av ett exempel (avsnitt 5.2). Studien avslutas 

med en kommentar som knyter an till syftet. (avsnitt 6). 

!
2  Några utgångspunkter ‒ 27 kap. IL 
I avsnitt 2 klarläggs vilken reglering som finns på rättsområdet idag. Kapitlet 

syftar till att ge en grundläggande förståelse för när och varför bolag som 

bedriver viss verksamhet och har anknytning till fastigheter regleras särskilt 

jämfört med bolag som inte bedriver sådan verksamhet. 

!
2.1  Bakgrund 
År 1981 infördes bestämmelser om byggnadsrörelse med tillämpning från och 

med 1984 års taxering avseende fastigheter etc. som förvärvats det beskattningsår 

som taxerades vid 1984 års taxering.  Reglerna infördes i kommunalskattelagen 10

(1928:370), KL, och flyttades senare till 27 kap. IL i samband med att KL 

upphörde att gälla. Bestämmelserna i 27 kap. IL reglerar särskilt när fastigheter  

etc. ska anses utgöra skattemässiga lagertillgångar.  

 Innan 1981 års regler infördes i KL fanns endast praxis angående i vilka 

situationer byggnadsrörelse ansågs bedrivas och i så fall om en fastighet etc. 

därmed ansågs vara lagertillgång i verksamheten. Av 4 kap. 39 § lag (1999:1230) 

om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229), ILP, framgår att praxis 

som utbildats innan 1981 års regler trädde i kraft, även i fortsättningen ska 

tillämpas gällande viss fastighet och viss andel som förvärvats innan det 

beskattningsår som låg till grund för 1984 års taxering. Därmed kan bolag, som 

bedriver byggnadsrörelse och som förvärvat fastigheter eller andelar i fastighets-

förvaltande företag, behöva tillämpa två olika regelsystem som är parallellt 

tillämpliga vid bedömningen av viss fastighets skatterättsliga karaktär.  Det bör 11
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 Se Eriksson & Qwerin s. 38-39.11



dock understrykas att bestämmelserna som infördes i KL år 1981 till stor del 

bygger på praxis som utbildats fram till att reglerna infördes i lagstiftningen.  12

Därmed innebär det oftast ingen skillnad om tidigare utbildad praxis eller om 

nuvarande bestämmelser i 27 kap. IL tillämpas vid klassificering av fastigheter 

etc. Ett exempel där tidigare utbildad praxis och 1981 års regler skiljer sig åt är 

dock frågan om make till den som bedriver byggnadsrörelse kan bli ”smittad” av 

makens byggnadsrörelse och därmed även själv anses bedriva byggnadsrörelse.  13

I avsnitt 2.3.1 berörs frågan ytterligare. 

 Några större förändringar av reglerna har inte skett sedan de infördes år 1981, 

trots att skattesystemets struktur ändrats i väsentliga delar genom 1990 års 

skattereform.  Bland annat innebar skattereformen att tidigare inkomstslag 14

jordbruksfastighet, rörelse och annan fastighet, så kallad konventionellt beskattad 

fastighet, fördes samman till nuvarande inkomstslag näringsverksamhet.  Innan 15

skattereformen genomfördes beskattades vinst vid försäljning av fastighet etc. 

som var lagertillgång inte på samma sätt som vinst vid försäljning av fastighet  

etc. som var kapitaltillgång. Skillnaden i beskattningen av vinst vid försäljning 

av fastighet som lagertillgång respektive kapitaltillgång försvann mer eller 

mindre genom skattereformen för juridiska personer såsom aktiebolag. Eftersom 

all inkomst i sådan associationsform efter skattereformen är hänförlig till 

inkomstslaget näringsverksamhet.  Därmed innebar förändringarna som skede i 16

och med 1990 års skattereform, att betydelsen om en fastighet är lagertillgång 

eller kapitaltillgång minskat avsevärt i bolagssektorn.  Avseende klass-17

ificeringen av andelar i fastighetsförvaltande företag som lagertillgång respektive 

kapitaltillgång, har dock reglerna fortfarande stor relevans inom bolagssektorn, 

vilket utvecklas närmare under avsnitt 3.  
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 Se A.a. s. 93.12

 Se Eriksson & Qwerin s. 42.13

 Se Qwerin SvSkT 2006:1 s. 15. 14

 Se Eriksson & Qwerin s. 19.15

 Se Lodin mfl s. 387.16

 Se Eriksson & Qwerin s. 8-9. 17



 Den övergripande frågeställningen för byggnadsrörelse är frågan om    

fastigheter etc. ska, skatterättsligt, anses ha karaktär av lagertillgångar eller 

kapitaltillgångar i verksamheten.  Av bestämmelserna i 27 kap. IL framgår när 18

fastigheter etc. ska anses utgöra skattemässiga lagertillgångar. Den skattemässiga 

bedömningen om en fastighet etc. utgör lagertillgång inrymmer tre fråge-

ställningar. Första frågeställningen gäller om verksamheten i fråga faktiskt har 

sådan inriktning som innebär att företaget i fråga kan rubriceras som 

byggnadsrörelse enligt IL.  Företag som bedriver byggverksamhet kan dels ha 19

sådan verksamhet vars inriktning är sådan att byggnadsrörelse anses bedrivas 

inkomstskatterättsligt, dels ha sådan inriktning på verksamheten som innebär att 

företaget inte anses falla inom byggnadsrörelsebegreppet i IL. Först i avsnitt 4 

och framåt berörs frågeställningen om verksamhetens inriktning. Andra 

frågeställningen gäller vilka personer som på grund av ägande eller verksamhet i 

företaget som bedriver byggnadsrörelse även själva anses bedriva direkt eller 

indirekt byggnadsrörelse, så kallad subjektsmitta. Först sedan det konstaterats att 

någon bedriver byggnadsrörelse direkt eller indirekt, uppkommer tredje 

frågeställningen om viss fastighet ska klassificeras som lagertillgång i den 

bedrivna rörelsen, så kallad objektsmitta.  Endast om aktuell verksamhet anses 20

bedriva byggnadsrörelse och ifrågavarande fastighet anses vara lagertillgång är 

de särskilda reglerna för byggnadsrörelse tillämpliga.  

 Studien är främst inriktad på den första frågeställningen, om verksamheten i    

fråga faktiskt har sådan inriktning som innebär att den kan rubriceras som 

byggnadsrörelse. Det är dock, enligt min mening, även viktigt att frågeställning 

två och tre berörs för att läsaren ska få en översiktlig förståelse för bestämmel-

serna om byggnadsrörelse i 27 kap. IL. Det bör påpekas att bedömningen om 

subjektsmitta (frågeställning två) och objektsmitta (frågeställning tre) anses 

föreligga, inte sällan går in i varandra. Möjligtvis är det därför begreppet 
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 Se Eriksson & Qwerin s. 23. 19

 Se A.a. s. 23 och 38. 20



byggmästarsmitta ofta används i stället för begreppen subjektsmitta och 

objektsmitta. Byggmästarsmittad kan dels en person som direkt eller indirekt 

bedriver byggnadsrörelse anses vara, dels viss fastighet som har karaktär av 

lagertillgång i verksamheten anses vara.  I syfte att försöka hålla isär 21

bedömningen i frågeställning två och tre används begreppen subjektsmitta och 

objektsmitta.  

 Innan den reglering som finns i 27 kap. IL, gällande bedömningen av    

fastigheter etc. karaktär av lagertillgångar, presenteras mer ingående berörs 

frågan varför byggrörelsedrivande bolag regleras särskilt. 

!
2.2  Motiven bakom regleringen i 27 kap. IL 
Bestämmelserna i kap. 27 IL syftar till att avgör när fastigheter, som ägs direkt 

eller indirekt via andel i fastighetsförvaltande företag, utgör skattemässiga 

lagertillgångar i stället för kapitaltillgångar. Vad som menas med begreppet 

lagertillgång definieras i 17 kap. 3 § IL. Med lagertillgång avses tillgång som är 

avsedd för omsättning eller förbrukning. Av 25 kap. 3 § 2 st. IL framgår att med 

kapitaltillgång avses andra tillgångar i näringsverksamhet än lagertillgångar, 

pågående arbeten, kundfordringar och andra liknande tillgångar samt inventarier 

och immateriella tillgångar enligt 18 kap. 1 § IL. Med utgångspunkt i de 

allmänna bestämmelserna skulle fastigheter, som regel, klassificeras som 

kapitaltillgång i verksamhet i stället för lagertillgång. Det har dock ansetts 

nödvändigt att införa regler som reglerar när fastigheter utgör skattemässiga 

lagertillgångar. 

 Ett skäl till att reglerna införts verkar vara för att förvissa sig om att den    

”vinst” som eventuellt kan ligga i att företaget utfört egna arbeten på fastigheten 

rörelsebeskattas.  I och med 1990 års skattereform har motivet fått avsevärt 22

minskad betydelse inom bolagssektorn, eftersom all inkomst hänförs till 

inkomstslaget näringsverksamhet. Skälet har dock fortfarande relevans då 
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 Se Eriksson & Qwerin s. 38.21

 Se Eriksson & Qwerin s. 45-46.22



fastigheterna ägs indirekt genom exempelvis ett helägt fastighetsförvaltande 

dotterbolag, se vidare avsnitt 3. 

 Även ökad neutralitet i beskattningen av byggnadsrörelse jämfört med    

beskattning av annan jämförbar näringsverksamhet tycks vara ett av motiven till 

att särskilda regler för beskattning av byggnadsrörelse infördes. Företag som 

bedriver byggnadsrörelse innehar ofta fastigheter med ett annat syfte än vad 

exempelvis ett företag som bedriver detaljhandel har. Företag som bedriver 

detaljhandel förvärvar inte sällan en fastighet för stadigvarande bruk medan en 

fastighet som förvärvats av ett företag som bedriver byggnadsrörelse många 

gånger åsyftas att bebyggas eller repareras för att därefter säljas.  En 23

värdestegring på en fastighet innebär dock inte alltid att byggnadsarbeten utförts 

eller på ägarens yrkeskunskap inom byggområdet utan på andra faktorer, såsom 

ägarens skicklighet som fastighetsförvaltare. Reglerna om beskattning av 

byggnadsrörelse kan i vissa avseenden anses leda till neutralitetsbrist.  24

 Reglerna i 27 kap. IL har varit föremål för flera utredningar.  Bland annat har    25

det diskuterats om andelar i fastighetsförvaltande företag ska anses ha karaktär av 

kapitaltillgång i stället för lagertillgång för att på så sätt erhålla samma 

fördelaktiga skatterättsliga status, vilket inte är fallet enligt nuvarande regler.  26

Några ändringar av bestämmelserna har dock inte skett. Flera remissinstanser  27

har dock uttalat en önskan att beskattningen av byggnadsrörelse reformeras och 

utformas med utgångspunkt i det förslag som bland annat innefattade att andel i 

fastighetsförvaltande företag ska anses ha karaktär av kapitaltillgång.  Mig 28
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 Jmf Eriksson & Qwerin s. 32.23

 Se Danielsson SvSkT 2006:1 s.3-4. 24

 Både 1998 och 2002 har utredningar tillsatts med syfte att bland annat se över reglerna om beskattning 25

av byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse. 1998 års utredning kom aldrig fram till något 
förslag i den delen som rörde beskattningen av byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse. 
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veterligen finns inget aktuellt förslag om att bestämmelserna ska ändras i 

dagläget.  

 Fram tills nu har avsnitt 2 främst berört varför bolag som bedriver viss typ av    

verksamhet och har anknytning till fastigheter, regleras särskilt jämfört med 

bolag som inte har det. Frågan som uppkommer då är när bolagen regleras 

särskilt, det vill säga under vilka förutsättningar bestämmelserna i 27 kap. IL 

gällande bedömningen av fastigheter etc. karaktär av lagertillgångar är 

tillämpliga. 

!
2.3  Lagertillgång i byggnadsrörelse 
2.3.1  Förutsättningar för byggnadsrörelse 

Byggnadsrörelse kan bedrivas antingen direkt eller indirekt. Med direkt 

byggnadsrörelse avses dels byggnadsrörelse som bedrivs av en fysisk person 

under enskild firma, dels byggnadsrörelse som bedrivs av en juridisk person, 

exempelvis ett aktiebolag. För närvarande finns ingen definition i IL av vad som 

ska anses utgöra byggnadsrörelse.  Av 27 kap. 2 § IL framgår att enbart ägande 29

av en fastighet etc. som enligt bestämmelserna i 27 kap. 4-7 §§ IL är 

lagertillgång, innebär att byggnadsrörelse anses bedrivas direkt av den som 

innehar sådan lagertillgång. Därmed framgår av bestämmelsen när byggnads-

rörelse anses bedrivas, i de fall det redan klarlagts att fastigheten etc. är en 

lagertillgång. I de fall det kunnat klarlagts att fastigheten etc. är en lagertillgång 

vid tidpunkten för förvärvet, behåller tillgången sin skattemässiga karaktär av 

lagertillgång under hela innehavstiden. Skulle användningssättet för fastigheten 

ändras under innehavstiden, påverkar det inte fastighetens etc. karaktär av 

lagertillgång.  Bestämmelsen i 27 kap. 2 § IL innebär att så länge skattskyldig 30

innehar en fastighet etc. som är lagertillgång enligt 27 kap. 4-7 §§ IL, anses 

nyförvärvade fastigheter etc. också vara lagertillgång hos förvärvaren, även i de 

fall skattskyldig i övrigt slutat bedriva byggnadsrörelse.  31
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 I de fall det är ovisst om fastigheten etc. har karaktär av lagertillgång, kan 

svårigheter uppkomma vid bedömningen om byggnadsrörelse anses bedrivas. 

Vid bedömningen om direkt byggnadsrörelse föreligger avseende juridisk person, 

exempelvis aktiebolag, är framför allt frågan om verksamhetens inriktning av 

stort intresse.  Eftersom skilda regler gäller för skattskyldig, är det av vikt att 32

urskilja företag som bedriver byggnadsrörelse från företag som bedriver 

verksamhet som utgör byggverksamhet men inte byggnadsrörelse. Gräns-

dragningen är central för bedömningen av den skatterättsliga karaktären på 

fastigheter etc. Anses fastighetsägaren i fråga bedriva sådan verksamhet som 

utgör byggverksamhet men inte byggnadsrörelse, följer att fastigheten inte ska 

anses ha karaktär av lagertillgång utan i stället klassificeras som kapitaltillgång.  33

De rättsliga konsekvenserna, som presenteras närmare under avsnitt 3, 

aktualiseras inte för företag som anses bedriva byggverksamhet som inte är 

byggnadsrörelse, vilket kan få stor ekonomisk betydelse för företaget. Frågan om 

juridiska personer bedriver direkt byggnadsrörelse, går till stor del in i frågan om 

verksamheten i fråga faktiskt har sådan inriktning som innebär att företaget kan 

rubriceras som byggnadsrörelse enligt IL. Eftersom nyss nämnda frågeställning 

kommer behandlas i avsnitt 4 och framåt, behandlas den inte ytterligare här. 

 Med indirekt byggnadsrörelse avses att någon på grund av ägande eller 

funktion i ett byggföretag även för egen del anses bedriva byggnadsrörelse. För 

att indirekt byggnadsrörelse ska föreligga är det nödvändigt att personen i fråga 

har ett ägarintresse grundad på antingen sitt eget eller, gällande företagsledare, 

närståendes ägande i det byggrörelsedrivande fåmansföretaget.  Verksamheten 34

som bedrivs i byggnadsrörelsen kan under vissa förutsättningar ”smitta” den som 

äger företaget. Ett klassiskt exempel på när indirekt byggnadsrörelse kan 

förekomma är när en fysisk person äger aktier i ett företag som bedriver 
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byggnadsrörelse och samtidigt är företagsledare i företaget.  Precis som vid 35

bedömningen om direkt byggnadsrörelse föreligger avseende juridisk person, kan 

frågan om verksamhetens inriktning aktualiseras vid bedömningen om indirekt 

byggnadsrörelse bedrivs. Därmed är gränsdragningen av byggnadsrörelse och 

annan angränsande byggverksamhet även av intresse vid bedömningen om 

indirekt byggnadsrörelse ska anses bedrivas. Fastighetsägaren som, direkt eller 

indirekt, bedriver byggnadsrörelse brukar sägas vara subjektsmittad. 

 Även make till den som bedriver en direkt eller indirekt byggnadsrörelse, 

anses bedriva sådan rörelse enligt 27 kap. 4 § 1 st. 2 meningen IL. Därmed kan 

även make till den som bedriver byggnadsrörelse vara subjektsmittad. Förvärvar 

make till någon som bedriver byggnadsrörelse en fastighet blir fastigheten i fråga 

en lagertillgång hos förvärvaren, det vill säga hos maken. Även en företagsledare 

eller make till en företagsledare i ett byggrörelsedrivande fåmansföretag kan 

anses, för egen del, bedriva byggnadsrörelse enligt 27 kap. 4 § 2 st. IL. 

Företagsledare och dennes make kan således även bli subjektsmittad. 

 Reglerna om när byggnadsrörelse anses bedrivas är svårbemästrade och praxis 

på området är omfattande. När det väl klarlagts att byggnadsrörelse bedrivs, 

uppkommer frågan om viss fastighet ska klassificeras som lagertillgång i den 

bedriva rörelsen.  

!
2.3.2  Förutsättningar för viss fastighet som lagertillgång 
2.3.2.1  Lagerfastighet 

Av 27 kap. 4 § 1 st. 1 meningen IL framgår huvudregeln när en fastighet anses ha 

karaktär av en lagertillgång. Bestämmelsen innebär att en fastighet som förvärvas  

genom köp, byte eller på liknande sätt av någon som bedriver byggnadsrörelse 

blir ”smittad” av rörelsen på så sätt att den förvärvade fastigheten blir 

lagertillgång i byggnadsrörelsen. Huvudregeln utgår således från presumtionen 
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att den som bedriver byggnadsrörelse alltid förvärvar fastigheter som ett led i 

rörelsen.  36

 I 27 kap. 4 § 3 st. IL påminner lagstiftaren om att fastigheter som är 

privatbostadsfastigheter inte kan ingå i en näringsverksamhet, vilket följer av 13 

kap. 1 § 3 st. IL. Därmed kan privatbostadsfastigheter inte anses ha karaktär av 

en lagertillgång.  

 Av 27 kap. 5 § IL framgår två undantag från huvudregeln i 27 kap. 4 § IL, som 

anger när fastighet inte ska anses ha karaktär av lagertillgång i byggnadsrörelsen. 

Bestämmelsen i 27 kap. 5 § IL gäller när en fastighet förvärvas både av den som 

bedriver byggnadsrörelse och den personens make samt då fastighet förvärvas av 

företagsledare med visst ägarintresse eller make till sådan företagsledare i ett 

byggrörelsedrivande fåmansföretag.  

 Det första undantaget från huvudregeln framgår av 27 kap. 5 § 1 p. IL. 

Undantaget gäller då en fastighet uppenbarligen förvärvats för att till huvudsaklig 

del användas stadigvarande i en annan näringsverksamhet än fastighets-

förvaltning. Centralt för undantagets tillämplighet är om fastigheten förvärvats 

för stadigvarande användning, vilket innebär att minst omkring 75 % av 

fastigheten ska anses avsedd för annat än fastighetsförvaltning, det vill säga 

fastigheten ska inte ha förvärvats i syfte att till övervägande del enbart ägas och 

hyras ut.  Exempelvis omfattar undantaget fastighet som förvärvats för 37

stadigvarande användning i byggnadsrörelse, såsom kontor eller lagerlokal i 

byggnadsrörelse eller annan näringsverksamhet som ägaren bedriver. I de fall 

undantaget anses tillämpligt anses fastigheten i fråga vara en kapitaltillgång. Viss 

byggnadsarbete i egen regi på fastighet kan den skattskyldige avse att utföra utan 

att undantaget för den skull inte anses tillämpligt.  Syftet med förvärvet kan 38

dock inte till övervägande del vara att utföra byggnadsarbeten på fastigheten i 
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egen regi, då kan risken vara stor att fastigheten anses ha karaktär av 

lagertillgång. 

 Det andra undantaget från huvudregeln framgår av 27 kap. 5 § 2 p. IL. 

Undantaget gäller sådana förvärv som uppenbarligen saknar samband med 

byggnadsrörelsen. Vid bedömningen om det andra undantaget är tillämpligt har i 

förarbetena framhållits att stor vikt bör läggas vid bland annat den lokala och 

funktionella anknytningen som kan finnas mellan fastighetsförvärvet och 

byggnadsrörelsen.  Skatterättsnämnden (SRN) fann i ett avgörande den 4 39

november 2010 att ett förvärv av en fastighet i Singapore helt sakna samband 

med en i Sverige bedriven byggnadsrörelse. Även den skattskyldiges egna 

uppfattning om förvärvets karaktär ska beaktas vid bedömningen om undantaget 

är tillämpligt. Har den skattskyldige utfört byggnadsarbeten på fastigheten i egen 

regi bör det få avgörande betydelse för bedömningen om fastigheten anses ha 

karaktär av en lagertillgång i verksamheten eller inte.   40

 Fastigheter som erhålls genom gåva omfattas inte av bestämmelsen i 27 kap. 4 

§ IL och därmed inte heller av undantagen i 27 kap. 5 § IL. Erhålls en fastighet 

genom gåva blir den därmed inte att anses som lagertillgång.  Förvärv som sker 41

genom arv regleras särskilt i 27 kap. 18 § IL. Bestämmelsen om arv innebär att 

barn till någon som bedrivit byggnadsrörelse kan anses bedriva byggnadsrörelse i 

de fall de genom arv förvärvar en fastighet som utgjort lagertillgång hos 

arvlåtaren och de vid förvärvstidpunkten bedriver byggnadsrörelse eller har för 

avsikt att fortsätta den dödes näringsverksamhet. 

 Utöver direkt ägda fastigheter kan andelar som ett byggrörelsedrivande företag 

äger anses vara lagertillgång i stället för kapitaltillgång. Endast andelar i företag 

som anses vara fastighetsförvaltande företag kan bli lagertillgång hos det 

byggrörelsedrivande företaget. Nedan anges under vilka förutsättningar och 
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varför andelar som ett byggrörelsedrivande företag äger kan anses vara 

lagertillgång.  

!
2.3.2.2  Lagerandel i fastighetsförvaltande företag 

Av 27 kap. 6 § IL framgår att andelar i fastighetsförvaltande företag som innehas 

av någon som anses bedriva byggnadsrörelse, kan under vissa förutsättningar 

anses ha karaktär av lagertillgång. Så kan vara fallet om någon av det 

fastighetsförvaltande företagets fastigheter skulle ha ansetts vara lagertillgång i 

byggnadsrörelse, om fastigheten hade ägts direkt av den som innehar andelen. 

Företag som bedriver byggnadsrörelse kan dock inte anses vara ett fastighets-

förvaltade företag, även om fastighetsinnehavet är omfattande, eftersom ett 

byggrörelsedrivande företags verksamhet inte till väsentlig del avser att förvalta 

fastigheter.  42

 Syftet med bestämmelsen i 27 kap. 6 § IL är att motverka att den som bedriver 

byggnadsrörelse kan föra över alla färdigbyggda fastigheter till ett helägt 

fastighetsförvaltande företag, i vilket fastigheterna behandlas som kapital-

tillgångar.  Utan bestämmelsen i 27 kap. 6 § IL hade risken varit stor att företag 43

organiserat sin verksamhet på sådant sätt att bestämmelserna i 27 kap. IL, till stor 

del satts ur spel. I och med bestämmelsen behandlas andelsinnehavet på samma 

sätt som ett direkt ägande av fastigheterna och blir därmed ett alternativ till ett 

direkt ägande av fastigheterna. I de fall ett andelsinnehav inte kan ses som ett 

alternativ till direkt ägande, exempelvis då aktieinnehavet är en mindre post i ett 

börsnoterat fastighetsbolag, framhålls i förarbetena att andelsinnehavet inte bör 

anses ha karaktär av en lagertillgång.  44

 För att regeln i 27 kap. 6 § IL ska vara tillämplig ska två grundläggande 

förutsättningar vara uppfyllda. Dels måste företaget i fråga vara ett 

fastighetsförvaltande företag, dels måste det fastighetsförvaltande företaget i 
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fråga äga åtminstone en fastighet som enligt 27 kap. 4-5 §§ IL skulle ha ansetts 

ha karaktär av en lagertillgång i andelsägarens byggnadsrörelse. Föreligger dessa 

två grundläggande förutsättningar uppställer bestämmelsen i 27 kap. 6 § IL 

ytterligare tre alternativa rekvisit. För bolags vidkommande är främst kravet på 

att det måste finnas en intressegemenskap mellan andelsägaren och det 

fastighetsförvaltande företaget av intresse. Med intressegemenskap avses enligt 

förarbetena att andelsinnehavaren och det fastighetsförvaltande företaget är 

moder- och dotterföretag eller företag under i huvudsak gemensam ledning.  45

Därmed anses intressegemenskap vanligtvis endast föreligga om mer än 50 % av 

röstetalet direkt eller indirekt disponeras.  46

 Andelarna i företaget som bedriver byggnadsrörelse behandlas som 

kapitaltillgångar hos juridiska personer och som tillgång i inkomstslaget kapital 

hos fysiska personer.  Bestämmelsen i 27 kap. 6 § IL tar endast sikte på 47

andelarna som ett byggrörelsedrivande företag innehar i ett fastighetsförvaltande 

företag. Nedanstående figur syftar till att illustrera tillämpningen av 27 kap. 6 § 

IL.  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 Figur 2 a 

!
Exemplet i figur 2 a illustrerar ett fall då andelar i ett fastighetsförvaltande 

dotterföretag kan bli lagertillgång. Det bör noteras att andelarna i det bygg-

rörelsedrivande bolaget inte är lagertillgång, utan klassificeras som kapital-

tillgång hos innehavaren X AB.  

!
2.4  Sammanfattning 
Bestämmelserna i nuvarande 27 kap. IL har tillämpats sedan 1984 års taxering 

och gäller bara fastigheter etc. som förvärvats det beskattningsår som taxerades 

vid 1984 års taxering eller senare. För fastigheter etc. som förvärvats tidigare 

gäller den praxis som bestämmelserna i 27 kap. IL till stor del bygger på. Främsta 

motivet till att reglerna infördes verkar vara neutralitetsskäl. Möjligtvis kan 

bestämmelserna dock numera anses leda till neutralitetsbrist.  
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Syftet med  reglerna i 27 kap. IL är att avgöra när fastigheter, som ägs direkt eller 

indirekt via andel i fastighetsförvaltande företag, utgör skattemässiga lager-

tillgångar i stället för kapitaltillgångar. Den skattemässiga bedömningen om en 

fastighet utgör lagertillgång inrymmer tre frågeställningar, varav frågeställning 

två och tre har främst redogjorts för i kapitlet. Endast om aktuell verksamhet 

anses utgöra byggnadsrörelse och ifrågavarande fastighet anses vara lagertillgång 

är de särskilda reglerna för byggnadsrörelse tillämpliga för skattskyldig.  

 För juridiska personer innebär reglerna i 27 kap. IL en kategorisering av    

verksamhet och får störst betydelse avseende andelar i fastighetsförvaltande 

företag. I nästa avsnitt redogörs för den skatterättsliga betydelsen av att 27 kap. 

IL anses vara tillämpligt. Genom att redogöra för den rättsliga betydelsen för 

företagen, att en tillgång anses ha karaktär av en lagertillgång, är förhoppningen 

att vikten av att veta om 27 kap. IL är tillämpligt eller inte belyses. 

!
3 Betydelsen av att en tillgång anses vara lagertillgång 
Inom bolagssektorn har reglerna i 27 kap. IL störst betydelse avseende 

klassificeringen av andelar i fastighetsförvaltande företag. I avsnitt 3 redogörs 

för relevanta rättsliga konsekvenser som aktualiseras då andelar i fastighets-

förvaltande företag anses ha karaktär av lagertillgång. Kapitlet syftar till att 

skildra på vilket sätt klassificeringen av andelar i fastighetsförvaltande företag 

som lagertillgång i stället för kapitaltillgång har stor betydelse inom 

bolagssektorn.  

!
3.1  Näringsbetingade andelar !
3.1.1  Kapitalvinst 

Som regel beskattas inte kapitalvinster på näringsbetingade andelar och avdrag 

för förluster på sådana andelar medges därmed inte heller, vilket framgår av 25 a 

kap. 5 § IL. I 24 kap. 13 § IL definieras vad som menas med näringsbetingad 

andel. Av 24 kap. 13 § IL framgår bland annat att villkoren i 24 kap. 14 § IL 

måste vara uppfyllda för att en andel ska anses vara näringsbetingad. Ett av 
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villkoren för att en andel ska anses vara näringsbetingad är att andelen är en 

kapitaltillgång, vilket framgår av 24 kap. 14 § IL.  

 Om ett byggrörelsedrivande företag överlåter andelar i ett fastighets-

förvaltande företag, där andelarna enligt 27 kap. IL anses ha karaktär av lager-

tillgång, är eventuell kapitalvinst vid avyttring av andelarna inte skattefri. 

Kapitalvinsten är skattepliktig i inkomstslaget näringsverksamhet, eftersom 

villkoret om kapitaltillgång inte är uppfyllt. I de fall företaget i fråga inte ansetts 

bedriva byggnadsrörelse, utan i stället bedriva byggverksamhet som inte är 

byggnadsrörelse, skulle andelarna i fastighetsförvaltande företag inte anses ha 

karaktär av lagertillgång. Eventuell kapitalvinst vid avyttring av sådana andelar 

kan vara skattefri, under förutsättning att övriga villkor för näringsbetingade 

andelar är uppfyllda. Då fastigheter, som tidigare nämnts, inte sällan kan 

representera betydande värden och ibland ägts under en lång tidsperiod, kan 

kapitalvinsten som uppstår vid avyttring av andel i fastighetsförvaltande företag 

vara betydande. Därför torde intresset av att kunna bedöma, innan en avyttring av 

andelarna i fastighetsförvaltande företag sker, om eventuell kapitalvinst är 

skattefri eller inte vara stort hos företagen. För att kunna bedöma det måste 

företagen fastställa om den verksamhet som de bedriver bland annat har sådan 

inriktning som innebär att de anses bedriva byggnadsrörelse. Gällande rätt ger 

lite vägledning angående när verksamhetens inriktning ska anses vara sådan att 

företaget i fråga anses bedriva byggnadsrörelse, se vidare avsnitt 4. 

 Det bör tilläggas att enligt 24 kap. 16 § IL kan även andel som är lagertillgång 

under vissa förutsättningar vara näringsbetingad. Det gäller dock endast i de fall 

andelen avser ett företag som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i 

Europeiska unionen. Andel som avser ett svenskt företag som är lagertillgång kan 

inte vara näringsbetingad på grund av bestämmelserna i 24 kap. 13-14 §§ IL som 

redogjorts för ovan.  

!
!
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3.1.2  Utdelning samt dess effekt avseende koncernbidrag 

Av 24 kap. 17 § IL framgår att utdelning på en näringsbetingad andel normalt är 

skattefri. Till följd av bestämmelsen i 24 kap. 17 § IL undantas, avseende 

näringsbetingade andelar, den kedjebeskattning som annars kan uppstå. Med 

kedjebeskattning menas att vinstmedel som delas ut från det ena företaget till det 

andra företaget blir beskattat flera gånger innan medlen slutligt beskattas hos 

ägare utanför bolagssektorn.  Utdelning på andel som inte är näringsbetingad är 48

inte skattefri. Det innebär att utdelning på en andel i fastighetsförvaltande företag 

som anses ha karaktär av lagertillgång inte är skattefri, eftersom sådana andelar 

normalt inte är näringsbetingade. Av 24 kap. 17 a § IL framgår att utdelning av 

andel som är lagertillgång i vissa fall kan vara skattefri. En förutsättning för att 

24 kap. 17 a § IL ska vara tillämplig är att innehavaren av andelen i fråga hör 

hemma i en utländsk stat som är medlem i Europeiska unionen. Enligt 17 kap. IL 

medges avdrag för nedskrivning av andel som är lagertillgång men inte avseende 

till exempel andel som är kapitaltillgång. Därmed neutraliserar avdrag för 

nedskrivning och skattepliktig utdelning varandra, då nedskrivning uppstår på 

grund av utdelning.  49

 Att andel i fastighetsförvaltande företag normalt inte är kapitaltillgång i de fall 

innehavaren bedriver byggnadsrörelse får även betydelse avseende koncern-

bidrag. Eftersom utdelning från andel som anses ha karaktär av lagertillgång 

normalt inte är skattefri, kan koncernbidrag från fastighetsförvaltande 

dotterföretag till byggrörelsedrivande moderföretag med avdragsrätt inte ges.  50

Av 35 kap. 1 § IL framgår att koncernbidrag ska dras av hos givaren och tas upp 

hos mottagaren i de fall förutsättningarna i kap. 35 IL är uppfyllda. Av 35 kap. 3 

§ 6 p. IL framgår en av förutsättningarna för koncernbidrag. Där stadgas att i de 

fall bidraget lämnas från ett dotterföretag till ett moderföretag, eventuell 

utdelning från dotterföretaget måste under aktuellt beskattningsår ha varit 
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skattefritt hos moderföretaget. Eftersom det inte är fallet gällande andelar i 

fastighetsförvaltande företag som anses ha karaktär av lagertillgång, kan 

koncernbidrag inte lämnas från det direktägda fastighetsförvaltande företaget till 

moderföretaget som bedriver byggnadsrörelse. Inte heller koncernbidrag mellan 

helägda dotterföretag kan ges enligt 35 kap. 4 § IL, i de fall givaren är det 

fastighetsförvaltande företaget. Koncernbidrag mellan helägda dotterföretag 

förutsätter nämligen att ett koncernbidrag från det fastighetsförvaltande 

dotterföretaget inte ska tas upp av det byggrörelsedrivande moderföretaget.  

 Företagsskatteutredningen lämnade år 2005 förslag bland annat om att även 

andelar i fastighetsförvaltande företag, som direktägs av byggrörelsedrivande 

företag skulle kunna vara näringsbetingade andelar.  Därmed avsågs bland annat 51

eventuell kapitalvinst vid avyttring av andel i fastighetsförvaltande företag som 

enligt nuvarande regler är lagertillgång enligt 27 kap. IL vara skattefri. Även 

utdelning från det fastighetsförvaltande företaget föreslogs vara skattefri. 

Följaktligen skulle även koncernbidrag kunna ges från det fastighetsförvaltande 

företaget med avdragsrätt. Företagsskatteutredningens förslag i nyss nämnda 

delar har dock inte lett till någon ändring av reglerna. 

!
3.1.3  Underprisöverlåtelse vid omstrukturering 
3.1.3.1  Innebörden av utgången i RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3 

Av RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3 framgår att bestämmelsen i 27 kap. 6 § 

IL, gällande andelar i fastighetsförvaltande företag, är tillämplig i de fall 

andelarna är direktägda av det företag som anses bedriva byggnadsrörelse. I de 

fall andelarna i det fastighetsförvaltande företaget ägs av ett dotterföretag till det 

byggrörelsedrivande företaget, det vill säga företaget som anses bedriva 

byggnadsrörelse äger andelar i ett fastighetsförvaltande företag indirekt, anses 

regeln i 27 kap. 6 § IL inte bli tillämplig.  Det verkar vara uttryck för principen 52

att en bedömning om ett visst företag bedriver byggnadsrörelse ska ske utifrån 
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förhållandena i det enskilda fallet. Därmed ska endast företaget som innehar 

andelarna i det fastighetsförvaltande företaget beaktas vid bedömningen om 

byggnadsrörelse kan anses bedrivas och inte även dennes ägares företag.  53

 Ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv är det därmed många gånger mer 

fördelaktigt för ett byggrörelsedrivande företag att äga andelar i ett fastighets-

förvaltande företag indirekt, via exempelvis ett holdingbolag, i stället för direkt. 

Vid en sådan struktur av verksamheten behöver inte andelarna i det fastighets-

förvaltande företaget anses ha karaktär av lagertillgång, utan kan beaktas som 

kapitaltillgång. Det innebär att andelarna kan vara näringsbetingade andelar hos 

innehavaren i de fall övriga förutsättningar är uppfyllda. Vid en avyttring av 

andelarna kan därmed en eventuell kapitalvinst vara skattefri samt utdelning från 

det fastighetsförvaltande företaget kan vara skattefri hos innehavaren av 

andelarna. Även koncernbidrag med avdragsrätt kan ges från det fastighets-

förvaltande företaget. 

 Nedan följer en figur som illustrerar dels en struktur där andelar i ett 

fastighetsförvaltande företag anses ha karaktär av lagertillgång, dels en struktur 

där andelar i ett fastighetsförvaltande företag inte anses ha karaktär av lager-

tillgång. 
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 Figur 3 a 

!
Av figur 3 a framgår två strukturer av verksamhet. Dels den vänstra strukturen 

där andelarna i det fastighetsförvaltande företaget enligt 27 kap. IL anses ha 

karaktär av lagertillgång hos innehavaren Byggrörelsedrivande AB. Dels den 

högra strukturen där andelarna i det fastighetsförvaltande företaget inte anses ha 

karaktär av lagertillgång hos innehavaren NYAB Holding, vilket är en följd av 

utgången i RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3. 
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Problem kan dock uppkomma i de fall ett bolag som bedriver byggnadsrörelse 

strukturerat sin verksamhet enligt den vänstra strukturen i figur 3 a och därefter 

vill omstrukturera sin verksamhet till den mer skatterättsligt förmånliga struktur 

som framgår av den högra strukturen i figur 3 a.   

!
3.1.3.2  Underprisöverlåtelse 

Efter viss tids innehav är det inte ovanligt att fastigheters marknadsvärde 

väsentligt överstiger det skattemässiga värdet. Det innebär att även marknads-

värdet på andelarna i det fastighetsförvaltande företaget väsentligt kan överstiga 

det skattemässiga värdet. Med marknadsvärde avses det pris som överlåtaren kan 

antas erhålla i de fall tillgången skulle bjudas ut på marknaden under normala 

affärsmässiga villkor.  Vad som är marknadsvärdet på en tillgång kan dock 54

många gånger vara svårt att fastställa utan att faktiskt överlåta tillgången till en 

extern part. Vid en intern omstrukturering kan det då vara av intresse att överlåta 

andelarna i det fastighetsförvaltande företaget mot en ersättning som motsvara 

det skattemässiga värdet i stället för marknadsvärdet. På så vis kan andelarna 

överlåtas utan att eventuella övervärden (skillnaden mellan det skattemässiga 

värdet och marknadsvärdet) realiseras samt svårigheter med att fastställa vad som 

faktiskt är marknadsvärdet undviks. Det är dock inte alltid möjligt att överlåta 

tillgångar utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet 

utan skattemässiga konsekvenser. I de fall överlåtelsen inte är affärsmässigt 

motiverad måste bestämmelserna om underprisöverlåtelse i 23 kap. IL vara 

tillämpliga för att inte överlåtaren ska beskattas för uttag enligt bestämmelserna i 

22 kap. IL. Med uttagsbeskattning menas att överlåtaren behandlas skatterättsligt 

som om denne avyttrat tillgången mot en ersättning som motsvarar 

marknadsvärdet, även i de fall ersättningen understiger marknadsvärdet. I 22 kap. 

9 § IL stadgas bestämmelsen om uttagsbeskattning och innebär att eventuella 

övervärden realiseras. För att andelar i fastighetsförvaltande företag ska kunna 

!30

 Se Carlsson mfl s. 108.54



överlåtas till det skattemässiga värdet krävs alltså att bestämmelserna om 

underprisöverlåtelse i 23 kap. IL är tillämpliga i de fall överlåtelsen inte är 

affärsmässigt motiverad.  

 Av 23 kap. 16 § IL framgår ett av de villkor som måste vara uppfyllda för att 

en överlåtelse ska anses vara en underprisöverlåtelse. Enligt bestämmelsen måste 

förvärvaren omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig för inkomst av en 

näringsverksamhet, i vilken den överlåtna tillgången ska ingå. Endast om 

ersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring av tillgången ska tas upp som 

intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, anses tillgången i fråga ingå i 

näringsverksamheten. I de fall överlåtelse sker av andelar i fastighetsförvaltande 

företag som inte är marknadsnoterade, anses normalt andelarna som 

näringsbetingade hos en förvärvare som inte omfattas av 27 kap. IL. Det innebär 

att eventuell kapitalvinst vid en avyttring inte ska tas upp som intäkt i 

inkomstslaget näringsverksamhet, eftersom den är skattefri vid avyttring av 

näringsbetingade andelar enligt 25 a kap. 5 § IL. Därmed har villkoret i 23 kap. 

16 § IL inte ansetts uppfyllt då andelar som är lagertillgångar, genom överlåtelse, 

byter karaktär till kapitaltillgångar som blir näringsbetingade, vilket var fallet i 

RÅ 2005 not. 128. Regeringsrätten instämde i SRN bedömning att 

uttagsbeskattning ska ske i de fall överlåtelsen i fråga ägde rum, med motivering 

att kravet om skattskyldighet i 23 kap. 16 § IL inte var uppfylld då andelar bytte 

karaktär till kapitaltillgångar som blev näringsbetingade andelar hos 

förvärvaren.   55

 För att illustrera problematiken vid omstrukturering av andelar som anses ha 

karaktär av lagertillgång och regeln i 23 kap. 16 § IL används strukturerna i figur 

3 a som exempel. Anta att ett företag är strukturerat enligt den vänstra bilden i 

figur 3 a och att Person A vill omstrukturera företaget så att det får samma 

struktur som framgår av den högra bilden. För att uppnå en sådan om-
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strukturering bildar eller förvärvar Byggrörelsedrivande AB först ett nytt bolag, 

NYAB Holding. Därefter överlåter Byggrörelsedrivande AB, vilket är helägt av 

Person A, andelarna i Fastighetsförvaltande AB till NYAB Holding. Andelarna i 

Fastighetsförvaltande AB byter genom överlåtelsen karaktär från lagertillgång till 

kapitaltillgång och anses därmed med stor sannolikhet vara näringsbetingade 

andelar hos NYAB Holding. På grund av att eventuell kapitalvinst vid avyttring 

av andelarna i Fastighetsförvaltande AB inte ska tas upp som intäkt i inkomst-

slaget näringsverksamhet hos NYAB Holding anses villkoret i 23 kap. 16 § IL 

inte uppfyllt. Överlåtelsen är därmed ingen underprisöverlåtelse och Bygg-

rörelsedrivande AB skulle förmodligen uttagsbeskattas om överlåtelsen, till 

NYAB Holding av andelarna i Fastighetsförvaltande AB, anses ske till ett värde 

som understiger marknadsvärdet.  

  

3.2  Sammanfattning  
De följdeffekterna som aktualiseras då andelar i fastighetsförvaltande företag 

anses ha karaktär av lagertillgång hos andelsinnehavaren är flera. I avsnittet har 

några följdeffekter lyfts fram. Andel i fastighetsförvaltande företag som anses ha 

karaktär av lagertillgång kan normalt inte vara näringsbetingade andelar. På 

grund av att andelar som är lagertillgång normalt inte kan anses vara 

näringsbetingade andelar, är eventuell kapitalvinst vid avyttring av andelarna 

skattepliktig vilket inte är fallet om andelarna varit näringsbetingade. Inte heller 

utdelning från det fastighetsförvaltande företaget till det byggrörelsedrivande 

moderföretaget är skattefritt, vilken även innebär att koncernbidrag inte kan ges 

från det fastighetsförvaltande dotterföretaget till det byggrörelsedrivande moder-

företag med rätt för dotterföretaget att göra avdrag för koncernbidraget. För andel 

som anses vara näringsbetingad är utdelning skattefri hos mottagaren och 

koncernbidrag kan därmed ges från det fastighetsförvaltande företaget med 

avdragsrätt. Även förhållandet att andel som är lagertillgång normalt inte är 

näringsbetingad andel, påverkar möjligheten till underprisöverlåtelser vid en 
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eventuell omstrukturering. Det innebär att överlåtaren risker att bli uttags-

beskattad för eventuella övervärden som kan finns i fastigheterna och därmed 

även andelarna. 

 Den rättsliga betydelsen av att andelar i fastighetsförvaltande företag anses ha 

karaktär av lagertillgång kan bli omfattande, vilket jag försökt visa i avsnittet. 

Därmed är det, enligt min mening, viktigt att företag tillhandahålls sådan 

vägledning som innebär att de har en möjlighet att kunna bedöma om 

bestämmelserna i 27 kap. IL torde gälla deras verksamhet eller inte. För att 

bestämmelserna i 27 kap. IL ska bli tillämpliga krävs till att börja med att verk-

samheten i fråga anses utgöra byggnadsrörelse. I nästa avsnitt är byggnads-

rörelsebegreppet i fokus. 

!
4  Byggnadsrörelsebegreppet 
Att avgöra när verksamhetens inrikting är sådan att företaget ska anses bedriva 

byggnadsrörelse inkomstskatterättsligt kan innebära svårigheter. I avsnitt 4 är 

byggnadsrörelsebegreppet i fokus. Kapitlet syftar till att redogöra för den 

vägledning som finns i olika rättskällor för att kunna bedöma om skattskyldig ska 

anses bedriva byggnadsrörelse eller inte.  

!
4.1  Utgångsläge 
Som nämnts under avsnitt 1.1 finns för närvarande ingen definition i IL när 

skattskyldig ska anses bedriva byggnadsrörelse inkomstskatterättsligt. I 

förarbetena har noterats att frånvaron av en definition av byggnadsrörelse-

begreppet kan ge upphov till åtskilliga problem, främst vid frågan om en 

fastighet ska anses ha karaktär av en lagertillgång.  Som presenterats under 56

avsnitt 2.1 är frågan om viss fastighet ska klassificeras som lagertillgång i den 

bedrivna rörelsen, nära sammanknuten med frågan om fastighetsägaren i fråga 

kan anses bedriva direkt eller indirekt byggnadsrörelse. Därmed har det 
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framhållits som önskvärt om lagtexten var tydlig gällande när skattskyldig ska 

anses bedriva byggnadsrörelse. Det har dock inte ansetts möjligt att utarbeta en 

definition av begreppet byggnadsrörelse. Vid utformningen av en sådan 

definition uppkommer, enligt förarbetena, svårigheter.  Det verkar anses finnas 57

en inte obetydlig risk för att den valda definitionen av byggnadsrörelsebegreppet 

blir för vidsträckt eller för snävt.  Trots att det ansetts som önskvärt med en 58

definition av byggnadsrörelsebegreppet har det även framhållits att behovet av en 

definition är begränsad och därmed inte nödvändig. Departementschefen har 

framhållit att det torde vara uppenbart om skattskyldig bedriver byggnadsrörelse 

eller inte. Därmed är risken att frånvaron av en definition av byggnads-

rörelsebegreppet ger upphov till problem inte särskilt stor.   59

 Med reservation för att departementschefens uttalande är från början av 80-   

talet och att företagens verksamhet möjligen då var mer renodlad gällande sin 

inriktning än vad de tenderar att vara idag, är jag inte beredd att hålla med 

departementschefen i dennes uttalande. Såsom verksamhetsinriktning i företag 

kan ta form nu för tiden anser jag att frågan om byggnadsrörelse bedrivs eller 

inte, är långtifrån uppenbar alla gånger, vilket jag kommer försöka belysa i 

senare delar av kapitlet. Som framgår i avsnitt 3 är det av stor vikt för bolag att 

kunna avgöra när byggnadsrörelse ska anses bedrivas. De ekonomiska 

konsekvenserna kan annars bli betydande för företagen. I de fall saknaden av en 

definition av byggnadsrörelsebegreppet leder till problem är de sannolikt sällan 

av försumbar karaktär, då det ofta gäller tillgångar som representerar stora 

ekonomiska värden. Därmed föreligger en risk som, enligt min mening, inte är 

försumbar gällande frågan om frånvaron av en definition av byggnadsrörelse-

begreppet kan leda till problem. Jag motsätter mig inte att det kan anses 

problematiskt att finna en optimal definition av begreppet byggnadsrörelse. Men 

enligt min mening är det dock, i de fall någon definition inte införs, mindre 
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lyckat att begreppet inte diskuterats mer utförligt i exempelvis förarbetena. På så 

sätt hade i vart fall mer vägledning funnits att tillgå än vad som finns idag.  

 I nästa avsnitt redogörs för den vägledning som finns avseende byggnads-   

rörelsebegreppet och då främst avseende frågan om verksamhetens inriktning.  

!
4.2  Byggnadsrörelse 
4.2.1  Allmänt om verksamhetens inriktning 

Bestämmelsen i 27 kap. 2 § IL innebär att innehavaren av fastighet eller andel i 

fastighetsförvaltande företag med karaktär av lagertillgång, anses bedriva 

byggnadsrörelse i vart fall tills tillgången i fråga avyttrats. Som nämnts under 

avsnitt 2.3.1 förutsätter därmed regeln att fastighet etc. kunnat klassificeras som 

lagertillgång sedan tidigare. I fortsättningen förutsätts att en sådan klassificering 

inte varit möjlig.  

 Någon bestämmelse som berör vilken inriktning ett företag ska ha för att anses 

bedriva byggnadsrörelse, det vill säga vilken faktiskt verksamhet som utgör 

byggnadsrörelse, saknas i IL. Typfallet när byggnadsrörelse ska anses bedrivas 

inkomstskatterättsligt har, enligt förarbetena, ansetts vara när företaget utför 

byggnadsarbeten på egna fastigheter i syfte att därefter sälja fastigheterna. I och 

med att syftet är att sälja fastigheterna sedan arbetet utförts, anses de som lager-

tillgångar i byggnadsrörelsen.    60

 Uttalanden i förarbetena som berör vilken inriktning på verksamheten som 

innebär att företaget i fråga bedriver byggnadsrörelse är dock få. I stället får 

vägledning hämtas från praxis som utbildats i frågan.  61

!
4.2.2  Praxis som berör frågan om verksamhetens inriktning 

Något tvivel verkar inte råda att företag som själva utför alla eller flera 

arbetsmoment som ingår vid en ny-, till-, eller ombyggnad och avser byggnader 

eller byggnadsliknande anläggningar bedriver byggnadsrörelse. Även företag 
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som utför reparationsarbeten på byggnader eller byggnadsliknande anläggningar, 

anses av allt att döma bedriva byggnadsrörelse.  Utförs arbete på del av 62

byggnad, till exempel fasadrenovering, har också företag ansetts bedriva 

byggnadsrörelse, vilket framgår av RÅ 1974 A 2049. Tillverkning och försäljning 

av prefabricerade småhus är dock inte sådan inriktning på verksamheten att 

företaget i fråga ansetts bedriva byggnadsrörelse, enligt SRN förhandsbesked den 

30 november 2009. 

 Om ett självständigt företag åtar sig arbete för annans räkning på annans fasta 

egendom anses byggnadsrörelse bedrivas i de fall arbetet utförs med egna 

anställda, egna maskiner och eget material.  Byggnadsrörelse kan även anses 63

bedrivas då företag åtar sig byggnadsuppdrag, men utför inte själva det egentliga 

byggnadsarbetet med egna tillgångar, vilket framgår av RÅ 1970 Fi 1421. I 

rättsfallet utförde företaget inte de byggnadsarbeten som de åtagit sig med egna 

anställda, egna maskiner och eget material, utan anlitade underentreprenörer för 

att utföra arbetet. Företaget ansågs ändå bedriva byggnadsrörelse. Även i RSV/

FB Dt 1982:1 upphandlades de egentliga byggnadsarbetena. Byggnadsrörelse 

ansågs bedrivas då företaget i fråga utförde projektledning, projekterings-

medverkan, produktionsledning och byggplatsledning för olika beställare i 

samband med uppförande av byggnader m.m. Därtill hade företaget entreprenörs-

ansvaret gentemot myndigheter etc.  

 SRN fann, helt i linje med ovan nämnda två rättsfall, i ett förhandsbesked den 

30 september 2010, att byggnadsrörelse bedrevs. I förhandsbeskedet hade 

företaget lämnat anbud på byggprojekt men hade inga egna anställda, utan 

upphandlade nödvändiga byggtjänster för att färdigställa byggprojekten. Att 

företaget haft inkomster från både fastighetsförvaltning och bygguppdrag samt 

att byggtjänsterna upphandlats från främst byggrörelsedrivande bolag med 

samma ägare som företaget i fråga verkar inte ha påverkat utgången nämnvärt.  
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 Något krav på att själva byggnadsarbetet faktiskt utförs av företaget i fråga för 

att det ska anses bedriva byggnadsrörelse verkar därmed inte föreligga enligt 

praxis.  

 Regeringsrätten har i RÅ 1980 Aa 61 uttalat sig angående betydelsen av ett 

företags ledningsfunktioner i samband med byggnadsarbeten och frågan om 

byggnadsrörelse ska anses bedrivas. Avgörandet gällde en byggnadskoncern där 

en omstrukturering skulle ske på grund av familjeskäl. Tidigare hade byggnads-

rörelsen bedrivits i moderbolaget men skulle i och med omstruktureringen 

överföras till ett av moderföretagets dotterföretag. Kvar i moderföretaget skulle 

finnas bland annat fastigheter med karaktär av lagertillgång som moderföretaget 

skulle äga och förvalta. Dessutom skulle det finnas kvar ett fåtal personer i 

moderföretaget som skulle ansvara för den översiktliga planeringen av 

koncernens inköp och kontakter med myndigheter samt projektering av bland 

annat byggnader. Moderföretaget skulle även svara för upphandlingen av 

arkitekt-, konsult-, och underentreprenörstjänster. Frågan var bland annat om 

moderföretaget även efter omstruktureringen skulle anses bedriva byggnads-

rörelse. Regeringsrätten uttalade att förhållandet att moderföretaget skulle behålla 

vissa ledningsfunktioner av väsentlig betydelse för drivande av byggnadsrörelse, 

exempelvis översiktlig planeringen av inköp, projektering av bland annat 

byggnader och upphandling av arkitekt-, konsult-, och underentreprenörstjänster, 

innebar att moderföretaget även efter omorganiseringen ansågs bedriva 

byggnadsrörelse.  

 Uteslutet är inte att utgången i målet påverkats av förhållandet att 

moderföretaget innan omstruktureringen bedrivit byggnadsrörelse och att 

rörelsen senare överförts till ett dotterföretag som skulle fortsätta bedriva den. 

Regeringsrätten nämner dock inte att sådana omständigheter skulle ha påverkat 

utgången i målet. Avgörandet är intressant med hänsyn till att regeringsrätten 

ansåg att de funktioner som moderföretaget efter omstruktureringen skulle sköta 

om, innebar att byggnadsrörelse bedrevs. En fråga som regeringsrätten inte berör 
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i sitt avgörande är det faktum att moderföretaget även efter omstruktureringen  

innehar fastigheter med karaktär av lagertillgång. Innehav av sådana fastigheter 

innebär numera enligt 27 kap. 2 § IL att byggnadsrörelse bedrivs, oavsett vilka 

funktioner företaget sköter om. Eftersom regeringsrätten inte nämner det fortsatta 

fastighetsinnehavet i sin motivering är det oklart om regeringsrätten beaktat 

betydelsen av innehavet vid bedömningen. 

 Enbart det faktum att ett moderföretag utför vissa koncerngemensamma 

funktioner åt ett byggrörelsedrivande koncernföretag, innebär inte att moder-

företaget per automatik anses bedriva byggnadsrörelse, vilket framgår av RÅ 

1989 ref. 100. I avgörandet skulle moderföretaget i fråga bland annat lämna stöd 

i bokförings- och ekonomifrågor till dotterföretag samt samordna upphandlingar 

som dotterföretagen gjort i samband med olika renoveringsprojekt. Förhållandet 

att de koncerngemensamma funktionerna skulle rikta sig mot dotterföretag som 

bedrev byggnadsrörelse medförde inte att moderföretaget ansågs bedriva 

byggnadsrörelse.  

 Den centrala frågan vid bedömningen om byggnadsrörelse föreligger eller inte 

tycks vara avtalsparternas verkliga roll och vilka skyldigheter och förpliktelser de 

har.  Troligtvis är det tillräckligt att en viss grad av ledningsarbete eller ansvar 64

gällande byggnadsarbetet åligger företaget i fråga för att byggnadsrörelse ska 

anses bedrivas inkomstskatterättsligt.   

 Praxis som berör vad som krävs i fråga om verksamhetens inriktning för att 

den ska anses utgöra byggnadsrörelse är sparsam. Avgränsningen byggnads-

rörelse och annan typ av verksamhet som är byggverksamhet men inte byggnads-

rörelse, har endast varit föremål för prövning ett fåtal gånger.  Därmed ger 65

praxis endast begränsad vägledning angående frågan när verksamhetens 

inriktning är sådan att företaget ska anses bedriva byggnadsrörelse.  
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Begreppet byggnadsrörelse återfinns förutom i 27 kap. IL även i 17 kap. IL, som 

främst reglerar värdering av lager och pågående arbete. SKV har uttalat sig om 

byggnadsrörelsebegreppet i 17 kap. IL.  Om SKV nyss nämnda uttalande även 66

kan beaktas avseende byggnadsrörelsebegreppet i 27 kap. IL framgår inte. Enligt 

min mening bör det dock vara möjligt, eftersom det mer eller mindre är samma 

typ av verksamhet som åsyftas. Uppfattningen i doktrin verkar också vara att 

SKV uttalande angående byggnadsrörelsebegreppet i 17 kap. kan användas även 

gällande begreppet i 27 kap. IL.  Enligt SKV bör vägledning kunna hämtas från 67

vilken kod företagets verksamhet tillhör enligt standard för svensk närings-

grensindelning (SNI) vid bedömningen om företaget ska anses bedriva 

byggnadsrörelse. I nästa avsnitt berörs indelningen enligt SNI närmare. 

!
4.2.3  SKV allmänna råd ‒ SNI 

SNI är i första hand en statistisk standard, vilken används för att klassificera 

enheter som företag och arbetsställen utifrån deras ekonomiska aktivitet. 

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för klassifikationen SNI, medan SKV 

ansvarar för inhämtningen av SNI-koder i samband med att registrering av 

företags verksamhet sker hos SKV.   68

 Företag vars verksamhet numera tillhör SNI huvudgrupperna 41-43 är sådan 

som bedriver byggverksamhet. Inom byggverksamhet ingår dels sådan 

verksamhet vars inriktning är sådan att företaget anses bedriva byggnadsrörelse, 

dels sådan verksamhet som innebär att företaget inte anses falla inom 

byggnadsrörelsebegreppet i IL. Till verksamhet som enligt SNI tillhör 

huvudgrupp 41 hänförs företag som bedriver byggande av hus, vilket innefattar 

dels utformning av byggprojekt, dels byggande av bostadshus och andra 

byggnader.  Sådan verksamhet som hänförs till huvudgrupp 42 betecknas 69
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anläggningsarbeten och avser företag som utför anläggning av vägar och 

motorvägar, anläggning av järnvägar och tunnelbanor, anläggning av broar och 

tunnlar, allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp, 

anläggning för el och telekommunikation, vattenbyggnad samt övriga an-

läggningsarbeten.  Huvudgrupp 43 betecknas specialiserad bygg- och an-70

läggningsverksamhet. Hit hänförs företag som bedriver rivning av hus och 

byggnader, mark- och grundarbeten, markundersökning, elinstallationer, värme- 

och sanitetsarbeten, ventilationsarbeten, kyl- och frysinstallationsarbeten, övriga 

VVS-arbeten såsom gasinstallationer, andra bygginstallationer, putsarbeten, 

fasadarbeten, stuckatörsarbeten, byggnadssnickeriarbeten, golv och vägg-

beläggningsarbeten, måleriarbeten, glassmästeriarbeten, annan slutbehandling av 

byggnader såsom installation av automatiska dörrar i byggnader, takarbeten, 

uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare samt diverse övrig 

specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet som exempelvis fuktisolerings- 

och vattenisoleringsarbeten.   71

 Företag som tillhör huvudgrupp 41 torde, enligt min mening, anses utföra 

sådant arbete som har mer karaktär av byggnadsrörelse än företag som tillhör 

någon av huvudgrupperna 42 eller 43. Skälet till det är att jag anser att företag 

som hänförs till huvudgrupperna 42 eller 43 i regel har mer karaktär av så kallad 

anläggnings- eller hantverksrörelse, som även omfattas av SKV uttalande.  72

Begreppen anläggnings- och hantverksrörelse stadgas i 17 kap. 23 § IL. I likhet 

med byggnadsrörelsebegreppet finns ingen definition när anläggnings- eller 

hantverksrörelse ska anses bedrivas i IL. SKV gör ingen närmare uppdelning av 

byggnads,- anläggnings-, och hantverksrörelse i uttalandet.  Arbete som 73

omfattar utformning av byggprojekt och byggande av bostadshus och andra 

byggnader torde dock normalt anses innebära att företaget i fråga anses ha sådan 
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inriktning på verksamheten att byggnadsrörelse bedrivs, till skillnad mot arbete 

som omfattar anläggning av vägar och motorvägar etc. samt verksamhet som 

utför måleriarbeten och glassmästeriarbeten etc. Då företaget utför både arbeten 

som tillhör huvudgrupp 41 och arbeten som tillhör huvudgrupp 42 eller 43 är 

bedömningen om byggnadsrörelse ska anses bedrivas inkomstskatterättsligt desto 

svårare att avgöra. I avsnitt 5.2 utvecklas problematiken vid så kallad blandad 

verksamhet och bedömningen om byggandsrörelse ska anses bedrivas inkomst-

skatterättsligt i det enskilda fallet.  

!
4.3  Sammanfattning 
Vägledning gällande bedömningen om en verksamhet ska anses bedriva 

byggnadsrörelse är begränsad. Det finns ingen definition när byggnadsrörelse ska 

anses bedrivas i IL. Förarbetena berör mer eller mindre inte alls frågan när 

företag ska anses bedriva byggnadsrörelse och därmed inte heller frågan om 

verksamhetens inriktning. Endast ett mindre antal rättsfall finns som berör frågan 

om verksamhetens inriktning anses vara sådana att företaget ska anses bedriva 

byggnadsrörelse. SKV har uttalat sig om byggnadsrörelsebegreppet, dock inte 

avseende byggnadsrörelsebegreppet i 27 kap. IL, utan begreppet i 17 kap. IL. 

Därmed råder osäkerhet exakt hur stor inverkan SKV uttalande kan anses ha 

avseende byggnadsrörelsebegreppet i 27 kap. IL. Enligt SKV allmänna råd kan 

vägledning hämtas från ett företags SNI-kod för att avgöra om företagets 

verksamhet har sådan inriktning som kan utgöra byggnadsrörelse. Huvud-

grupperna 41-43 avser företag som bedriver byggverksamhet. Inom bygg-

verksamhet finns dels sådan verksamhet som anses utgöra byggnadsrörelse, dels 

sådan verksamhet som inte anses utgöra byggnadsrörelse. 

 I nästa avsnitt fördjupas analysen om företag som tillhör huvudgrupp 41, som 

enligt mig, representerar den grupp som innefattar till störst del byggverksamhet 

som har sådan inriktning att företaget i fråga ska anses bedriva byggnadsrörelse 

inkomstskatterättsligt.  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5  Verksamhetens inriktning 
SNI huvudgrupp 41, byggande av hus, är i fokus. Kapitlet syftar till att fördjupa 

kunskapen om exakt vilken typ av företag som tillhör huvudgrupp 41 samt att 

illustrera med ett exempel vilken typ av gränsdragningsproblematik som kan 

uppstå vid bedömningen i det enskilda fallet. 

!
5.1  Omfattningen av SNI huvudgrupp 41 
Som nämnts i avsnitt 4.2.3 innefattar huvudgrupp 41, byggande av hus, dels 

utformning av byggprojekt, dels byggande av bostadshus och andra byggnader. 

Av den innehållsbeskrivning som finns för olika SNI-grupper framgår mer 

utförligt vad som faktiskt omfattas. Utformning av byggprojekt omfattar 

utveckling av byggprojekt för bostäder och andra byggnader än bostäder genom 

insamling av finansiella, tekniska och fysiska resurser för att genomföra 

byggprojekt för framtida försäljning, markexploatering för olika ändamål som 

inte sker på uppdrag för någon annan samt tomtavstyckning som inte heller sker 

på uppdrag för någon annan.  Förhållandet att endast markexploatering och 74

tomtavstyckning som inte sker på uppdrag för någon annan omfattas, skulle 

kunna vara sammankopplat med ett krav på visst ansvar för arbetet gentemot 

köparen. Såsom framgått av den praxis som redovisats för i avsnitt 4.2.2 kan 

byggnadsrörelse anses bedrivas av ett företag även i de fall själva byggnads-

arbetet utförs av underentreprenörer.  

 Enligt beskrivningen för byggande av bostadshus och andra byggnader 

omfattas byggande av alla slags byggnader, såsom en- och tvåfamiljshus, 

fabriker, sjukhus, skolor, kontorsbyggnader, hotell, butiker, köpcentra, 

restauranger, parkeringsgarage både över och under jord, lagerlokaler, religiösa 

byggnader samt montering och uppförande av monteringsfärdiga byggnader på 

plats som inte är egentillverkade. Även ombyggnad och renovering av befintliga 
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bostadsstrukturer omfattas. Byggandet av industrianläggningar, såsom 

raffinaderier eller kemiska anläggningar, omfattas dock inte.   75

 Ett företags SNI-kod kan ge mycket information om vilken typ av verksamhet 

företaget faktiskt bedriver. Återigen bör dock påpekas att ett företags SNI-kod 

endast bör tjäna som vägledning i fråga om byggnadsrörelse ska anses bedrivas. I 

praxis finns exempel på företag som tillhör huvudgrupp 43, som ansetts bedriva 

byggnadsrörelse.  Någon slutgiltig gränsdragning mellan byggnadsrörelse och 76

annan verksamhet som är byggverksamhet men inte byggnadsrörelse kan inte 

göras uteslutande utifrån företagets SNI-kod. Även andra faktorer, såsom 

företagets skyldigheter och förpliktelser, måste beaktas vid bedömningen i det 

enskilda fallet.  

 Trots det, ger ett företags SNI-kod, enligt min mening, viss ledning vid 

bedömningen om när byggnadsrörelse ska anses bedrivas. På grund av saknaden 

av utförliga uttalanden i förarbetena samt praxis som berör frågan om 

verksamhetens inriktning, anser jag att SKV allmänna råd fyller en viktig 

funktion vid bedömningen när ett företag ska anses bedriva byggnadsrörelse.  

 På grund av svårigheter med att bedöma om byggnadsrörelse föreligger eller 

inte är det oundvikligt att gränsdragningsproblem uppstår. Nästa avsnitt syftar till 

att illustrera med ett exempel vilken typ av gränsdragningsproblem som kan 

uppstå vid bedömningen i det enskilda fallet. 

!
5.2  Ett oklart fall ‒ bedrivs byggnadsrörelse?  
Det bör inte vara ovanligt att ett företag dels utför sådant arbete som tillhör  

byggnadsrörelse, dels utför arbete som kan hänföras till byggverksamhet men 

inte till sådan byggnadsrörelse som avses i 27 kap. IL. Kan exempelvis ett 

företag som till huvudsaklig del utför markarbeten såsom schackarbeten m.m. 

men även till viss del utför arbete på husgrunder såsom att gjuta betongplattor till 
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bostadshus, anses bedriva byggnadsrörelse? Företag som enbart utför mark-

arbeten, såsom schaktarbeten, bedriver inte byggnadsrörelse.  I de fall företaget 77

utför dels markarbeten i form av schaktarbeten, dels arbete på husgrund som 

innefattar att företaget gjuter betongplattan till bostadshus, är det dock mer 

osäkert om byggnadsrörelse ska anses bedrivas. Om företaget anses utföra arbete 

som uteslutande är att klassificeras som markarbete torde företaget utan tvekan 

inte anses bedriva byggnadsrörelse. Men möjligen kan förhållandet att företaget 

även gjuter betongplattor till bostadshus innebära att företaget i fråga anses utföra 

arbete som ingår i ett led i byggandet av bostadshus. Då torde chansen vara desto 

större att företaget ska anses bedriva byggnadsrörelse.  

 Vid en bedömning kan inte endast företagets verksamhetsinriktning beaktas, 

utan hänsyn bör även tas till företagets verkliga roll i projektet och till vilka 

skyldigheter och förpliktelser det har. Enligt min mening kan företag som gjuter 

betongplattor som ett led i byggande av bostadshus anses bedriva byggnads-

rörelse, om företaget i fråga utöver arbetet på husgrunden har ett visst ansvar 

avseende byggnadsarbetet som helhet eller i viss grad är ansvarig gentemot 

myndigheter för byggnadsarbetet. I de fall gjutning av betongplattor inte sker 

som ett led i byggande av bostadshus utan som ett enskilt moment utan koppling 

till resterande del av byggandet torde det, enligt min mening, vara desto svårare 

att anse verksamheten utgöra byggnadsrörelse. I de fall gjutning av betongplattor 

sker på uppdrag skulle det kunna anses hänförligt till markexploatering som sker 

på uppdrag för någon annan som enligt SNI inte omfattas av byggande av hus.  

 Hur stor del av ett företags byggverksamheten som bör utgöra byggnads-

rörelse relaterat arbete för att företaget inkomstskatterättsligt ska anses bedriva 

byggnadsrörelse är oklart. Någon form av volym eller regelbundenhet bör, enligt 

min mening, krävas på arbeten som är hänförliga till byggnadsrörelse för att 

företaget som sådant ska anses bedriva byggnadsrörelse inkomstskatterättligt. 

Endast i de fall byggnadsrörelse bedrivs vid tidpunkten för förvärvet av fastighet 
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etc. kan tillgången i fråga anses ha karaktär av lagertillgång. Om företaget inte 

bedriver byggnadsrörelse vid förvärvstidpunkten, men senare börjar bedriva 

sådan verksamhet som utför byggarbeten på fastigheten påverkar det inte 

fastighetens karaktär. Bedömning sker vid tidpunkten för förvärvet och tillgången 

i fråga behåller sedan i princip sin skatterättsliga karaktär för all framtid i samma 

ägares hand, utom i de fall fastigheten blir en privatbostadsfastighet.  78

Departementschefen har uttalat att den skatterättsliga prövningen om en fastighet 

ska anses ha karaktär av lagertillgång eller kapitaltillgång kan komma att 

aktualiseras först efter en tids innehav. Därmed kan bedömningen av fastighetens 

karaktär komma att avgöras inte enbart på grundval av omständigheterna vid 

förvärvstillfället.  Det departementschefen torde mena är att även omständig-79

heter som sker efter förvärvstidpunkten kan komma att beaktas för att fastställa 

den skattskyldiges faktiska syfte med förvärvet av fastigheten vid förvärvs-

tidpunkten.   80

!
5.3  Sammanfattning 
Av den innehållsbeskrivning som finns för olika SNI-grupper framgår relativt 

detaljerat vilken typ av arbete som omfattas av SNI-koden. Genom att studera 

innehållsbeskrivningen för SNI-grupper noggrant, ges vägledning om vilka 

arbeten som torde innebära att verksamhetens inriktning är sådan att  företaget i 

fråga ska anses bedriva byggnadsrörelse. Det kan dock vara svårt att bedöma om 

byggnadsrörelse ska anses bedrivas då verksamhet i fråga utför diverse typ av 

arbeten. Den problemtik som torde kunna uppstå har jag försökt illustrera med 

hjälp av ett exempel i avsnitt 5.2. Företaget i fråga utför huvudsakligen mark-

arbeten såsom schackarbeten m.m. men utför även till viss del arbete på hus-

grunder såsom att gjuta betongplattor till bostadshus. Det centrala att utreda är, 

enligt mig, om gjutning av betongplattor till bostadshus innebära att företaget i 
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fråga ska anses utföra arbete som ingår i ett led i byggandet av bostadshus eller 

inte. Vilken typ av arbete som faktiskt utförs är dock inte det enda som bör 

beaktas vid bedömningen, även företagets verkliga roll i byggprojektet måste 

beaktas. 

!
6  Avslutande kommentar 
Bestämmelserna i kap. 27 IL syftar till att avgör när fastigheter, som ägs direkt 

eller indirekt via andel i fastighetsförvaltande företag, utgör skattemässiga 

lagertillgångar i stället för kapitaltillgångar. Inom bolagssektorn är frågan om 

andel i fastighetsförvaltande företag utgör skattemässig lagertillgång av störst 

betydelse. Betydelsen av att reglerna i 27 kap. IL är tillämpliga kan innebära 

stora ekonomiska konsekvenser för de företag som berörs. Därmed är, enligt min 

mening, möjligheten att kunna bedömning när bestämmelserna i 27 kap. IL ska 

anses vara tillämpliga viktig. Frågan när byggnadsrörelse ska anses bedrivas är 

dock oklar och därmed även frågan när 27 kap. IL är tillämpligt, vilket är en brist 

i gällande rätt.  

 En bidragande orsak till de oklarheter som finns avseende när byggnadsrörelse 

ska anses bedrivas är svårigheten att bedöma om företaget i fråga faktiskt har 

sådan inriktning på verksamheten som innebär att den kan rubriceras som 

byggnadsrörelse. Enligt min mening finns endast begränsad vägledning i 

förarbetena och praxis som berör frågan om verksamhetens inriktning. Något 

krav på att själva byggnadsarbetet faktiskt utförs av företaget i fråga för att det 

ska anses bedriva byggnadsrörelse verkar inte föreligga enligt praxis. Troligen 

räcker det att en viss grad av ledningsarbete eller ansvar gällande byggnads-

arbetet åligger företaget i fråga för att byggnadsrörelse ska anses bedrivas 

inkomstskatterättsligt. Därmed tycks den centrala frågan vid bedömningen om 

företags verksamhet utgör byggnadsrörelse inkomstskatterättsligt eller inte, vara 

avtalsparternas verkliga roll i byggprojekten. 
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SKV allmänna råd om att ett företags SNI-kod kan användas vid bedömningen 

om byggnadsrörelse ska anses bedrivas ger bra information om vilken typ av 

inriktning ett företags verksamhet bör ha för att anses utgöra byggnadsrörelse. 

Tillämpligheten av SKV allmänna råd är dock inte självklar avseende 27 kap. IL 

och är därtill en rättskälla av lägre värde. Därmed ger även SKV allmänna råd 

begränsad vägledning. 

 På grund av det oklara rättsläget tycker jag att det är förvånande att inte fler 

domstolsavgöranden finns och förhandsavgöranden begärts angående frågan om 

ett företags verksamhetsinriktning ska anses utgöra byggnadsrörelse. Då antalet 

rättsfall och förhandsavgöranden som gäller frågan om verksamhetens inriktning 

är relativt få, tycks frågan inte innebära några nämnvärda praktiska problem.  

 Förhållandet att företag har möjlighet att strukturera sin byggrörelsedrivande 

verksamhet på sådant sätt att andel i fastighetsförvaltande företag ägs indirekt, 

får dock inte glömmas bort. En sådan struktur innebär att aktuella andelar inte 

anses ha karaktär av lagertillgång, vilket innebär att de rättsliga konsekvenserna 

av 27 kap. IL i viss mån kan begränsas. Eftersom kriterierna för näringsbetingade 

andelar då kan vara uppfyllda, kan eventuell kapitalvinst vid avyttring av andelar 

i fastighetsförvaltande företag vara skattefri hos innehavaren. Även utdelning 

från det fastighetsförvaltande företaget kan vara skattefri hos mottagaren och 

därmed kan även avdragsrätt vid koncernbidrag finnas för det fastighets-

förvaltande företaget. Andelarna kan dessutom överlåtas till ett värde 

understigande marknadsvärdet utan att överlåtaren därmed blir uttagsbeskattad. 

Möjligen har behovet av en definition av när byggnadsrörelse ska anses bedrivas 

inkomstskatterättsligt, samt frågan om företags verksamhetsinriktning, minskat 

betydligt i och med utgången i RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3. 

 Enligt mig har behovet av en definition av byggnadsrörelsebegreppet i viss 

mån minskat i och med utgången i nyss nämnda mål. Företagen har en möjlighet 

att strukturera sin verksamhet på sådant sätt att frågan om byggnadsrörelse 

bedrivs eller inte, blir mindre betydelsefull att besvara. Inte sällan tror jag att 
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företagen väljer att strukturera sin verksamhet med beaktande av utgången i RÅ 

2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3, i stället för att exempelvis begära ett 

förhandsavgörande gällande frågan om företaget i fråga ska anses bedriva 

byggnadsrörelse enligt 27 kap. IL. I vart fall om det skattemässiga värdet på 

tillgångarna inte skiljer sig markant från det marknadsmässiga värdet. Finns dock 

ett stort övervärde i en fastighet etc. är troligtvis begäran av ett förhands-

avgörande mer aktuellt för företaget i fråga än en omstrukturering, eftersom 

möjligheten till underprisöverlåtelse är begränsad.  

 Trots att behovet av en definition av byggnadsrörelsebegreppet kan anses ha 

minskat i och med utgången i nyss nämnda rättsfall är det min förhoppning att 

frågan när byggnadsrörelse ska anses bedrivas inkomstskatterättsligt, däribland 

frågan om verksamhetens inriktning, inom en snart framtid definieras i lagtext. 

Behovet av en definition kan ha minskat i och med rättsutvecklingen i praxis, 

men är trots det fortfarande stort nog för att motivera att en definition införs i 

lagtext.  

 Att finna en fungerande definition när byggnadsrörelse ska anses bedrivas och 

därmed även vilka krav som ställs på ett företags verksamhetensinriktning är 

dock svårt. I brist på en definition bör, enligt min mening, som huvudregel 

inriktningen av en verksamhet anses utgöra byggnadsrörelse inkomstskatte-

rättsligt, när företaget i fråga tillhör SNI huvudgrupp 41. Något form av krav på 

omfattningen av sådant arbete som omfattas av huvudgrupp 41 borde även anses 

föreligga för att företaget ska anses bedriva byggnadsrörelse. Speciellt vid 

blandad verksamhet. Även omständigheter angående företagets verkliga roll, 

innefattande bland annat företagets skyldigheter och förpliktelser i byggprojekt, 

måste beaktas. Viss typ av företag som tillhör annan SNI-grupp än huvudgrupp 

41, torde som undantag kunna anses bedriva byggnadsrörelse.  

 Tills dess att mer utförlig vägledning finns för att bedöma om ett företags 

verksamhet har sådan inrikting att det kan anses bedriva byggnadsrörelse, får 

företag som bedriver byggverksamhet fortsätta leva i ovisshet angående när 27 
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kap. IL är tillämpligt. Vilket är mindre bra för företagen eftersom denna ovisshet 

kan innebära stora ekonomiska konsekvenser. Synnerligen om andelar i 

fastighetsförvaltande företag, skatterättsligt, klassificerats felaktigt.  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