
 

 

LIU-IEI-FIL-A--14-01667--SE 

Om skatterättslig tillgångspaketering 
Acquisition of assets from an income tax perspective – asset bundling in 

companies in comparison to direct acquisition 
 
 
 
 

Hanna Danielsson Schöld 

 

 

 

 

Masteruppsats HT 2013 och VT 2014 

Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, tyska 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Linköpings universitet  

Handledare: Jan Kellgren 

 



 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

När reglerna om skattebefrielse för kapitalvinster på näringsbetingade andelar infördes år 

2003, öppnades även en möjlighet för företag att genom ett så kallat paketeringsförfarande 

överlåta tillgångar skattefritt. Paketeringsförfarandet går till på så sätt att tillgången läggs in i 

ett dotterbolag, paketeringsbolag, vilket sedan avyttras till en extern förvärvare. Om andelarna 

i dotterbolaget är kapitalandelar som utgör näringsbetingade andelar blir vinsten undantagen 

från beskattningen. Det finns dock två lagrum som reglerar när andelar ska anses utgöra 

lagerandelar, vilka inte är näringsbetingade. Det är den särskilda regeln i 27 kap. 6 § IL som 

reglerar under vilka omständigheter som andelar i fastighetsförvaltande bolag utgör 

lagerandelar och den allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL. Tillämpningen av 27 kap. 6 § IL 

och möjligheten att gå runt regeln genom en mellanbolagslösning har numera bekräftats i så 

pass många rättsfall, vars domslut även tycks ha fått stöd i doktrin, att förutsebarhet kan anses 

föreligga för sådana förfaranden. Angående tillämpningen av 17 kap. 3 § IL på andelar i 

paketeringsbolag är det numera klarlagt att andelar i paketeringsbolag endast kan utgöra 

lagerandelar enligt den allmänna lagerregeln om andelarna kan anses ingå i en 

värdepappersrörelse. Något som inte framgår, och som enligt min mening skulle behöva 

klargöras för att förutsebarhet ska kunna anses föreligga, är dock huruvida andelar i 

paketeringsbolag kan anses ingå i en av det andelsägande bolaget redan bedriven 

värdepappersrörelse. En viss brist i förutsebarheten kan även anses föreligga avseende när 

skalbolagsreglerna kan komma att aktiveras, delvis på grund av hur reglerna är utformade.  

Huruvida ett paketeringsförfarande utgör en ekonomiskt fördelaktig överlåtelse- respektive 

förvärvsmetod eller inte kan bero på ett flertal faktorer på köpar- respektive säljarsidan samt 

på egenskaper hos tillgången. Två exempel på sådana faktorer är förekomsten av balanserade 

underskott och huruvida tillgången är en avskrivningsbar sådan. Paketering kan dock vara att 

överväga även på andra grunder än av skattemässiga skäl, t.ex. om parterna vill skriva ett 

optionsavtal avseende fast egendom.  

Den valmöjlighet av skattekonsekvenser som paketering ger upphov till tycks medföra såväl 

nackdelar som fördelar i skattesystemet. Valmöjligheten, inklusive dess fördelar och 

nackdelar, tycks ha uppmärksammats av lagstiftaren och har lämnats som den är. Att 

valmöjligheten har lämnats som den är behöver inte innebära att den är helt motiverad, utan är 

troligen en konsekvens av en brist på klara ändringsmöjligheter som varken skulle göra för 

mycket eller för lite.  



 

 

Förkortningar 

ABL – Aktiebolagslag (2005:551) 

EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

HFD – Högsta förvaltningsdomstolen 

IL – Inkomstskattelag (1999:1229) 

RÅ – Regeringsrättens årsbok  

Stämpelskattelagen - Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 

ÅRL – Årsredovisningslag (1995:1554) 

Begrepp 

Beskattningsår – Beskattningsåret för juridiska personer är räkenskapsåret, 1 kap. 15 § IL.   

Byggnadsinventarier – Delar och utrustning i en byggnad som är avsedda för 

näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden, såsom t.ex. ledningar för gas som används i 

näringsverksamheten. 

Fastighet – Enligt 2 kap. 6 § IL ingår i den skatterättsliga definitionen av fastighet även sådan 

byggnad som civilrättsligt, enligt 2 kap. 2-3 §§ JB, utgör lös egendom. Även byggnad på ofri 

grund räknas således som fastighet inom skatterätten. 

Holdingbolag – Bolag som äger och förvaltar aktier i andra bolag. Ett Holdingbolag har ofta 

till syfte att kontrollera dotterbolag och ingår då i en någorlunda permanent koncern och har 

således oftast inte lika kortsiktiga aktieinvesteringar som investmentbolag.  

Investmentbolag – Bolag som så gott som uteslutande förvaltar värdepapper, har en vid 

fördelning av värdepapper och ägs normalt av ett flertal delägare.  

Kapitalandel – En andel som hos det andelsägande bolaget utgör en kapitaltillgång.  

Koncern – En samling företag som genom moder- och dotterbolag är förenade genom ägande.  

Lagerandel – En andel som hos det andelsägande bolaget utgör en lagertillgång. 



 

 

Lagerbolag – Ett lagerbolag har registrerats hos bolagsverket och har därmed redan fått ett 

organisationsnummer men bedriver inte någon verksamhet. Ett lagerbolag är ett bolag som 

startas endast i syfte att säljas vidare. Förvärvaren av ett lagerbolag får ett bolag snabbt och 

slipper administrativa kostnader förknippade med företagsregistreringar och undviker 

väntetider för registreringen.   

Näringsfastighet – Alla fastigheter som inte utgör privatbostadsfastigheter utgör 

näringsfastigheter, 2 kap. 14 § IL. 

Paketeringsbolag – Det dotterbolag i vilket en tillgång paketeras inför en avyttring genom ett 

paketeringsförfarande. 

Räkenskapsår – Räkenskapsåret är en referensperiod avseende bokföringen. 

Skattemässigt värde – Definitionen av skattemässigt värde följer av 2 kap. 31-33 §§ IL. Om 

samma avskrivningar har gjorts i deklarationen som i räkenskaperna, motsvarar en tillgångs 

skattemässiga värde det bokföringsmässiga värdet i balansräkningen.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

När reglerna i 25 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) om skattebefrielse av vinster på 

näringsbetingade andelar infördes under år 2003 uppstod även möjligheten att överlåta 

tillgångar genom så kallad paketering. Om en tillgång avyttras genom en direktöverlåtelse får 

överlåtaren en skattepliktig vinst, vilket överlåtaren genom ett paketeringsförfarande kan 

undvika. Paketeringsförfarandet går till på så sätt att ett bolag som vill överlåta en tillgång 

bildar ett dotterbolag, ett paketeringsbolag, till vilket tillgången överförs genom en 

omstrukturering. Den omstruktureringsmetod som tycks ha fått störst betydelse för 

paketeringsförfaranden är kvalificerade underprisöverlåtelser i enlighet med 23 kap. IL.
1
 

Enligt 23 kap. IL kan moderbolaget, om det kan ge koncernbidrag med avdragsrätt till 

paketeringsbolaget eller om tillgången som ska överlåtas utgör en egen verksamhetsgren, 

överlåta tillgången från moderbolaget till paketeringsbolaget för ett värde motsvarande 

tillgångens skattmässiga värde utan att uttagsbeskattning och utdelningsbeskattning sker. I 

nästa steg avyttras paketeringsbolaget, och således indirekt tillgången, till en extern förvärvare 

och vinsten undantas från beskattningen enligt reglerna om näringsbetingade andelar.  

Säljaren av en tillgång får vid en försäljning genom paketering den uppenbara fördelen att 

vinsten blir undantagen från beskattningen. För köparen kan dock ett förvärv genom 

paketering i ett flertal situationer medföra nackdelar jämfört med ett direktförvärv. 

Nackdelarna tycks ha medfört att det allt oftare ges en paketeringsrabatt vid förvärv av 

tillgångar genom paketering. Det kan dock ifrågasättas om paketering alltid innebär en fördel 

för säljaren och en nackdel för köparen. En fråga som uppstår, och som ska behandlas i denna 

uppsats, är vilka faktorer som kan tänkas påverka huruvida paketering är en ekonomiskt 

fördelaktig överlåtelse- respektive förvärvsmetod.  

En förutsättning för att andelar ska kunna vara näringsbetingade och således skattefria är att 

andelarna utgör kapitaltillgångar för det andelsägande bolaget. För paketeringsförfaranden 

finns det därför två lagregler som är av stor betydelse, nämligen den särskilda regeln i 27 kap. 

6 § IL som reglerar under vilka omständigheter som andelar i fastighetsförvaltande bolag ska 

anses utgöra lagerandelar samt regeln i 17 kap. 3 § IL, som egentligen är en värderingsregel 

                                                 
1
 T.ex. KPMG, Skattehandboken 2013, s. 254-256 och 294 samt Påhlsson, Skattenytt 2013, s. 318-319 och 

Tegnander, Skattenytt 2013, s. 184. 
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av befintligt lager men som till sin ordalydelse även innehåller en formulering som har 

använts som definition på vad som utgör en lagertillgång.  

Under en period var rättsläget mycket oklart angående klassificeringen av andelar i 

paketeringsbolag. I praxis från år 2012-2013 förtydligades dock rättsläget angående 

paketeringsmöjligheten vid överlåtelser av fastigheter. I fallen låg fokus främst på den 

särskilda regeln om lagertillgångar i 27 kap. 6 § IL. Fallen snuddade dock även vid den 

allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL, men lämnade rättsläget mycket osäkert avseende om, 

och i så fall när, 17 kap. 3 § IL är tillämplig vid paketeringsförfaranden. I ett fall från Högsta 

förvaltningsdomstolen, vars dom meddelades den 18 juni 2013, behandlades 

paketeringsförfaranden vid överlåtelse av projekt, varpå rättsläget klargjordes något angående 

tillämpningen av 17 kap. 3 § IL vid paketeringsförfaranden. Rättsläget avseende 

klassificeringen av andelar i paketeringsbolag har klarnat betydligt genom domarna. Innebär 

rättsfallen att förutsebarhet angående klassificeringen av andelar i paketeringsbolag kan anses 

föreligga idag? Vid avyttring av ett paketeringsbolag finns även en risk att reglerna om 

skalbolagsbeskattning aktiveras. Kan det anses föreligga förutsebarhet för en sådan 

klassificering? 

Att det finns en paketeringsmöjlighet, vilken innebär en valmöjlighet av olika 

skattekonsekvenser vid avyttring av tillgångar, kan te sig märkligt. Paketeringsmöjligheten 

uppmärksammades dock redan i förarbetena till reglerna om skattebefrielse för kapitalvinster 

på näringsbetingade andelar, och några regler för att förhindra paketeringsförfaranden 

infördes inte. Innebär det att valmöjligheten av skattekonsekvenser kan anses vara motiverad, 

eller är det någon annan orsak som tycks ligga bakom att några regler mot paketeringar inte 

infördes?   
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1.2 Problemformulering 

 När är ett paketeringsförfarande i huvudsak möjligt och vilka faktorer kan påverka 

huruvida paketering är en ekonomiskt fördelaktig överlåtelse- respektive 

förvärvsmetod? 

 Tycks det föreligga förutsebarhet angående klassificeringen av andelar i 

paketeringsbolag? 

 Kan valmöjligheten av skattekonsekvenser anses vara motiverad?  

1.3 Syfte 

Ett av syftena är att jämföra paketeringsförfaranden med direktöverlåtelser respektive 

direktförvärv. Som en del av det syftet ingår att klargöra huruvida det finns någon 

begränsning avseende vilka slags tillgångar som kan paketeras samt redogöra för vilka 

förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att ett paketeringsförfarande ska vara möjligt. I 

syftet ingår vidare att undersöka om det kan finnas särskilda faktorer på köpar- och säljarsidan 

eller hos tillgången i sig som kan påverka huruvida paketering är en ekonomiskt fördelaktig 

överlåtelse- respektive förvärvsmetod jämfört med en direktöverlåtelse respektive ett 

direktförvärv, samt att ange exempel på sådana faktorer. Ett av syftena är vidare att analysera 

huruvida klassificeringen av andelar i paketeringsbolag kan anses vara förutsebar. Ett syfte 

med uppsatsen är även att diskutera huruvida valmöjligheten av skattekonsekvenser som har 

möjliggjorts genom paketering kan anses vara motiverad. 

1.4 Metod 

I uppsatsen har en metod använts där gällande rätt beskrivs, systematiseras och tolkas. När 

rätten har tolkats har jag utgått från lagreglernas ordalydelse, förarbeten, reglernas utveckling 

och klargörande i praxis, doktrin samt lagkommentarer. Uppsatsen har även utformats med en 

komparativ metod där direktöverlåtelser och direktförvärv har jämförts med överlåtelser 

respektive förvärv genom paketeringsförfaranden.  

Avseende den andra problemformuleringen har metoden främst utformats genom att studera 

och tolka praxis samt undersöka vilka tolkningar som har skett i doktrin, för att sedan kunna 

sammanställa om det som framgår av praxis och doktrin tycks tyda på att rättsläget är 

förutsebart eller inte. I utredningen avseende den tredje problemformuleringen har i huvudsak 

förarbeten beaktats i syfte att se i vilken utsträckning som nackdelar och fördelar med 

paketering har uppmärksammats, samt för att se om situationen i praktiken tycks vara 

annorlunda i dagsläget jämfört med vad som uppmärksammades i förarbetena. Den tredje 
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problemformuleringen har således besvarats genom en bedömning angående om 

valmöjligheten av skattekonsekvenser, med beaktande av fördelarna och nackdelarna med 

paketeringsförfaranden, kan anses vara rimlig. Den tredje problemformuleringen har därmed 

visserligen inte behandlats med en tung och vetenskapligt underbyggd metod men har ändock 

sin naturliga plats i framställningen för att uppnå en helhet dels avseende förståelsen för 

paketering som förfarande, dels avseende varför förfarandet är godkänt, eller åtminstone 

juridiskt godtagbart. 

I val av rättspraxis avseende paketering av fastigheter och tillämpningen av 27 kap. 6 § IL har 

jag utgått från två rättsfall som ofta återkommer i såväl senare praxis som doktrin när det 

handlar om paketering och klassificeringen av andelar i fastighetsförvaltande bolag. När det 

gäller tillämpningen av regeln i 17 kap. 3 § IL på andelar i paketeringsbolag kom det en 

klargörande dom om rättsläget i juni 2013, vilken även tycks vara den enda domen som 

ordagrant behandlar tillämpningen av 17 kap. 3 § IL på andelar i paketeringsbolag. Jag har 

därför använt mig av det fallet. När det gäller val av rättspraxis avseende värdepappersrörelse 

har de fall använts som tycks vara återkommande i doktrin och som det också har hänvisats 

till i Skatteverkets handledning för beskattning av näringsverksamhet.
2
 I uppsatsen har jag 

även till viss del använt mig av praktiska skattehandböcker, eftersom paketering är ett 

förfarande som har växt fram och utvecklats i praktiken. När det gäller skalbolagsbeskattning 

är det ett förhandsavgörande från Skatterättsnämnden som tycks nämnas i de flesta 

handböcker där det står om paketering. Av den anledningen behandlas även det 

förhandsavgörandet i uppsatsen.    

1.5 Disposition  

I kapitel 2 följer en beskrivning av vad tillgångspaketering är och hur en sådan kan gå till. 

Paketeringsförfaranden, och även fördelar respektive nackdelar därav, påverkas av ett flertal 

olika lagregler och är beroende av ett flertal gränsdragningar. För att förbereda läsaren på 

vilka regler och gränsdragningsområden som kan vara av betydelse och därför ska tas upp i 

referensramen följer i kapitel 2 även en bild vari olika transaktionssteg i 

paketeringsförfarandet är markerade. Därefter följer en lista för respektive transaktionssteg 

över vilka lagregler och gränsdragningsfrågor som är viktiga att beakta. För att kunna göra en 

jämförelse mellan direktöverlåtelse och överlåtelse genom paketering, behandlar även ett 

kapitel i referensramen vinstbeskattningsreglerna för näringsverksamhet. För att kunna 

                                                 
2
 T.ex. Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, del 3, avsnitt 43, s.1254. 
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besvara huruvida valmöjligheten av skattekonsekvenser kan anses vara motiverad behövs 

även ett kapitel vari de grundläggande skatterättsliga principerna behandlas. Eftersom de 

grundläggande principerna även kan ligga till grund för en vidare förståelse av tankarna 

bakom införandet av de lagregler som har öppnat upp för paketeringsförfaranden, bör det 

kapitlet placeras tidigt i uppsatsen och finns därför i kapitel 3. Kapitel 9 utgörs av uppsatsens 

analysdel, i vilken problemformuleringarna ska besvaras. I kapitel 10 följer avslutningsvis en 

sammanfattande slutsats.   

1.6 Avgränsningar 

Paketering är ett mycket brett område som har möjliggjorts genom samspelet mellan ett flertal 

lagregler, tolkningar därav och praxis. För att inte förlora djup i framställningen krävs således 

en del avgränsningar. I uppsatsen kommer jag inte att se till den eventuella möjligheten att 

överlåta andelar som inte utgör näringsbetingade andelar genom paketering. Paketering av 

sådana andelar torde i de flesta fall aktivera skalbolagsreglerna och den asymmetri som skulle 

uppstå om sådan paketering var möjlig är till viss del avhjälpt genom att det finns en aktiefålla 

för kapitalplaceringsandelar. Det finns vidare ett flertal olika omstruktureringsregler som kan 

bli aktuella inför en avyttring genom paketering, men här kommer endast den 

omstruktureringsmetod som tycks ha blivit vanligast vid paketeringar att behandlas, nämligen 

kvalificerade underprisöverlåtelser. Uppsatsen kommer inte heller att behandla området 

skatteflykt och skatteflyktslagen. Det kan vidare finnas associationsrättsliga regler som 

aktiveras eller behöver tas hänsyn till när en tillgång paketeras för att paketeringsbolaget 

associationsrättsligt ska vara godtagbart. En undersökning av sådana associationsrättsliga 

regler vore visserligen mycket intressant, men eftersom denna uppsats är av skatterättslig 

karaktär kommer de associationsrättsliga reglerna att lämnas utanför undersökningsområdet.  

Vid behandlingen av vilka faktorer som kan tänkas påverka huruvida paketering är 

ekonomiskt fördelaktigt eller inte avses den situation då det överlåtande bolaget utgör ett 

aktiebolag, paketeringsbolaget utgör ett aktiebolag eller en ekonomisk förening samt att det 

förvärvande bolaget utgör ett aktiebolag. Eventuella särskilda regler avseende filialer kommer 

att lämnas utanför uppsatsens undersökningsområde. När det handlar om en fastighet som inte 

endast utgörs av mark utgår jag från att det handlar om en byggnad som utgör en 

näringsfastighet samt eventuella byggnadsinventarier. Markanläggningar och markinventarier 

kommer således inte att behandlas.  
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Paketeringsförfaranden är i huvudsak inte reglerade i EU-rätt. Vid internationella 

transaktioner genom paketering kan dock t.ex. diskrimineringsaspekter aktiveras. Sådana 

frågor kommer att lämnas utanför denna uppsats men är möjliga att utveckla i andra arbeten. 

Där redovisningsfrågor och god redovisningssed berörs, utgår jag från riktlinjerna enligt K3.  

1.7 Kunskapsläget 

Det tycks inte finnas någon bok som endast behandlar tillgångspaketering, men det finns t.ex. 

skatterättsliga handböcker där något eller några kapitel är vigda åt paketeringsförfaranden. 

Det som behandlas är då främst fastighetspaketering, eftersom fastighetspaketering tycks vara 

vanligast och i regel avse störst värden. När jag använder mig av information som jag har 

funnit i sådana handböcker eller i annan litteratur, hänvisar jag till dem. Något som inte tycks 

vara behandlat i litteraturen gällande paketering är resonemang avseende vilka faktorer som 

kan påverka valet mellan paketering och direktöverlåtelse respektive direktförvärv som 

transaktionsmetod.  

De uppsatser som tidigare har skrivits om paketering behandlar främst fastighetspaketering 

och inte möjligheten att paketera andra tillgångar.
3
 Föremål för tidigare undersökningar har 

därmed främst varit tillämpningen av 27 kap. 6 § IL på andelar i fastighetsförvaltande bolag 

och inte tillämpningen av 17 kap. 3 § IL på andelar i paketeringsbolag. I den här uppsatsen 

behandlas såväl fastighetspaketering som annan tillgångspaketering, dock beaktat att 

fastighetspaketering får ett stort utrymme på grund av att försäljning och förvärv av 

fastigheter normalt aktiverar fler skattekonsekvenser än när det gäller andra tillgångar samt att 

fastigheter normalt uppgår till stora värden samt i regel ökar i värde med tiden. I juni 2013 

kom vidare ett klargörande rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen angående 

tillämpningen av den allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL på paketeringsförfaranden, varpå 

denna uppsats även kommer att behandla tillämpligheten av 17 kap. 3 § IL på andelar i 

paketeringsbolag.  

                                                 
3
 T.ex. Emma Danielsson, Paketering av fastigheter – Lagertillgång eller kapitaltillgång, examensarbete i 

skatterätt, juridiska institutionen, Uppsala universitet, ht 2012.  

Viktor Dahlgren, Försäljning av fastigheter genom bolag – Hur bör förfarandet bedömas enligt gällande 

lagstiftning? Magisteruppsats i skatterätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, vt 2013. 

Natalie Lindqvist, Fastighetspaketering – Skatterättsliga och civilrättsliga konsekvenser av direkt och indirekt 

fastighetsöverlåtelse, köparens risker vid förvärv av paketerad fastighet samt syftet med att tillåta paketering, 

examensarbete inom juristprogrammet, Örebro universitet, ht 2012. 

Teodor Brissman, Fastighetspaketering – Risker och möjligheter, examensarbete i skatterätt, jurisiska 

institutionen, Uppsala universitet, ht 2012. 

Linn Karlsson, Fastighetspaketering – Alltid ett godkänt förfarande? Magisteruppsats i skatterätt, 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet, vt 2012.  
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2 Paketeringsförfarandet 

2.1 Exempel på hur paketering kan gå till 

Paketering är en metod vid avyttring av tillgångar som har möjliggjorts genom samspelet 

mellan lagregler, tolkningar därav samt praxis. De lagregler som har öppnat upp för 

paketeringsmöjligheten är reglerna om näringsbetingade andelar i 25 a kap. IL. Enligt 25 a 

kap. 5 § IL ska nämligen en kapitalvinst på näringsbetingade andelar undantas från 

beskattningen, vilket är grunden till hela paketeringsidén. Reglerna om näringsbetingade 

andelar kommer att behandlas mer ingående i kapitel 6. Här ska först själva 

paketeringsförfarandet beskrivas.  

Vid en direktöverlåtelse av en tillgång ska överlåtaren ta upp en eventuell vinst till 

beskattning. När och hur samt till vilken storlek intäkten ska tas upp till beskattning beror på 

vilket tillgångsslag den överlåtna tillgången kan hänföras till. Genom paketering har en 

möjlighet uppstått för överlåtaren att undvika beskattningen. Skatten skjuts i huvudsak istället 

upp till köparen eller därefter kommande köpare, eftersom köparen i motsvarande mån som 

säljaren undgår beskattning mister avskrivningsunderlag samt får en större vinstbeskattning 

vid en eventuell vinstgivande direktöverlåtelse av tillgången. Skillnaden är dock att eftersom 

betalningen av skatten har skjutits upp till köparen, kan en räntevinst ha uppstått. Det beror 

bl.a. på att nuvärdet av bortfallet av annars möjliga värdeminskningsavdrag understiger 

nuvärdet av det skattebelopp som skulle ha betalats om säljaren överlät tillgången via en 

direktöverlåtelse.
4
 Mer om skillnaderna mellan paketering och direktöverlåtelse respektive 

direktförvärv följer i kapitel 8.  

För att beskriva vad tillgångspaketering är, hur det kan gå till samt för att förbereda läsaren på 

vad som ska behandlas i uppsatsens referensram och varför just dessa ämnesområden ska 

behandlas, har jag på nästa sida målat upp en bild som visar en enklare form av 

paketeringsförfaranden. I bilden har sedan infogats siffror för att under bilden på ett tydligt 

sätt kunna sammanställa listor för respektive siffra med de regler som kan bli aktuella för 

transaktionen, vilka eventuella gränsdragningsproblem som kan uppstå och andra avväganden 

som kan ha betydelse vid valet av överlåtelse- respektive förvärvsmetod.  

                                                 
4
 Nuvärdet av bortfallet av värdeminskningsavdrag på inventarier redogörs i SOU 2001:11 del 2, bilaga 7, s. 435. 

Nuvärdet av bortfallet av värdeminskningsavdra på fastigheter redogörs i SOU 2005:99, del 2, s. 258. 
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Figurerna markerade med ”S” och ”K” symboliserar det säljande bolaget respektive det 

köpande bolaget. Cirklarna symboliserar ägaren eller delägarna till S och K. Som framgår av 

avgränsningarna i uppsatsens inledande kapitel utgår jag från att såväl S som K utgörs av 

aktiebolag. Rektanglarna markerade med "Pb” symboliserar paketeringsbolaget, d.v.s. 

dotterbolaget i vilket tillgången paketeras.  

 

 

 

  

 

 

Bolaget S vill överlåta en tillgång till bolaget K. I figuren ovan har S redan bildat eller 

förvärvat ett paketeringsbolag i vilket tillgången ska paketeras. Annars är det första steget i ett 

paketeringsförfarande att det överlåtande bolaget startar eller förvärvar ett dotterbolag, 

förutsatt att bolaget inte redan har ett dotterbolag som lämpar sig för ändamålet. 

Transaktion nr. 1: 

- I transaktion nr. 1 överför bolaget S tillgången, som indirekt ska avyttras till K, till 

paketeringsbolaget genom en omstrukturering. Den omstruktureringsmetod som tycks 

ha fått störst betydelse för paketeringsförfaranden är kvalificerade 

underprisöverlåtelser enligt reglerna i 23 kap. IL.
5
 Av den anledningen ska reglerna 

om kvalificerade underprisöverlåtelser behandlas i uppsatsen.  

- För reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser har även koncernbidragsreglerna 

betydelse. Om inte koncernbidrag kan ges från S till Pb med avdragsrätt föreligger 

nämligen endast en kvalificerad underprisöverlåtelse om tillgången som överlåtelsen 

avser kan anses utgöra en egen verksamhetsgren.  

- Vid överlåtelse av en fastighet medför transaktion nr. 1 att stämpelskatt ska erläggas 

eftersom fastigheten genom transaktionen byter ägare. Reglerna om stämpelskatt ska 

således också behandlas i uppsatsen. 

                                                 
5
 T.ex. KPMG, Skattehandboken 2013, s. 254-256 och 294 samt Påhlsson, Skattenytt 2013, s. 318-319 och 

Tegnander, Skattenytt 2013, s. 184.  

 Pb 

  S 

S 1. 

 Pb 

 K  

K 3. 

2. 
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Transaktion nr. 2: 

- I transaktion nr. 2 överlåter bolaget S Pb till bolaget K. Det är här som reglerna om 

näringsbetingade andelar blir aktuella. Enligt reglerna om näringsbetingade andelar 

blir nämligen kapitalvinsten vid en avyttring av Pb undantagen från beskattningen. 

Reglerna om näringsbetingade andelar behandlas i kapitel 6. 

- Vilket tillgångsslag en tillgång kan hänföras till i en näringsverksamhet kan få 

betydelse vid ett flertal tillfällen under ett paketeringsförfarande. I uppsatsen ska 

därför även behandlas vilka olika tillgångsslag som kan förekomma i en 

näringsverksamhet, samt vad som menas med bl.a. lagertillgångar och 

kapitaltillgångar.  

- För att en andel ska kunna utgöra en näringsbetingad andel, krävs att andelen utgör en 

kapitaltillgång när den ägs av S. Här kan gränsdragningsproblem uppkomma gällande 

huruvida andelarna i Pb ska anses utgöra lagertillgångar (lagerandelar) och 

kapitaltillgångar (kapitalandelar). Sådana gränsdragningsproblem har visat sig många 

gånger i praxis och ska således behandlas i uppsatsen. Den praxis som blir aktuell är 

dels den som behandlar när andelar i paketeringsbolag ska anses utgöra lagerandelar 

enligt den särskilda regeln för andelar i fastighetsförvaltande bolag i 27 kap. 6 § IL, 

och dels när andelar i paketeringsbolag ska anses utgöra lagerandelar enligt den 

allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL. 

- I transaktion nr. 2 uppstår även frågan huruvida en tillgång kan överlåtas genom 

paketering till utlandet, eller om reglerna endast öppnar upp för en 

paketeringsöverlåtelse inom Sveriges gränser.  

- I transaktion nr. 2 kan det även vara av betydelse att se huruvida Pb utgör ett så kallat 

skalbolag, eftersom en avyttring av ett sådant bolag kan innebära en mycket hård 

skattebelastning om inte särskilda skäl föreligger eller en skalbolagsdeklaration 

upprättas.  

Transaktion nr. 3: 

Transaktion nr. 3 avser egentligen inte alltid en transaktion, utan avser även vilka faktorer 

som kan vara av betydelse för bolaget K när detta väljer att förvärva en tillgång genom 

paketering respektive genom ett direktförvärv.  

- Av betydelse för köparen av en paketerad tillgång är möjligheten till 

värdeminskningsavdrag, varför reglerna därom ska behandlas i uppsatsen. 
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- När det gäller avskrivningsregler får det återigen betydelse vilket tillgångsslag 

paketeringen avser. Under transaktion nr. 2 är det främst lagertillgångar respektive 

kapitaltillgångar som är av intresse, men här får det även betydelse om tillgången, när 

den ägs av K, utgör t.ex. en fastighet eller ett inventarium. 

- Under transaktion nr. 3 kan även koncernbidragsreglerna återigen vara av betydelse 

om bolaget K väljer att föra över tillgången från Pb upp till K genom en kvalificerad 

underprisöverlåtelse. 
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3 Grundläggande principer 

3.1 Inledning 

För att få en vidare förståelse för skälen till att de regler som öppnade upp för 

paketeringsförfaranden infördes, samt för att kunna se vilka effekter som 

paketeringsförfaranden kan ha på skattesystemet, följer i det här avsnittet en kortfattad 

genomgång av viktiga och grundläggande skatterättsliga principer.  

3.2 Skatterättsliga principer 

Realisationsprincipen är en princip som innebär att en tillgångs övervärde ska tas upp som 

intäkt det beskattningsår då övervärdet realiseras, d.v.s. när tillgången avyttras.
6
 

Realisationsprincipens lämplighet och effekter i samband med omstruktureringar behandlades 

och diskuterades inför införandet av reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser som 

återfinns i 23 kap. IL. Ett kapitel om reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser följer i 

kapitel 5. 

Likformighetsprincipen och neutralitetsprincipen är två principer som ofta anses gå hand i 

hand. Likformighetsprincipen innebär att lagstiftningen ska sträva mot att likartade fall ska 

behandlas så lika som möjligt. Ett exempel kan vara att personer med lika inkomst även ska 

beskattas lika. Neutralitetsprincipen innebär i sin tur att olika handlingsval som är ekonomiskt 

likvärdiga innan skatteaspekter med de olika handlingsalternativen har beaktats även ska vara 

likvärdiga efter beaktande av skatteaspekterna. Ett exempel på när neutralitet har ansetts ha 

stor betydelse är vid val av olika kapitalplaceringsalternativ, såsom placeringar i aktier och 

andra värdepapper.
7
  

Skattelagstiftningen är till stor del grundad på att det ska råda symmetri mellan intäkter som 

ska tas upp till beskattning och kostnader som är avdragsgilla. Om en intäkt är skattepliktig 

ska en motsvarande förlust därför vara avdragsgill, och tvärtom ska en förlust inte vara 

avdragsgill om motsvarande intäkt inte ska tas upp till beskattning.
8
 Symmetrin upprättshålls 

även genom andra principer, såsom t.ex. kontinuitetsprincipen och reciprocitetsprincipen. 

Kontinuitetsprincipen är en princip som innebär att i de fall en skattskyldig kan överlåta en 

tillgång utan att beskattas för tillgångens eventuella värdestegring, ska värdestegringen tas 

                                                 
6
 44 kap. 26 § IL och t.ex. prop. 1998/99:15, avsnitt 5.1, s. 117. 

7
 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s.45-46.  

8
 A.a. s.49. 
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upp till beskattning sedan när mottagaren i sin tur avyttrar tillgången.
9
 Med 

reciprocitetsprincipen menas ofta att en utgift endast är avdragsgill för en skattskyldig om 

motsvarande intäkt är skattepliktig för en annan skattskyldig.
10

 Omvänt kan sägas att om en 

intäkt är skattepliktig för en skattskyldig, är motsvarande utgift avdragsgill hos en annan 

skattskyldig. Det finns dock många undantag som innebär att trots att en intäkt ska tas upp till 

beskattning hos en skattskyldig, är utgifter inte avdragsgilla eller avdragsgilla först senare hos 

en annan skattskyldig. Så är t.ex. fallet när det gäller konsumentutgifter som inte alls är 

avdragsgilla, trots att intäkten ska tas upp till beskattning hos företaget som tillhandahållit 

produkten eller tjänsten, samt t.ex. vid ett företags utgifter i samband med aktieförvärv, vilka 

är avdragsgilla först när aktierna avyttras. Det kan även finnas andra innebörder av 

reciprocitetsprincipen än endast den nu nämnda,
11

 varpå den nyss nämnda innebörden skulle 

kunna kallas för omfångsreciprocitet.
12

 I fortsättningen där reciprocitet nämns, är det 

omfångsreciprocitet som åsyftas.  

  

                                                 
9
 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s.50. 

10
 Se t.ex. a.a. s.50. 

11
 Se t.ex. Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det?, s. 169-182. 

12
 A.a. s. 175-176. 
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4 Tillgångsslag samt vissa skatteaspekter vid försäljning, 

förvärv och innehav av tillgångar 

4.1 Tillgångsslag 

I en näringsverksamhet kan det ingå tillgångar som skatterättsligt utgör olika tillgångsslag. 

Vid ett paketeringsförfarande är det av vikt att dels veta vilken sorts tillgång det är som ska 

paketeras, och dels veta vilket tillgångsslag som aktierna eller andelarna i paketeringsbolaget 

kommer att hänföras till. Vilket tillgångsslag som har paketerats får t.ex. betydelse för 

köparens eventuella avskrivningsmöjligheter. Av den anledningen följer här en genomgång av 

relevanta tillgångsslag och dess definitioner.  

4.1.1 Olika tillgångsslag i en näringsverksamhet 

En lagertillgång är, enligt ordalydelsen i 17 kap. 3 § IL, en tillgång som är avsedd för 

omsättning eller förbrukning. Begreppet lagertillgång torde i huvudsak sammanfalla med 

begreppet omsättningstillgång som används i ÅRL.
13

 I 4 kap. 1 § ÅRL står det att en 

anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att användas eller innehas för stadigvarande 

bruk, samt att en omsättningstillgång är en annan tillgång.  

Med inventarier avses, enligt 18 kap. 1 § 1 st. IL, maskiner och andra inventarier som är 

avsedda för stadigvarande bruk. Reglerna om inventarier tillämpas även på immateriella 

rättigheter såsom t.ex. varumärken, patent och goodwill om de har förvärvats från någon 

annan.
14

 För immateriella tillgångar som har upparbetats av bolaget tillämpas dock inte 

reglerna om inventarier i 18 kap. IL, utan istället gäller de allmänna reglerna i IL och god 

redovisningssed.
15

 Inventarier kan antingen utgöras av tillgångar vars anskaffningsutgifter 

kostnadsförs genom årliga värdeminskningsavdrag enligt 18 kap. 3 § IL, eller av tillgångar 

som utgör korttidsinventarier alternativt inventarier av mindre värde, vars anskaffningsutgifter 

får kostnadsföras direkt enligt 18 kap. 4 § IL. När inventarier nämns i fortsättningen, avses 

materiella inventarier och immateriella inventarier avsedda för stadigvarande bruk. 

Med kapitaltillgångar avses enligt 25 kap. 3 § 2 st. IL andra tillgångar än lagertillgångar, 

pågående arbeten, kundfordringar, materiella och immateriella inventarier samt 

korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde. Som kapitaltillgångar räknas således 

                                                 
13

 Kellgren, Skattenytt 2006, s. 426-427. 
14

 18 kap. 1 § 2 st. IL. 
15

 T.ex. 14 kap. 2 § IL och 15 kap. 1 § IL. 
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normalt t.ex. fastigheter och aktier. Såväl fastigheter som aktier kan dock utgöra 

lagertillgångar om de ingår i en verksamhet som bedriver t.ex. handel med fastigheter eller 

värdepappersrörelse. 

4.2 Vinstbeskattningsregler 

I samband med val av överlåtelse- respektive förvärvsmetod är det givetvis av vikt att kunna 

jämföra skillnaderna i skattekonsekvenser av en direktöverlåtelse och paketering. En 

förutsättning för en jämförelse mellan paketering och direktöverlåtelse är kunskap om de 

vinstbeskattningsregler som gäller för näringsverksamheter. Reglerna får en mer omedelbar 

betydelse för säljaren, men även köparen kan komma att i sin tur sälja tillgången genom en 

direktöverlåtelse, varpå reglerna blir av betydelse även för köparen.  

4.2.1 Beskattning av vinster i näringsverksamhet 

Juridiska personer, bortsett från dödsbon, betalar endast statlig inkomstskatt.
16

 För företag 

med beskattningsår som påbörjats den 1 januari 2013 eller senare utgörs skatten av 22 % av 

den beskattningsbara inkomsten.
17

 Resultatet i en näringsverksamhet ska beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder,
18

 och beräkningen av resultatet ska ske genom att inkomster tas 

upp som intäkter och utgifter dras av som kostnader för det beskattningsår som de är 

hänförliga till enligt god redovisningssed.
19

 Det gäller dock endast i de fall en särskild 

beräkning inte föreskrivs i IL.
20

 Sådan särskild beräkning finns t.ex. för kapitalvinster i 25 

kap. och 25 a kap. IL samt 44 kap. och 45 kap. IL.  

När en avyttring av en kapitaltillgång ger upphov till vinst är kapitalvinsten, bortsett från när 

det gäller t.ex. kapitalvinster på näringsbetingade andelar som är undantagna från 

beskattningen, skattepliktig i inkomstslaget näringsverksamhet.
21

 Kapitalvinster och 

kapitalförluster regleras för inkomstslaget näringsverksamhet i 25 kap. IL. Vid beräkning av 

den skattepliktiga kapitalvinsten hänvisas i 25 kap. 2 § IL till bl.a. 44 kap. IL, som innehåller 

grundläggande bestämmelser för kapitalvinster och kapitalförluster, och 45 kap. IL som 

innehåller särskilda regler avseende fastigheter. En kapitalvinst ska, i enlighet med 

realisationsprincipen, tas upp till beskattning det beskattningsår då tillgången avyttras.
22

 Med 

                                                 
16

 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, del 3, avsnitt 42, s.1235. 
17

 65 kap. 10 § IL.  
18

 14 kap. 2 § 1 st. IL.  
19

 14 kap. 2 § 2 st. IL.  
20

 14 kap. 2 § 2 st. IL. 
21

 13 kap. 1 § IL, 15 kap. 1 § IL samt 25 kap. IL. 
22

 44 kap. 26 § IL.  
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avyttring menas i detta sammanhang försäljning, byte eller en liknande överlåtelse.
23

 

Kapitalvinsten utgörs av skillnaden mellan försäljningsintäkten minskad med utgifterna för 

avyttringen (t.ex. mäklararvode) och omkostnadsbeloppet.
24

 Omkostnadsbeloppet består av 

anskaffningsutgiften samt utgifter för förbättrande reparationer och underhåll.
25

  

Även vinster vid försäljning av inventarier, upparbetade immateriella tillgångar och 

lagertillgångar ska givetvis tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet.
26

 

Eftersom det i IL inte föreskrivs någon särskild vinstberäkning för sådana tillgångar, ska 

resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed ska följas.  

Det skattepliktiga resultatet vid försäljning av inventarier beräknas som skillnaden mellan 

försäljningsintäkten och de utgifter som är hänförliga till inventariet. Resultatet av en 

försäljning av ett inventarium är således försäljningsintäkten reducerad med den del av 

anskaffningsutgiften som ännu inte har varit föremål för avskrivning. Uttryckt på annat sätt 

beräknas resultatet från en inventarieförsäljning som försäljningsintäkten reducerad med det 

skattemässiga värdet, som enligt definitionen i 2 kap. 32 § IL utgörs av anskaffningsvärdet 

minskat med utförda värdeminskningsavdrag.
27

 Detsamma gäller enligt 2 kap. 33 § 2 st. IL 

även för sådana immateriella tillgångar som följer reglerna om inventarier i 18 kap. IL. För 

internt upparbetade immateriella rättigheter gäller dock inte 18 kap. IL och utgifterna för att 

upparbeta sådana rättigheter kostnadsförs ofta direkt, varför hela försäljningsintäkten torde bli 

underlag för vinstbeskattningen.  

När det gäller försäljning av lagertillgångar ska resultatet beräknas utifrån 

lagervärderingsprincipen ”först in först ut”, vilket innebär att den lagertillgång som tillfördes 

lagret först också ska anses vara den lagertillgång som säljs först.
28

 ”Först in först ut”-

principen bygger på att företaget inte ska kunna välja att en senare anskaffad lagertillgång 

med högre anskaffningsvärde/tillverkningsvärde ska anses vara såld först. Resultatet av en 

försäljning beräknas som försäljningsintäkten reducerad med anskaffningsutgiften för den 

lagertillgång som först tillfördes lagret.  

                                                 
23

 44 kap. 3 § IL.  
24

 44 kap. 13 § IL. 
25

 44 kap. 14 § IL och 45 kap. 11-15 §§ IL. 
26

 13 kap. 1 § IL och 15 kap. 1 § IL. 
27

 Vilket även framgår av t.ex. KPMG, skattehandboken 2013, s. 298. 
28

 17 kap. 3 § 2 st. IL. 



16 

 

4.3 Värdeminskningsavdrag 

Reglerna om, och innebörden av, värdeminskningsavdrag kan vara värda att uppmärksamma i 

samband med köparens val mellan ett direktförvärv eller ett förvärv genom paketering, varför 

reglerna om värdeminskningsavdrag ska därför behandlas här.  

4.3.1 Värdeminskningsavdrag på näringsfastigheter 

Mark anses ha ett bestående värde, vilket innebär att det inte är möjligt att göra 

värdeminskningsavdrag för fastigheter eller den del av fastigheter som utgörs av mark.
29

 

Värdeminskningsavdrag kan dock göras för byggnader som utgör näringsfastigheter. Med 

näringsfastighet avses, enligt 2 kap. 14 § IL, en fastighet som inte är en privatbostadsfastighet. 

För alla juridiska personer, bortsett från dödsbon, utgör ägda fastigheter således alltid 

näringsfastigheter.
30

  

Reglerna för värdeminskningsavdrag för byggnader som utgör näringsfastigheter finns i 19 

kap. 4 § ff. IL. Om en byggnad endast är avsedd att användas ett fåtal år, såsom t.ex. baracker, 

räknas byggnaden som ett byggnadsinventarium.
31

 Anskaffningsutgiften för sådana 

byggnader får dras av omedelbart.
32

 Enligt Skatteverket är en byggnad som har stått på en 

fastighet i åtminstone fem år dock i regel avsedd för stadigvarande bruk.
33

 I fortsättningen 

kommer inte korttidsbyggnader att behandlas, utan i resonemangen avseende 

fastighetsförsäljning samt fastighetsförvärv genom direktöverlåtelse respektive paketering 

förutsätts att det handlar om byggnader avsedda för stadigvarande bruk.  

För byggnader avsedda för stadigvarande bruk gäller att anskaffningsutgiften ska 

kostnadsföras genom årliga värdeminskningsavdrag, 19 kap. 4 § IL. De årliga avdragen 

beräknas utifrån en viss procentsats per år enligt avskrivningsplan och följer en linjär 

avskrivning, d.v.s. avskrivningen sker med samma belopp varje år.
34

 Avskrivningsbeloppen 

beräknas på byggnadens anskaffningsvärde.
35

 Med anskaffningsvärde för en byggnad menas, 

enligt 19 kap. 8-9 §§ IL, de utgifter som har krävts för att uppföra byggnaden eller utgiften för 

ett köp av en befintlig byggnad. Till utgifterna räknas, utöver köpeskillingen vid förvärv av 

                                                 
29

 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, del 3, avsnitt 58, s.1719. 
30

 Skatteverkets broschyrer, SKV 313 utgåva 13, Försäljning av näringsfastighet (2013 års taxering), s. 3.   
31

 KPMG, skattehandboken 2013, s. 109. 
32

 19 kap. 6 § IL. 
33

 SKV A 2013:12, Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2014 

års fastighetstaxering, s. 2. 
34

 Att det är en linjär avskrivning som menas i 19 kap. 5 § IL framgår av t.ex. KPMG, Skattehandboken 2013, s. 

115.  
35

 19 kap. 5 § IL. 
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befintlig byggnad, även andra utgifter förknippade med anskaffningen av byggnaden, såsom 

t.ex. stämpelskatt.
36

 Utgifter för reparationer och underhåll av byggnad får som huvudregel 

dras av omedelbart.
37

 

Utförda värdeminskningsavdrag på byggnader samt avdrag som har gjorts för utgifter 

avseende förbättrande reparationer och underhåll av byggnad skall återföras när 

näringsfastigheten avyttras.
38

 I och med att anskaffningsutgiften för en näringsfastighet samt 

utgifter för förbättrande reparationer och underhåll får dras av från försäljningsintäkten vid 

kapitalvinstberäkningen vid en avyttring av näringsfastighet samt i och med att juridiska 

personer beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget näringsverksamhet, får dock 

återföringen av värdeminskningsavdrag normalt inga verkliga skattemässiga konsekvenser för 

juridiska personer om avyttringen ger upphov till en vinst.
39

 Det följer av att resultatet vid en 

återföring beräknas som försäljningsintäkten plus återföring av värdeminskningsavdrag vilket 

sedan minskas med hela den ursprungliga anskaffningsutgiften (t.ex. 30 + 4 - 10 = 24). 

Resultatet hade, om återföring inte hade skett, beräknats som försäljningsintäkten reducerat 

med fastighetetens skattemässiga värde (t.ex. 30 – 6 = 24). Återföringen av 

värdeminskningsavdrag får dock skattemässiga konsekvenser för juridiska personer i de fall 

fastighetsavyttringen skulle gå med förlust, eftersom endast kapitalförlusten, och inte 

återföringsbeloppen, får dras av i den s.k. fastighetsfållan, vilken berörs i avsnitt 6.1, mot 

kapitalvinster på andra fastigheter.
40

 

När en näringsfastighet som utgör en kapitaltillgång överförs från ett moderbolag till ett 

dotterbolag genom en kvalificerad underprisöverlåtelse, behövs inte utförda 

värdeminskningsavdrag för utgifter för förbättrande reparationer och underhåll återföras till 

beskattningen, 23 kap. 13 § IL. Inte heller behövs utförda värdeminskningsavdrag som avser 

byggnad som utgör näringsfastighet återföras. Enligt Skatterättsverket följer det av att 

underprisöverlåtelsen, i enlighet med 23 kap. 10 § IL, anses ske till fastighetens skattemässiga 

värde som, enligt definitionen i 2 kap. 32 § IL, utgörs av det omkostnadsbelopp som hade 

gällt vid en kapitalvinstbeskattning minskat med beloppet av de utförda 

                                                 
36

 KPMG, skattehandboken 2013, s. 124. 
37

 19 kap. 2 § 1 st. IL. 
38

 26 kap. 2 § p. 1 och p. 5 IL.  
39

 Regeln har däremot större betydelse för fysiska personer som avyttrar en näringsfastighet, eftersom 

kapitalvinsten då beskattas i inkomstslaget kapital, och endast 90 % av kapitalvinsten är skattepliktig, medan 

återläggningen av värdeminskningsavdragen ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Se 13 kap. 4 § 2 st. 

IL, 13 kap. 6 § IL och 45 kap. 33 § IL.  
40

 KPGM, skattehandboken 2013, s. 124. 
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värdeminskningsavdragen.
41

 Det skattemässiga värdet understiger då omkostnadsbeloppet 

som används vid en kapitalvinstbeskattning, varpå någon återföring av utförda 

värdeminskningsavdrag enligt 26 kap. 5 § IL inte ska ske. Istället för att 

värdeminskningsavdragen återförs ska omkostnadsbeloppet reduceras med ett belopp 

motsvarande de utförda värdeminskningsavdragen.
42

 Vid en beräkning av kapitalvinsten från 

den kvalificerade underprisöverlåtelsen innebär det reducerade omkostnadsbeloppet att 

omkostnadsbeloppet och det skattemässiga värdet är av samma storlek och att 

underprisöverlåtelsen således varken ger upphov till vinst eller förlust. På så sätt leder den 

kvalificerade underprisöverlåtelsen varken till kapitalvinstbeskattning eller till återföring av 

utförda värdeminskningsavdrag, och förvärvaren, d.v.s. i paketeringsförfaranden 

paketeringsbolaget, övertar näringsfastigheten för det skattemässiga värdet.
43

 Reglerna om 

kvalificerade underprisöverlåtelser behandlas i kapitel 5 nedan.  

4.3.2 Värdeminskningsavdrag på inventarier och upparbetade immateriella rättigheter 

Som inventarier enligt 18 kap. IL behandlas, som tidigare nämnts, dels materiella inventarier, 

dels från annan förvärvade immateriella inventarier. Inventarier av bestående värde, såsom 

vissa konstverk, får enligt 18 kap. 3 § 2 st. IL inte vara föremål värdeminskningsavdrag.   

Utgifter som hänförs till reparation och underhåll av inventarier som inte leder till att 

inventarierna får ett högre värde får dras av omedelbart.
44

 Utgifter för förbättrande 

reparationer och underhåll ska istället räknas in i anskaffningsutgiften.
45

 Anskaffningsvärdet 

för inventarier som förvärvats genom t.ex. köp eller egen tillverkning utgörs av utgifterna i 

samband med förvärvet, 18 kap. 7 § 1 st. IL. Till anskaffningsvärdet räknas då även sådana 

utgifter som tull, konsultation och installationsutgifter.
46

 Anskaffningsutgifter vid förvärv av 

inventarier ska, enligt 18 kap. 3 § 1 st. IL, dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. De 

årliga värdeminskningsavdragen beräknas enligt 18 kap. 13-22 §§ IL. Vid värdering av 

inventarier kan antingen räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning tillämpas. I 

det följande kommer endast räkenskapsenlig avskrivning att behandlas. Inom räkenskapsenlig 

                                                 
41

 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, del 4, avsnitt 71, s. 2144. 

Omkostnadsbeloppet vid kapitalvinstberäkningen utgörs av anskaffningsvärdet ökat med utgifter för förbättrande 

reparationer och underhåll, 44 kap. 14 § IL samt 45 kap. 11-15 §§ IL. 
42

 45 kap. 16 § IL. 
43

 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, del 4, avsnitt 71, s. 2144. Att 

dotterbolagets anskaffningsvärde för tillgången som erhållits genom en kvalificerad underprisöverlåtelse utgörs 

av det skattemässiga värdet framgår även av SOU 2005:99 s. 94. 
44

 18 kap. 2 § IL. 
45

 KPMG, skattehandboken 2013, s. 75. 
46

 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, del 3, avsnitt 57, s. 1700. 
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avskrivning kan antingen huvudregeln, även kallad 30-regeln, eller kompletteringsregeln, 

även kallad 20-regeln användas. Det går dock inte att använda både huvudregeln och 

kompletteringsregeln för samma slags tillgångar under samma beskattningsår, men det är 

möjligt att använda t.ex. huvudregeln för materiella anläggningstillgångar och 

kompletteringsregeln för immateriella anläggningstillgångar under samma beskattningsår.
47

  

Enligt huvudregeln, som återfinns i 18 kap. 13 § 1 st. IL, utförs avskrivningar med 30 % på 

avskrivningsunderlaget per beskattningsår, förutsatt att beskattningsåret utgörs av 12 

månader. Avskrivningsunderlaget består av inventariernas värde enligt balansräkningen vid 

utgången av det föregående beskattningsåret ökat med anskaffningsvärdet på under 

beskattningsåret nyinskaffade inventarier och sedan reducerat med beloppet för de avyttrade 

inventarierna.
48

 Vid värdeminskningsavdrag enligt 30-reglen blir anskaffningsutgiften för 

inventarierna aldrig helt avskriven. Därför har även kompletteringsregeln i 18 kap. 17 § IL 

införts, vilken innebär att anskaffningsutgiften får kostnadsföras enligt linjär avskrivning med 

20 % per beskattningsår, förutsatt att beskattningsåret består av 12 månader. Genom att 

använda 20-regeln är anskaffningsutgiften för ett inventarium således helt avskriven efter fem 

år. I enlighet med 20-regeln får anskaffningsutgiften för de inventarier som har anskaffats 

under beskattningsåret och som finns kvar vid beskattningsårets utgång skrivas av med 20 %, 

oavsett när under året de anskaffades.
49

 

På grund av att resultatet av en inventarieförsäljning beräknas som försäljningsintäkten minus 

det skattemässiga värdet, samt att det skattemässiga värdet enligt 2 kap. 33 § IL definieras 

som anskaffningsvärdet minskat med utförda värdeminskningsavdrag och liknande avdrag, 

behövs inte någon återföring av värdeminskningsavdragen ske vid en försäljning av ett 

inventarium.  

För immateriella tillgångar som har upparbetats internt i ett bolag kan värdeminskningsavdrag 

medges i den mån som sådan avskrivning överensstämmer med god redovisningssed, vilket 

bl.a. har konstaterats i RÅ 2004 ref 81. I det vidare ser jag enbart till möjligheterna att ta upp 

immateriella rättigheter som anläggningstillgångar enligt K3. Till att börja med kan 

konstateras vad som överhuvudtaget får tas upp som en immateriell anläggningstillgång, här 

bortsett från huruvida tillgången är internt upparbetat eller inte. Förutsatt att vissa krav är 

uppfyllda får t.ex. utvecklings- och forskningsarbeten, patent, koncessioner, hyresrätter, 

                                                 
47

 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, del 3, avsnitt 57, s. 1706-1707. 
48

 18 kap. 13 § 2 st. IL. 
49

 Eriksson, Att förstå externredovisning – faktabok, s. 282. 
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licenser, varumärken och liknande rättigheter tas upp som en immateriell anläggningstillgång 

om de kommer att ha ett väsentligt värde för företaget under de kommande åren.
50

 För internt 

upparbetade immateriella rättigheter sägs dock sedan i vägledningen att utgifter för t.ex. 

varumärken, goodwill och utgivningsrätten för tidningar och publikationer aldrig får redovisas 

som tillgångar, utan ska istället kostnadsföras när de uppstår.
51

 För sådana internt upparbetade 

immaterilla rättigheter som de nyss nämnda finns det således ingen möjlighet till 

skattemässiga värdeminskningsavdrag, eftersom avskrivningar inte är möjliga i enlighet med 

god redovisningssed och de immateriella rättigheterna inte omfattas av reglerna i 18 kap. IL.  

4.4 Stämpelskatt  

Vid överlåtelser och förvärv av fastigheter finns det särskilda skattekonsekvenser som bör tas 

i beaktande vid val av överlåtelse- och förvärvsmetod. En sådan skatteaspekt är 

stämpelskatten. Här följer därför ett avsnitt om stämpelskattsreglerna. 

4.4.1 Skyldighet att erlägga stämpelskatt samt beräkning av skatten  

Stämpelskatt ska erläggas vid förvärv av tomträtt och fast egendom enlig 1 § lag (1984:404) 

om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen). Enligt 4 § samma lag är 

ett förvärv av fast egendom skattepliktigt om det sker genom 1) köp eller byte, 2) tillskott till 

bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening, 3) expropriation eller 

annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller skyldighet att lösa fast egendom, eller 4) 

partiell delning enligt 24 kap 1 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551) eller en åtgärd enligt 

utländsk lagstiftning som motsvarar sådan delning.  

För juridiska personer, med undantag för t.ex. stiftelser och ideella föreningar, är numera, 

efter en höjning från den 1 januari 2011,
52

 skattesatsen för stämpelskatt 4,25 %.
53

 

Stämpelskatten beräknas vid ett förvärv av fast egendom på ett underlag bestående av 

antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet året närmast före det år som lagfart beviljas, 

beroende på vilket av värdena som är högst.
54

 Taxeringsvärdet utgörs, enligt 5 kap. 2 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152), av ett belopp som motsvarar 75 % av fastighetens 

marknadsvärde. Det bör här även tilläggas att taxeringsvärdet på en fastighet bestäms av 

                                                 
50

 Bokföringsnämndens vägledning, årsredovisning och koncernredovisning (K3), punkt 18.3-18.4 samt 

kommentarer, s. 115-116 samt Broberg, Annette och Eriksson, Claes, Bokslut och årsredovisning i mindre 

aktiebolag –K3, s. 28-29. 
51

 Bokföringsnämndens vägledning, årsredovisning och koncernredovisning (K3), punkt 18.5, s. 116-117. 
52

 Tidigare var skattesatsen för de flesta juridiska personer 3 %. 
53

 8 § lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. 
54

 9 § stämpelskattelagen. 
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Skatteverket med grund i det genomsnittliga prisläget för andra jämförbara fastigheter inom 

samma område som rådde två år före fastighetstaxeringen.
55

 En viss eftersläpning är således 

inte ovanlig vid bestämmandet av taxeringsvärdet och värdet bestäms med en viss 

uppskattning. Taxeringsvärdet behöver således inte alltid stämma överens med 75 % av det 

verkliga marknadsvärdet. Förutom stämpelskatten ska även en expeditionsavgift på 825 kr 

betalas i samband med ansökan om lagfart för den förvärvda fastigheten.
56

  

  

                                                 
55

 Skatteverket. Vanliga frågor. 

https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/fastighetsskattochfastighetstaxering/privatfas

tighetstaxeringfaq/hurfarskatteverketframtaxeringsvardetvidenfastighetstaxering.5.1f4b0dc10351b8449e800066

7.html (Hämtad 2014-02-06). 
56

 Lantmäteriet. Skatter och avgifter.  

http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Andra-agare/Skatter-och-avgifter/ (Hämtad 2014-02-10). 

https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/fastighetsskattochfastighetstaxering/privatfastighetstaxeringfaq/hurfarskatteverketframtaxeringsvardetvidenfastighetstaxering.5.1f4b0dc10351b8449e8000667.html
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/fastighetsskattochfastighetstaxering/privatfastighetstaxeringfaq/hurfarskatteverketframtaxeringsvardetvidenfastighetstaxering.5.1f4b0dc10351b8449e8000667.html
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/fastighetsskattochfastighetstaxering/privatfastighetstaxeringfaq/hurfarskatteverketframtaxeringsvardetvidenfastighetstaxering.5.1f4b0dc10351b8449e8000667.html
http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Andra-agare/Skatter-och-avgifter/
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5 Kvalificerade underprisöverlåtelser 

5.1 Inledning samt tanken bakom införandet av reglerna 

Vid avyttringar av en tillgång till underpris ska som huvudregel uttagsbeskattning ske enligt 

22 kap. 3 § IL. Det finns dock undantag från huvudregeln, dels i t.ex. 22 kap. 9-13 §§ IL och 

dels i 23 kap. IL. För paketeringsförfarandet har, som tidigare nämnts, framförallt reglerna i 

23 kap. IL stor betydelse. 

Med en underprisöverlåtelse menas, enligt definitionen i 23 kap. 3 § IL, en överlåtelse av en 

tillgång helt utan ersättning eller mot ersättning som understiger tillgångens marknadsvärde 

utan att detta är affärsmässigt motiverat. En underprisöverlåtelse som uppfyller kraven som 

stadgas i 23 kap. IL medför ingen uttagsbeskattning.
57

 Inte heller får underprisöverlåtelsen 

konsekvenser i form av utdelningsbeskattning av delägarna i det överlåtande bolaget.
58

 En 

sådan underprisöverlåtelse som enligt 23 kap. IL varken medför uttags- eller 

utdelningsbeskattning utgör vad som brukar kallas för en kvalificerad underprisöverlåtelse.  

Reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser infördes för att motverka beskattning vid 

interna omstruktureringar. Med grund i realisationsprincipen riskerade nämligen bolag 

uttagsbeskattning även vid underprisöverlåtelser inom koncerner, trots att någon reell 

realisation egentligen inte skett.
59

 Syftet med att införa undantagen från uttagsbeskattning i 23 

kap. IL var således att till stor del underlätta omstruktureringsförfaranden och motverka att 

företag avstod från samhällsgynnande omstruktureringar på grund av skattekostnader.
60

 På så 

sätt kan reglerna även tänkas ha sin grund i neutralitetsprincipen, eftersom reglerna innebär att 

koncerner inte ska beskattas hårdare än andra verksamheter bara för att de har valt att 

organisera och bedriva verksamheten i flera bolag istället för i endast ett bolag. När begreppet 

neutralitet används i sammanhang gällande koncernbeskattning, menas nämligen normalt att 

reglerna ska vara utformade på ett sådant sätt att beskattningen varken blir högre eller lägre 

beroende av att verksamheten bedrivs i flera bolag istället för i ett bolag.
61

 Reglerna om 

kvalificerade underprisöverlåtelser ansågs dock inte behöva avgränsas till att endast gälla 

                                                 
57

 23 kap. 9 § IL. 
58

 23 kap. 11 § IL. 
59

 SOU 1998:1, s. 133-134. 
60

 A.bet. s. 162. 
61

 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 21. 
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underprisöverlåtelser vid omstruktureringar, utan det väsentliga ansågs istället vara att 

reglerna inte skulle öppna upp för otillbörliga skattefördelar.
62

  

5.2 Villkor och rättsverkan 

Villkoren för en kvalificerad underprisöverlåtelse återfinns i 23 kap. 14 – 29 §§ IL. 

Överlåtaren och förvärvaren måste först och främst vara antingen en fysisk person eller ett 

företag.
63

 Med företag avses i detta sammanhang bl.a. svenska aktiebolag och svenska 

ekonomiska föreningar.
64

 Genom en lagändring år 2008 har handelsbolag uteslutits helt från 

23 kap. IL och dess undantag från uttags- och utdelningsbeskattning vid 

underprisöverlåtelser.
65

 Enligt 23 kap. 16 § 1 st. IL ska förvärvaren omedelbart efter förvärvet 

vara skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i vilken den förvärvade tillgången ingår. 

Vidare anförs i samma stycke att en tillgång endast anses tillhöra en näringsverksamhet om en 

eventuell avyttring av tillgången skulle medföra att ersättningen eller kapitalvinsten ska tas 

upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Enligt 23 kap. 16 § 2 st. IL får 

förvärvarens verksamhet som tillgången ingår i efter överlåtelsen vidare inte vara undantagen 

från beskattning på grund av skatteavtal. Om överlåtaren av tillgången inte kan ge 

koncernbidrag med avdragsrätt till förvärvaren, vilken vid paketeringsförfaranden utgörs av 

paketeringsbolaget, är en underprisöverlåtelse endast kvalificerad om överlåtelsen avser hela 

överlåtarens verksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av verksamheten eller 

verksamhetsgrenen.
66

  

Den kvalificerade underprisöverlåtelsen medför som sagt varken uttags- eller 

utdelningsbeskattning. För att inte kunna öppna upp för möjligheter till fiktiva förluster, ska 

en avyttrad tillgång genom en kvalificerad underprisöverlåtelse alltid anses vara avyttrad till 

minst tillgångens skattemässiga värde, även om den reella ersättningen är lägre än det 

skattmässiga värdet, 23 kap. 10 § IL. Därav följer också att förvärvarens anskaffningsvärde 

för en tillgång som förvärvats genom en kvalificerad underprisöverlåtelse, utgörs av 

tillgångens skattemässiga värde.
67
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5.3 Koncernbidragsreglerna  

5.3.1 Koncernbidragsreglerna samt betydelsen för kvalificerade underprisöverlåtelser 

Reglerna om koncernbidrag återfinns i 35 kap. IL. Koncernbidrag kan ges i olika 

konstellationer. I paketeringsförfaranden torde dock det normala vara att det är ett moderbolag 

som ska överföra en tillgång till ett paketeringsbolag genom en kvalificerad 

underprisöverlåtelse, varpå här främst förutsättningarna för koncernbidrag med avdragsrätt 

mellan ett moderbolag och ett dotterbolag ska behandlas. Enligt 35 kap. 3 § IL kan ett 

moderbolag ge koncernbidrag med avdragsrätt till ett helägt dotterbolag om 1) varken 

moderbolaget eller dotterbolaget är ett privatbostadsföretag eller investmentföretag, 2) både 

moderbolaget och dotterbolaget öppet redovisar bidraget i inkomstdeklarationen för ett 

beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) 

eller som skulle ha haft det om inte givarens eller mottagarens bokföringsskyldighet upphör, 

3) dotterbolaget har varit helägt under hela moderbolagets och dotterbolagets beskattningsår 

eller sedan dotterbolaget började bedriva verksamhet, 4) dotterbolaget inte enligt skatteavtal 

ska anses ha hemvist i en utländsk stat utom i fall som avses i 35 kap. 2 a § 2 meningen IL, 

och 5) näringsverksamheten som koncernbidraget hänför sig till inte är undantagen från 

beskattning i Sverige på grund av skatteavtal. 

Med helägt dotterbolag menas ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening i 

vilket moderbolaget äger mer än 90 % av andelarna.
68

 Med moderbolag menas bl.a. ett 

svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som äger ett sådant nyss nämnt helägt 

dotterbolag.
69

  

Bestämmelsen i 35 kap. 3 § p. 3 IL om att dotterbolaget ska ha varit helägt under både 

moderbolagets och dotterbolagets hela beskattningsår eller sedan dotterbolaget började 

bedriva verksamhet av något slag, infördes för att förhindra möjligheten att genom 

koncernbidrag utjämna förluster som uppstått redan innan koncernförhållandet förelåg.
70

 

Bestämmelsen har sedan den stiftades haft i princip samma ordalydelse, bortsett från att ordet 

”verksamhet” efter att regeln infördes i IL ändrades till ”näringsverksamhet” för att sedan, 

efter en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2009, återgå till ”verksamhet”.  
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 35 kap. 2 § 2 st. IL med hänvisning till 35 kap. 2 § 1 st. IL. 
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 35 kap. 2 § 1 st. IL. 
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 Baran, inkomstskattelagen 35 kap. 3 § p.3, lagkommentar not 1296 (20 mars 2014, Karnov internet). 
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Betydelsen av vilket ord av ”verksamhet” eller ”näringsverksamhet” som används framgår 

bl.a. av ett rättsfall från 2006, RÅ 2006 ref 58, som behandlade tillämpningen av nyss nämnda 

lagrum. Skatterättsnämnden och Regeringsrätten anförde då att ordalydelsen i den 

motsvarande tidigare regeln hade ändrats från att avse när dotterbolaget börjat bedriva 

”verksamhet” till ”näringsverksamhet” när IL infördes, men att någon egentlig förändring av 

lagrummets innebörd inte tycks ha varit avsedd.
71

 Regeringsrätten anförde vidare att 

inkomstslaget näringsverksamhet avgränsas i 13 kap. 1 och 2 §§ IL och att ett aktiebolags 

inkomster och utgifter alltid hänförs till inkomstslaget näringsverksamhet. Detta fick 

betydelse för regeln i 35 kap. 3 § p. 3 IL när den hade lydelsen ”näringsverksamhet” på 

följande sätt. En registrering av ett aktiebolag förutsätter, numera enligt 2 kap. 23 § 

aktiebolagslagen (2005:551) (ABL), att aktierna har betalats. Aktiebolagets inkomst i och 

med betalningen inför registreringen medförde att ett nybildat aktiebolag ansågs bedriva 

näringsverksamhet redan i och med intäkten från betalningen av aktierna i samband med 

registreringen. Ändringen av ordet ”verksamhet” till ”näringsverksamhet” fick av den 

anledningen konsekvensen att ett moderbolag inte kunde ge koncernbidrag med avdragsrätt 

till ett externt förvärvat nystartat dotterbolag under samma beskattningsår som förvärvet 

skedde. Koncernbidrag med avdragsrätt kunde således inte ges till så kallade lagerbolag under 

samma beskattningsår som lagerbolaget förvärvades.  

Att koncernbidrag inte kunde ges med avdragsrätt till externt förvärvade nystartade 

dotterbolag fick konsekvenser för paketeringsförfaranden på så sätt att en paketering genom 

en kvalificerad underprisöverlåtelse till ett lagerbolag under samma beskattningsår som 

lagerbolaget förvärvades endast kunde ske, i enlighet med 23 kap. 17 § IL, om tillgången som 

skulle överlåtas kunde anses utgöra en verksamhetsgren i sig. I ett flertal rättsfall behandlades 

således huruvida vissa tillgångar, som var avsedda att överlåtas genom en kvalificerad 

underprisöverlåtelse från moderbolaget till dotterbolaget, kunde anses utgöra 

verksamhetsgrenar i sig. En kortfattad genomgång av vilka tillgångar som i förarbeten och 

praxis har ansetts kunna utgöra en verksamhetsgren i sig ska därför tas upp här.  

I förarbetena till reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser diskuterades vad som kan 

anses utgöra en verksamhetsgren. Det konstaterades att rättsläget var oklart gällande vad som 

endast skulle anses utgöra en tillgång och vad som, trots att det rörde sig om en tillgång, 

skulle anses utgöra en egen verksamhetsgren.
72

 Begreppet verksamhetsgren avser, enligt 2 

                                                 
71

 Här hänvisade Regeringsrätten till prop. 1999/2000:2, s. 479. 
72

 Prop. 1998/99:15, s. 138. 



26 

 

kap. 25 § IL, en del av en rörelse som kan avskiljas till en självständig rörelse. Med rörelse 

menas en annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande 

tillgångar.
73

 I förarbetena har t.ex. en verksamhet som är knuten till ett fartyg som ingår som 

tillgång i en rederiverksamhet kunnat anses uppfylla kraven 2 kap. 25 § IL för att utgöra en 

egen verksamhetsgren.
74

 Likaså ansågs ägande och förvaltning av enstaka fastigheter kunna 

utgöra en egen verksamhetsgren, såtillvida att verksamheten som är knuten till fastigheten har 

en sådan omfattning att verksamheten lämpar sig att bedrivas som en självständig rörelse.
75

 I 

RÅ 2004 not 197 ansågs en del av en skogsfastighet som hade avstyckats för att överlåtas 

vara lämplig att bedrivas som en självständig verksamhet och ansågs därmed utgöra en egen 

verksamhetsgren. I Skatterättsnämndens förhandsbesked SRN 2006-02-15 anförde nämnden 

att en verksamhet som är knuten till flygplan i regel kan anses lämpa sig för att bedrivas 

självständigt och att flygplan således i regel torde kunna utgöra en egen verksamhetsgren. 

Jordbruksmaskiner har under vissa omständigheter också kunnat anses utgöra egna 

verksamhetsgrenar.
76

 Även tomtmark har ansetts kunna utgöra en egen verksamhetsgren.
77

 

Med anledning av Regeringsrättens dom i RÅ 2006 ref 58 ändrades ordalydelsen i 35 kap. 3 § 

p. 3 IL tillbaka till ”verksamhet”,
78

 vilket trädde i kraft den 1 januari 2009 och tillämpades 

således vid 2010 års taxering. I och med ändringen kan moderbolag numera ge koncernbidrag 

med avdragsrätt även till ett under beskattningsåret förvärvat lagerbolag under förutsättning 

att det har varit helägt sedan det börjat bedriva verklig näringsverksamhet.
79

 För 

paketeringsförfaranden innebär detta således att kvalificerade underprisöverlåtelser idag även 

är möjliga från ett moderbolag till ett paketeringsbolag som utgör ett lagerbolag som 

förvärvats under beskattningsåret.  

5.4 Kvalificerade underprisöverlåtelser till utlandet 

Att en förvärvare kan utgöras av ett utländskt företag när det gäller kvalificerade 

underprisöverlåtelser följer av 23 kap. 4 § och 14 § IL. Av bestämmelsen i 23 kap. 16 § 1-2 st. 

IL framgår dock att förvärvaren omedelbart efter förvärvet ska vara skattskyldig i 

inkomstslaget näringsverksamhet i vilken tillgången ska ingå, och att inkomsten av 
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näringsverksamheten inte får vara undantagen från beskattning genom skatteavtal. 

Förvärvaren ska således vara skattskyldig i Sverige för den näringsverksamhet i vilken den 

förvärvade tillgången ingår. Därav följer, i enlighet med 3 kap. 18 § 1 st. p. 3 IL, att tillgången 

som ska överlåtas måste utgöra antingen en svensk fastighet eller vara en tillgång som är 

knuten till ett fast driftställe i Sverige.
80

 Om inte koncernbidrag med avdragsrätt kan ske, ska 

överlåtelsen vidare avse en tillgång som utgör en egen verksamhetsgren för att 

underprisöverlåtelsen ska vara kvalificerad, 23 kap. 17 § IL. För att ett koncernbidrag till ett 

utländskt bolag ska vara möjligt krävs, enligt 35 kap. 2a § IL att det utländska bolaget hör 

hemma inom EES, liknar något av de svenska bolagsformerna som nämns i 35 kap. 2 § IL 

samt att det är skattskyldigt i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför 

sig till. Om det utländska moderbolaget inte uppfyller kriterierna i 35 kap. 2a § IL, krävs 

således även att den svenska fastigheten eller en annan tillgång som är knuten till ett fast 

driftställe i Sverige även kan anses utgöra en egen verksamhetsgren. 
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6 Näringsbetingade andelar 

6.1 Inledning samt tanken bakom införandet av reglerna 

I 25 a kap. IL finns det bestämmelser om skattebefrielse för kapitalvinster på 

näringsbetingade andelar. Reglerna i 25 a kap. IL infördes år 2003 och har till syfte att bl.a. 

motverka kedjebeskattning utöver den traditionella dubbelbeskattningen, d.v.s. motverka att 

beskattning sker i fler led än en gång som vinstbeskattning i företagssektorn och en gång som 

utdelningsbeskattning för delägarna.
81

 Ett av skälen till att dubbelbeskattning används i det 

svenska skattesystemet är att öka neutraliteten mellan att ta ut vinsten via utdelning och att ta 

ut vinsten via lön. Om bolagsbeskattningen skulle vara generellt låg, skulle skattesystemet 

annars öppna upp för att ta ut vinsten som utdelning istället för som lön eftersom 

beskattningen av arbetsinkomster är hög i Sverige.
82

 Enligt de tidigare reglerna, innan 

reglerna om skattebefrielse för vinster på näringsbetingade andelar infördes, beskattades dock 

först upparbetade vinster i dotterbolaget och sedan, när moderbolaget avyttrade andelarna i 

dotterbolaget, beskattades moderbolaget för kapitalvinst på andelarna. Vid utdelning från 

moderbolaget till delägarna skedde sedan ytterligare beskattning av vinsten i form av 

utdelningsbeskattning. På så sätt beskattades företagens vinster två gånger i företagssektorn 

och en gång på delägarnivå, och ledde således till en trippelbeskattning.
83

 Beskattningen av 

vinster på näringsbetingade andelar kunde på så sätt tidigare leda till kedjebeskattning i tre 

eller flera led. Sådan kedjebeskattning utöver den traditionella dubbelbeskattningen ansågs 

vara omotiverad och befarades motverka önskvärda och nödvändiga omstruktureringar.
84

  

Att avskaffandet av skatteplikt för kapitalvinst på näringsbetingade andelar kunde komma att 

öppna upp för möjligheten att genom paketering avyttra tillgångar skattefritt var en 

konsekvens som var förutsedd redan i förarbetena. I förarbetena lyftes fram att paketering var 

en möjlig konsekvens av införandet av reglerna om näringsbetingade andelar dels när det 

gäller tillgångar av högre värden som ägs av företaget, och del när det gäller tillgångar som 

har producerats av företaget.
85

 I förarbetena diskuterades eventuella möjligheter att införa 

regler mot paketering,
86

 men på grund av svårigheter att införa sådana regler av generell natur 
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beslöt regeringen att inte införa några regler mot paketeringsförfaranden.
87

 I utredningen 

diskuterades bland annat möjligheten att införa regler mot paketering genom att ett villkor för 

skattefri andelsavyttring infördes som skulle innebära att en andelsavyttring endast skulle vara 

skattefri om avyttringen avsåg annat än av bolaget producerade produkter. Ett sådant villkor 

ansågs dock ge upphov till problem eftersom det vore svårt att dra någon tydlig gräns gällande 

huruvida en immateriell rättighet skulle anses utgöra en produkt eller en verksamhet baserad 

på en immateriell rättighet. Det konstaterades att villkoret på så vis inte skulle vara lämpligt 

avseende immateriella rättigheter samt att ett villkor endast riktat mot materiella tillgångar 

skulle medföra godtycklighet.
88

  

Dessutom konstaterades att ett godkännande av paketering inte endast medför nackdelar. Som 

ett exempel på när paketering kan utgöra en fördel framlades att paketering kan leda till att 

näringslivet ekonomiskt ses som en enhet i och med att skatten skjuts fram mot den tidpunkt 

då tillgången når det sista förvärvsledet, på liknande sätt som den verkliga beskattningen 

avseende mervärdesskatten skjuts fram till det sista ledet, d.v.s. till konsumenterna.
89

 Vidare 

ansågs paketering medföra en fördel genom att en koncern som har bolag dels i Sverige och 

dels utomlands, på grund av nationella skatteintressen, endast i begränsad utsträckning kan 

genomföra en kvalificerad underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL. I vilken utsträckning det är 

möjligt har visats i avsnitt 5.4. Vid en omstrukturering där en tillgång ska flyttas från ett 

svenskt bolag till ett utländskt bolag inom samma koncern måste överlåtelsen ofta ske till 

marknadsvärdet, om inte ett paketeringsförfarande i ett svenskt dotterbolag används.
90

 I vissa 

fall kan paketering även leda till en ökad symmetri i skattesystemet och innebära en bättre 

resursallokering.
91

 

Gällande paketering av fastigheter konstaterades i utredningen vidare att en stor del av 

paketeringsmöjligheten skulle motverkas genom att andelar i fastighetsförvaltande bolag som 

ägs av ett bolag som bedriver handel med fastigheter eller byggnadsrörelse ska anses utgöra 

lagerandelar enligt 27 kap. 6 § IL och således inte kunna utgöra näringsbetingade andelar.
92

 

Någon särskild regel mot fastighetspaketering blev därmed inte aktuell. Regler om en s.k. 

fastighetsfålla som numera finns i 25 kap. 12 § IL infördes dock för att motverka de största 

farhågorna med fastighetspaketering och de asymmetrier i skattesystemet som skattebefrielsen 
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för kapitalvinster på näringsbetingade andelar förmodades medföra. Fastighetsfållan innebär 

att ett företags eventuella kapitalförlust vid en direktförsäljning av en fastighet som utgör en 

kapitaltillgång endast kan dras av mot kapitalvinster som uppstått vid försäljning av andra 

sådana fastigheter som ägts av bolaget. Regeln om fastighetsfållan infördes för att motverka 

att fastigheter som har stigit i värde och skulle generera vinst vid en eventuell försäljning 

skulle överlåtas skattefritt genom paketering medan fastigheter som sjunkit i värde istället 

skulle avyttras genom direktöverlåtelse för att få en avdragsgill förlust.
93

 En undersökning 

avseende huruvida ytterligare regler mot paketering av fastigheter skulle införas överläts till 

2002 års företagsskatteutredning.
94

 

2002 års företagsskatteutredning föreslog senare att även lagerandelar i fastighetsförvaltande 

bolag skulle omfattas av skattebefrielsen för vinster på näringsbetingade andelar i syfte att öka 

neutraliteten i skattesystemet.
95

 I samband med en sådan utvidgning av reglerna skulle även 

en fastighetsfålla avseende lagerfastigheter införas.
96

 Som skäl till införandet av en 

fastighetsfålla för lagerfastigheter angav utredningen att en asymmetri befarades uppstå, likt 

den asymmetri som legat till grund för införandet av fastighetsfållan avseende 

kapitalfastigheter, om utredningens förslag om skattebefrielse för vinster på lagerandelar i 

fastighetsförvaltande bolag infördes. Asymmetrin skulle på samma sätt som för 

kapitalfastigheter uppstå genom att lagerfastigheter som förväntades ge upphov till vinst 

skulle kunna paketeras för att på så vis kunna avyttras skattefritt, medan lagerfastigheter som 

förväntades ge upphov till en förlust skulle avyttras genom en direktöverlåtelse så att förlusten 

blev avdragsgill. Förslaget om skattebefrielse för lagerandelar i fastighetsförvaltande bolag 

ledde dock aldrig till någon lagstiftning, och därmed gjorde inte förslaget om en 

fastighetsfålla för lagerfastigheter heller det.  

2002 års företagsskatteutredning pekade dock inte endast på nackdelar med 

paketeringsmöjligheten. Som ett exempel på en fördel angav utredningen att 

paketeringsmöjligheten kan öka neutraliteten mellan att antingen sälja en tillgång eller att 

hyra ut den och de ekonomiska effekter som de olika valen kan medföra.
97

 

                                                 
93

 Prop. 2002/03:96, s. 138-140. 
94

 A.prop. s. 133. 
95

 SOU 2005:99, del 2, s. 256-265. 
96

 A.bet. s. 265-272. 
97

 SOU 2005:99, del 2 s. 260. 



31 

 

6.2 Skattebefrielse för kapitalvinster på näringsbetingade andelar 

6.2.1 Förutsättningar, rättsverkan samt avyttring till utlandet  

Definitionen av näringsbetingade andelar finns i 24 kap. IL. Med näringsbetingade andelar 

avses andelar i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som utgör kapitaltillgångar 

(kapitalandelar) och ägs av en juridisk person som utgör t.ex. ett svenskt aktiebolag eller en 

svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentbolag.
98

 Därutöver krävs att 

kapitalandelen antingen är en onoterad andel eller, om andelen är marknadsnoterad, att 

innehavet uppgår till minst 10 % av röstetalet eller att andelsinnehavet är betingat av rörelse 

som bedrivs av ägarföretaget eller ett närstående företag.
99

  

Förutsättningarna för undantag från kapitalvinstbeskattning vid avyttring av näringsbetingade 

andelar framgår av 25 a kap. IL. Enligt 25 a kap. 3 § IL ska det överlåtande företaget vara ett 

1) svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investment företag, 

2) en svensk stiftelse eller ideell förening som inte omfattas av undantag från skattskyldighet i 

7 kap. IL, 3) en svensk sparbank, 4) ett svenskt ömsesidigt försäkringsbolag eller 5) ett 

utländskt bolag som hör hemma i en stat inom EES och som motsvarar något av de nyss 

angivna bolagsformerna.
100

 I denna uppsats kommer, som framgått av avgränsningarna, 

främst paketeringsförfaranden där det överlåtande bolaget är ett svenskt aktiebolag att 

behandlas.  

Av intresse i samband med att en tillgång ska överlåtas av ett svenskt bolag och 

överlåtelsemetod ska väljas, är huruvida möjligheten till och lämpligheten av en viss 

överlåtelsemetod påverkas av om köparen är ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag. Om 

det t.ex. är en oljetanker som ska avyttras är det troligt att köparen kan komma att vara ett 

utländskt bolag, varpå det är av intresse huruvida reglerna i 25 a kap. IL är uppfyllda vid 

försäljning till utlandet. Det jag avser här är följaktligen möjligheten till paketering från 

Sverige till utlandet genom att ett svenskt bolag paketerar en tillgång i ett svenskt 

paketeringsbolag som sedan avyttras till en utländsk köpare. Som setts ovan framgår kraven 

för skattebefrielse för kapitalvinster på näringsbetingade andelar av 25 a kap. 3 § IL. Regeln i 

25 a kap. 3 § IL är dock endast inriktad på förutsättningar gällande överlåtaren av andelarna. 

Någon reglering i reglerna om näringsbetingade andelar som ställer krav på köparen för att 

kapitalvinsten ska undantas från säljarens beskattning finns inte. De krav som ställs för att en 
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andel ska utgöra en näringsbetingad andel som är undantagen beskattningen är således 

inriktade på förutsättningar gällande överlåtaren av andelen, och således inte inriktade på 

förutsättningar på köparsidan. Skattebefrielsen för kapitalvinster på näringsbetingade andelar 

påverkas följaktligen inte av om köparen utgör ett svenskt eller ett utländskt bolag. Av 

förarbetena till reglerna i 25 a kap. IL framgår vidare, vilket även har nämnts i avsnitt 6.1, att 

det inte ansågs motiverat att införa regler mot paketering av tillgångar till utlandet.
101

 När en 

tillgång paketeras i ett svenskt dotterbolag som sedan avyttras till en utländsk köpare, förblir 

tillgången en tillgång i ett svenskt dotterbolag och förblir således inom svensk 

skattejurisdiktion. Vid en eventuell försäljning av tillgången ut ur paketeringsbolaget skulle 

således vinsten, precis som vid paketeringsförfaranden inom Sverige, tas upp till beskattning i 

Sverige. Vidare ansågs möjligheten att kunna överlåta en tillgång till utlandet genom 

paketering vara motiverad utifrån beaktande av omstruktureringsmöjligheter, eftersom 

koncerner som består av såväl svenska bolag som utländska bolag på grund av nationella 

skatteintressen endast i begränsad utstäckning kan göra kvalificerade underprisöverlåtelser 

från ett svenskt bolag till ett utländskt bolag.  

Rättsverkningarna av en avyttring av en näringsbetingad andel följer av 25 a kap. 5-8 §§ IL. 

En kapitalvinst på näringsbetingade andelar ska inte tas upp till beskattning i annat fall än vid 

avyttring av delägarrätter i skalbolag.
102

 Om andelarna är marknadsnoterade men uppfyller 

kraven i 25 kap. 14 § IL för att vara näringsbetingade, ska en kapitalvinst vid en 

andelsavyttring endast vara skattefri om överlåtaren har innehaft andelarna i minst ett år och 

dessa har varit näringsbetingade under hela året.
103

 En kapitalförlust på näringsbetingade 

andelar får endast dras av i de fall en kapitalvinst vore skattepliktig.
104

 Om en kapitalvinst 

vore undantagen beskattningen enligt 25 a kap. 5 § 1 st. IL, vore således en motsvarande 

förlust inte avdragsgill.  

6.2.2 Skalbolag 

Enligt 25 a kap. 9 § 1 st. IL är en avyttring av delägarrätter i skalbolag inte skattefri. Enligt 

ordalydelsen i nyss nämnda lagrum innebär skalbolagsbeskattningen dessutom att hela 

försäljningsintäkten ska tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet får således inte dras av, 

och skalbolagsbeskattningen ger på så vis upphov till en mycket stor skattebelastning. 

Reglerna infördes för att motverka möjligheten för köpare av ett skalbolag att plundra det 
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förvärvade bolaget på obeskattade vinster.
105

 Skalbolagsreglerna riktar sig dock inte mot 

köparen av skalbolaget, utan reglerar som bekant säljarens beskattning. 

Med ett skalbolag menas ett företag vars likvida tillgångar har ett sammanlagt marknadsvärde 

som vid tidpunkten för avyttringen överstiger jämförelsebeloppet i 25 a kap. 17 § IL.
106

 Vad 

som räknas som likvida tillgångar framgår av 25 a kap. 14-16 §§ IL. Med likvida tillgångar 

menas t.ex. kontanter och värdepapper, men även andra tillgångar om de 1) anskaffades 

tidigast två år före avyttringen, 2) saknar affärsmässigt samband med verksamheten, och 3) 

det inte framgår att de anskaffades i annat syfte än att lätt kunna avyttras efter 

andelsavyttringen.
107

 Vid paketeringsförfaranden motsvarar jämförelsebeloppet hälften av 

ersättningen som ägarföretaget får i utbyte mot samtliga andelar i paketeringsbolaget.
108

 Vid 

paketering är således paketeringsbolaget att anse som ett skalbolag om de likvida 

tillgångarnas sammanlagda marknadsvärde överstiger halva ersättningen vid avyttringen.  

Frågan som uppstår i paketeringsförfaranden är huruvida den tillgång som ska paketeras kan 

anses utgöra en likvid tillgång. För att utgöra en likvid tillgång krävs att samtliga av de tre 

rekvisiten i 25 a kap. 14 § IL som har angetts ovan är uppfyllda. Normalt sett när det gäller 

paketeringsförfaranden ska paketeringsbolaget avyttras strax efter att tillgången har överlåtits 

till paketeringsbolaget, vilket innebär att punkt 1 vanligtvis är uppfylld. Paketeringsbolaget 

har normalt inte heller bedrivit någon verklig verksamhet, vilket innebär att punkt 2 i regel 

också är uppfylld. Då kvarstår punkt 3. Huruvida rekvisitet i punkt 3 är uppfyllt är en 

bedömning som måste ske för varje enskilt fall utifrån omständigheterna i övrigt.
109

  

Tillämpningen av 25 a kap. 14 § p. 3 IL har behandlats i ett förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden den 6 juli 2007.
110

 I det målet var det ett aktiebolag, X AB, som 

paketerade en hyresfastighet i ett nystartat dotterbolag. Dotterbolaget skulle sedan säljas till 

en bostadsrättsförening som hade bildats av hyresgästerna. En av frågorna i målet var 

huruvida dotterbolaget kunde anses utgöra ett skalbolag. Parterna i målet, Skatteverket och X 

AB, var överens om att dotterbolaget inte skulle anses utgöra ett skalbolag. 
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Skatterättsnämnden konstaterade dock, avseende punkt 3, att det framgick av ansökan om 

förhandsbesked att fastigheterna som var paketerade i dotterbolaget var avsedda att avyttras 

från dotterbolaget till bostadsrättsföreningen efter att överlåtelsen av andelarna i dotterbolaget 

till bostadsrättsföreningen hade skett. Skatterättsnämnden kom därför fram till att 

dotterbolaget skulle anses utgöra ett skalbolag. 

Det finns undantag från skalbolagsbeskattningen. Enligt 25 a kap. 10 § IL ska 

skalbolagsreglerna inte tillämpas om t.ex. någon av andelarna i det avyttrade bolaget utgör en 

marknadsnoterad andel eller om avyttringen av andelarna i bolaget har skett i samband med 

en likvidation eller konkurs. Utöver undantagen i 25 a kap. 10 § IL ska skalbolagsreglerna 

inte heller tillämpas om det föreligger särskilda skäl, vilket bedöms utifrån hur köpeskillingen 

avseende andelarna har fastställts och vad som varit orsaken till avyttringen.
111

 Enligt 

Skatteverket kan t.ex. ett generationsskifte vara ett sådant särskilt skäl som föranleder att 

skalbolagsreglerna inte ska tillämpas.
112

 Undantag från skalbolagsbeskattning föreligger också 

om det avyttrade bolaget upprättar en skalbolagsdeklaration som grundas på ett särskilt 

bokslut.
113

 Skalbolagsdeklaration ska, enligt 27 kap. 4 § skatteförfarandelagen, vara 

Skatteverket tillhanda senast 60 dagar efter avyttringen. Om Skatteverket kräver det, måste en 

säkerhet också ställas i samband med att skalbolagsdeklarationen lämnas in.
114
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7 Gränsdragning kapitaltillgång – lagertillgång 

7.1 Inledning 

För att utgöra en näringsbetingad andel krävs, som tidigare nämnts, att andelen utgör en 

kapitaltillgång för det andelsägande bolaget. I ett flertal fall kan andelar dock komma att 

utgöra lagerandelar, något som har uppmärksammats bl.a. i rättsfall avseende 

värdepappersrörelse. I 17 kap. 3 § IL finns en bestämmelse som är formulerad som en 

värderingsregel av befintligt lager, men som till sin ordalydelse även innehåller en definition 

av vad en lagertillgång är och har använts i praxis, vilket kommer att märkas i de kommande 

avsnitten, som en allmän lagerregel för att avgöra vad som utgör en lagertillgång. Enligt den 

allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL är en lagertillgång en tillgång som är avsedd för 

omsättning och förbrukning. Nedan ska bestämmelsen i 17 kap. 3 § IL och ett därtill relevant 

rättsfall behandlas för att se om, och i så fall när, andelar i paketeringsbolag kan anses utgöra 

lagerandelar i enlighet med 17 kap. 3 § IL. Dessförinnan ska dock ett avsnitt ägnas åt 

redogörelse av den särskilda regeln i 27 kap. 6 § IL som reglerar under vilka förutsättningar 

som fastigheter som utgör lagertillgångar vid direktägande även ”smittar av sig” på andelar i 

paketeringsbolag samt två viktiga rättsfall inom området. Här ska tilläggas att konkurrensen 

mellan 17 kap. 3 § IL och 27 kap. 6 § IL som uppstår i och med att båda lagrummen 

innehåller definitioner av lagertillgångar är löst genom principen lex specialis, genom att 27 

kap. 6 § IL är en specificering av den mer allmänna regeln i 17 kap. 3 § IL.
115

  

7.2 Fastighetspaketering, 27 kap. 6 § IL 

7.2.1 Inledning samt definition av byggnadsrörelse och handel med fastigheter 

Enligt 27 kap. 6 § 1 st. IL ska andelar i fastighetsförvaltande bolag anses utgöra lagerandelar 

om fastigheten vid direktägande hade utgjort en lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel 

med fastigheter. Enligt 27 kap. 6 § 1 st. p.1-3 IL gäller detta dock endast under förutsättning 

att det fastighetsförvaltande bolaget är ett svenskt handelsbolag, ett fåmansföretag där att 

andelsinnehavaren är företagsledare eller gift med företagsledaren, eller att det på annat sätt 

finns en intressegemenskap mellan andelsinnehavaren och det fastighetsförvaltande bolaget.  

En fastighet utgör en lagertillgång i förvärvarens verksamhet om fastigheten förvärvas genom 

köp, byte eller på liknande sätt och förvärvaren bedriver en rörelse som utgör byggnadsrörelse 

eller handel med fastigheter, eller om förvärvaren eller förvärvarens make bedriver ett 
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fåmansföretag och fastigheten hade utgjort lagertillgång i handel med fastigheter eller 

byggnadsrörelse om fåmansföretaget förvärvat fastigheten.
116

 En fastighet ska dock inte anses 

utgöra en lagertillgång om det är uppenbart att den stadigvarande ska användas i annan 

verksamhet än fastighetsförvaltning eller om förvärvet av fastigheten saknar samband med 

byggnadsrörelsen.
117

 

Varken byggnadsrörelse eller handel med fastigheter är definierade i IL, utöver i 27 kap. 2 § 

IL där det sägs att den som innehar en lagertillgång enligt 27 kap. 4-7 §§ IL ska anses bedriva 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Avsaknaden av i lag uttryckliga definitioner av 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter torde bero på betydande svårigheter att 

formulera definitioner som varken blir för snäva eller för vida, vilket bl.a. har 

uppmärksammats i förarbetena till bestämmelserna i 27 kap. IL.
118

 Bedömningen av huruvida 

ett bolag kan anses bedriva handel med fastigheter eller byggnadsrörelse får därför främst ske 

utifrån de allmänna bestämmelserna i 13 kap. IL om avgränsningen av inkomstslaget 

näringsverksamet och utifrån tidigare praxis på området.
119

 Enligt 13 kap. 1 § IL menas med 

näringsverksamhet en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. En 

närmare redogörelse av betydelsen av förvärvsverksamhet, yrkesmässighet och 

självständighet kommer inte att behandlas här, men tas upp i avsnitt 7.3.2. Istället ska här 

behandlas vad som i förarbeten och praxis sagts specifikt om byggnadsrörelse och handel med 

fastigheter.  

Företagsskatteberedningen har i samband med en utredning gjort en sammanställning av 

praxis angående byggnadsrörelse och däri lyft fram ett par faktorer som tyder på att ett bolags 

verksamhet utgör byggnadsrörelse. De faktorerna är att företaget är självständigt, att det utför 

arbete med egna anställda, egna maskiner och eget material samt att arbetet utgörs av att 

bygga anläggningar och byggnader på uppdragsgivarens fasta egendom.
120

 Det framgår även 

av sammanställningen att en byggnadsrörelse inte torde föreligga om en eller två byggnader 

uppförs för personligt bruk, men att byggnadsrörelse kan föreligga om samma person 

fortsätter att förvärva eller bygga anläggningar eller byggnader och sedan avyttrar någon eller 
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några av dem.
121

 Om en byggnad uppförs för en utomstående persons räkning ska dock 

byggnadsrörelse anses föreligga.
122

  

När det gäller begreppet handel med fastigheter torde det krävas, på motsvarande sätt som vid 

byggnadsrörelse, att verksamhet har bedrivits varaktigt och självständigt med vinstsyfte.
123

 Ett 

bolag som både förvaltar och förbättrar fastigheter samt avyttrar fastigheter torde anses 

bedriva handel med fastigheter.
124

 Med hänvisning till rättsfallen RÅ 1951 ref 22 och RÅ 

1969 Fi 1723 torde, enligt Skatteverket, dock inte handel med fastigheter föreligga om en 

entreprenadverksamhet förvärvar och avyttrar endast en eller några få fastigheter.
125

 I en 

artikel i Skattenytt skrev vidare Hans Tegnander att även ett större antal 

fastighetsförsäljningar kan ske utan att handeln nödvändigtvis anses falla in under det 

skatterättsliga begreppet handel med fastigheter, eftersom syftet med såväl förvärven av 

fastigheterna som försäljningen av fastigheterna ska beaktas. Som exempel på sådana 

omständigheter då syftet föranleder att handel med fastigheter inte ska anses föreligga 

nämnde Tegnander fall då ett företags fastighetsinnehav är begränsat antingen till en viss ort 

eller till en viss typ av fastigheter och försäljning av fastigheterna sker i samband med 

omstruktureringar.
126

   

Bestämmelsen i 27 kap. 6 § IL infördes för att de bestämmelser som gällde för 

lagerfastigheter även skulle gälla för andelar i fastighetsförvaltande bolag.
127

 Reglerna i 27 

kap. IL tillkom innan skattereformen 1990 då beskattningskonsekvenserna för såväl fysiska 

som juridiska personer blev betydligt olika beroende på om fastigheten eller andelen som 

avyttrades utgjorde en lagertillgång eller en kapitaltillgång. Om den utgjorde en lagertillgång 

skulle försäljningsbeloppet tas upp som intäkt av rörelse, medan beskattning för vinst av en 

kapitaltillgång skulle ske enligt de mer förmånliga reglerna om realisationsvinst.
128

 Efter 

skattereformen ansågs bestämmelserna till viss del få mindre betydelse,
129

 men i förarbetena 

till reglerna om skattebefrielse av näringsbetingade andelar hänvisades till bl.a. bestämmelsen 
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i 27 kap. 6 § IL och konstaterades att trots svårigheter att införa någon generell lagregel mot 

paketering skulle ändå 27 kap. 6 § IL medföra att andelar i fastighetsförvaltande bolag inte 

omfattas av skattefriheten.
130

 Rättsläget har dock periodvis varit mycket osäkert gällande i 

vilka fall andelar i fastighetsförvaltande bolag ska anses utgöra lagerandelar eller 

kapitalandelar. Nedan följer en genomgång av praxis om tillämpningen av 27 kap. 6 § IL för 

andelar i fastighetsförvaltande bolag. 

7.2.2 Praxis 

7.2.2.1 Kort om rättsutvecklingen 

Under perioden år 2011-2012 rådde det stor osäkerhet angående i vilka situationer som 

andelar i fastighetsförvaltande bolag skulle anses utgöra lagerandelar och således inte vara 

näringsbetingade. Paketering hade blivit en allt mer förekommande överlåtelsemetod vid 

framförallt fastighetsöverlåtelser och skälet till osäkerheten var ett förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden och en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg, vari Skatterättsnämnden 

och förvaltningsrätten hade kommit fram till att andelar i fastighetsförvaltande bolag i 

samband med paketeringsförfaranden skulle anses utgöra lagerandelar.
131

 Utgången i domen 

och i förhandsavgörandet låg inte i linje med tidigare rättspraxis och gav därför upphov till 

förvirring över det till synes ändrade rättsläget. Skatterättsnämnen och förvaltningsrätten hade 

dessutom använt sig av olika resonemang men kommit fram till samma slutsats. Med 

anledning av de reaktioner och den osäkerhet som uppstod, var det inte oväntat att besluten 

överklagades. De klargörande domarna avgjordes den 1 juni 2012 respektive den 8 januari 

2013 och har fått benämningarna HFD 2012 not 34 respektive ”Guldmyran-fallet”. Nedan 

följer en genomgång av de två rättsfallen samt en sammanfattning om vad som idag torde 

gälla för andelar i fastighetsförvaltande bolag enligt 27 kap. 6 § IL. 

7.2.2.2 HFD 2012 not 34 

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 19 maj 2011 avsåg tillämpningen av 27 kap. 6 § IL 

och huruvida andelar i fastighetsförvaltade dotterbolag skulle anses utgöra lagerandelar eller 

kapitalandelar. Målet handlade om en fastighetsförvaltande koncern som ägde såväl 

bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter. Bolaget X AB, som sedan det bildats år 

2009 var ett helägt dotterbolag inom koncernen, bildade år 2010 fem dotterbolag i form av 

aktiebolag. Tanken var att andra bolag inom koncernen som innehade fastigheter som skulle 
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avyttras, skulle överlåta fastigheterna till de av X AB nystartade dotterbolagen genom 

kvalificerade underprisöverlåtelser. På så sätt skulle varje nystartat dotterbolag inneha varsin 

fastighet. I nästa steg skulle X AB under en treårsperiod avyttra de fem dotterbolagen till 

utomstående förvärvare.  

Föremål för förhandsbeskedet var följaktligen om andelarna i X AB:s dotterbolag skulle anses 

utgöra kapitalandelar, varpå kapitalvinsten skulle undantas från beskattning enligt reglerna om 

näringsbetingade andelar. Bolaget X AB menade på att andelarna skulle anses utgöra 

kapitalandelar eftersom X AB varken bedrev handel med fastigheter eller byggnadsrörelse, 

vilket innebar att regeln om lagerandelar i 27 kap. 6 § IL inte kunde tillämpas. Skatteverket 

menade dock att andelarna skulle anses utgöra lagerandelar i enlighet med den allmänna 

lagerregeln i 17 kap. 3 § IL.   

Skatterättsnämnden konstaterade, med grund i förarbetena till 27 kap. 6 § IL,
132

 att andelarna i 

de fastighetsförvaltande bolagen skulle anses utgöra lagerandelar om andelsinnehavet var ett 

substitut till att äga fastigheterna direkt och fastigheterna vid ett direktägande skulle utgöra 

lagertillgångar. Skatterättsnämnden anförde vidare att det inte var väsentligt huruvida X AB 

bedrev handel med fastigheter eller byggnadsrörelse vid förvärvet av andelarna i 

dotterbolagen, utan att det avgörande istället skulle vara huruvida det, utifrån en hypotetisk 

prövning, kunde antas att X AB hade bedrivit handel med fastigheter om fastigheterna ägdes 

direkt av X AB. I och med att fastighetsförsäljning var en normal del av verksamheten inom 

Y-koncernen, samt att såväl X AB som dess dotterbolag hade bildats för 

försäljningsändamålet, ansåg Skatterättsnämnden att fastigheterna skulle ha utgjort 

lagertillgångar om de ägdes direkt av X AB. Andelarna i dotterbolagen skulle således anses 

utgöra lagerandelar, och bestämmelserna om näringsbetingade andelar kunde därför inte 

tillämpas. En ledamot var dock skiljaktig och menade att andelarna skulle anses utgöra 

kapitalandelar och således utgöra näringsbetingade andelar. 

Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som 

meddelade sin dom i ärendet den 1 juni 2012. Högsta förvaltningsdomstolen anförde att 27 

kap. 6 § IL endast är tillämplig om det andelsägande bolaget bedriver handel med fastigheter 

eller byggnadsrörelse. Om det bolag som äger andelar i ett fastighetsförvaltande bolag inte 

bedriver sådan rörelse, utan endast är dotterbolag till ett bolag som bedriver handel med 

fastigheter eller byggnadsrörelse, är således regeln i 27 kap. 6 § IL inte tillämplig. Enligt 
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Högsta förvaltningsdomstolen skulle andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen som X AB 

ägde därför anses utgöra kapitalandelar och reglerna om näringsbetingade andelar var därmed 

tillämpliga. En kapitalvinst vid avyttring av paketeringsbolagen skulle därmed undantas från 

beskattningen. Domen överensstämde med tidigare praxis och Högsta förvaltningsdomstolen 

hänvisade även till två tidigare domar, RÅ 2000 not 24 och RÅ 2005 ref 3, i skälen för 

avgörandet. I RÅ 2000 not 24 konstaterade dåvarande Regeringsrätten att holdingbolag, som 

varken äger eller har ägt fastigheter, inte kan anses bedriva sådan verksamhet att andelar i 

fastighetsförvaltande dotterbolag ska anses utgöra lagerandelar. Liknande konstaterades i RÅ 

2005 ref 3 att andelar i fastighetsförvaltande bolag inte ska anses utgöra lagerandelar endast 

av den anledningen att andra företag inom en koncern än det andelsägande företaget bedriver 

handel med fastigheter eller byggnadsrörelse. 

Anmärkningsvärt i målet HFD 2012 not 34 är att varken Skatterättsnämnden eller Högsta 

förvaltningsdomstolen tog upp frågan huruvida andelarna kan utgöra lagerandelar enligt den 

allmänna regeln i 17 kap. 3 § IL när situationen är sådan att den särskilda regeln i 27 kap. 6 § 

IL inte är tillämplig. Trots att Skatteverket yrkat att 17 kap. 3 § IL skulle tillämpas i de fall då 

27 kap. 6 § IL inte kunde användas, tog varken Skatterättsnämnden eller Högsta 

förvaltningsdomstolen uttryckligen fasta vid möjligheterna till användning av den allmänna 

lagerregeln. Dock anförde Högsta förvaltningsdomstolen i avgörandet att ”inte heller vad som 

i övrigt anförts i målet innebär att aktierna i dotterbolagen ska anses utgöra lagertillgångar”. 

Det är således möjligt att de även har sett till en tillämpning av 17 kap. 3 § IL men att ett 

resonemang därom inte uttryckts i domen. Rättsläget hade dock kunnat bli tydligare om ett 

sådant resonemang medtagits. 

7.2.2.3 ”Guldmyran” Mål 4366-4367-11 

Guldmyran-fallet handlade om ett dotterbolag, Guldmyran bostadsrätt AB (nedan kallat 

Guldmyran), inom en fastighetsägande koncern som dels genom paketering i ekonomiska 

föreningar avyttrade fastigheter till bostadsrättsföreningar och dels förvärvade och avyttrade 

andelar i bostadsrättsföreningar till utomstående förvärvare. Föremål för bedömning var 

huruvida andelarna i de ekonomiska föreningarna och andelarna i bostadsrättsföreningarna 

skulle anses utgöra lagerandelar varpå kapitalvinster skulle tas upp till beskattning. 

Omständigheterna i målet var följande. Under år 2004 bildade Guldmyran tillsammans med 

två andra bolag inom koncernen 30 ekonomiska föreningar som skulle användas i 

paketeringsförfaranden avseende försäljning av fastigheter som ägdes av olika bolag inom 
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koncernen. Målsättningen var att de ekonomiska föreningarna, och således indirekt 

fastigheterna, skulle säljas till bostadsrättsföreningar. Under de två inkomståren 2006 och 

2007 såldes sammanlagt 16 av de ekonomiska föreningarna, varav fem såldes under 2006 och 

11 såldes under 2007. I och med att de ekonomiska föreningarna och de däri paketerade 

fastigheterna såldes till bostadsrättsföreningar, förvärvade även Guldmyran andelar i de 

bostadsrättsföreningar vars förvärvade fastigheter innehade tomma lägenheter. Andelarna i 

bostadsrättsföreningarna såldes sedan till utomstående förvärvare. Under inkomståren 2006 

och 2007 såldes 56 respektive 30 andelar i bostadsrättsföreningar.  

Skatteverket ansåg att Guldmyrans verksamhet avsåg omsättning av såväl bostadsrättsandelar 

som andelar i ekonomiska föreningar, och att samtliga andelar som Guldmyran avyttrat 

således skulle betraktas som lagerandelar och därmed inte ge upphov till skattefria 

kapitalvinster. I och med att Guldmyran varken bedrev handel med fastigheter eller 

byggnadsrörelse menade dock Skatteverket att 27 kap. 6 § IL inte var tillämplig, utan att 

andelarna skulle anses utgöra lagerandelar enligt den allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL. 

Guldmyran överklagade beslutet och menade att en förutsättning för att 17 kap. 3 § IL skulle 

vara tillämplig på andelarna i de ekonomiska föreningarna, var att bolaget kunde anses 

bedriva handel med värdepapper, d.v.s. värdepappersrörelse. I Skatteverkets obligatoriska 

omprövningsbeslut höll dock Skatteverket fast vid beslutet och anförde att det varken i 

förarbeten eller praxis framkommit att 17 kap. 3 § IL skulle vara begränsad till att endast 

omfatta andelar när dessa utgjorde en del av en värdepappersrörelse. Här torde Skatteverket 

ha menat att om andelarna var ett substitut till att äga tillgångarna direkt skulle 17 kap. 3 § IL, 

likt 27 kap. 6 § IL, medföra att andelarna anses som lagerandelar om tillgångarna hade utgjort 

lagertillgångar om de hade ägts direkt.   

Efter att ärendet överklagats meddelade Förvaltningsrätten i Göteborg sin dom den 2 maj 

2011. Förvaltningsrätten framhöll att 27 kap. IL är en särskild lagstiftning och att lagrummet 

därav inte kan tillämpas om den skattskyldige inte bedriver någon av de verksamheter som 

nämns och regleras i 27 kap. IL.  Förvaltningsrätten ansåg därför att den allmänna lagerregeln 

i 17 kap. 3 § IL skulle tillämpas vid bedömningen av huruvida andelarna i de ekonomiska 

föreningarna och bostadsrättsföreningarna skulle anses utgöra lagerandelar. En lagertillgång 

är enligt 17 kap. 3 § IL en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning, och 

förvaltningsrätten menade att Guldmyrans verksamhet hade ett klart omsättningssyfte i och 

med att bolagets enda uppgift bestod av att bilda och avyttra ekonomiska föreningar 

innehållande fastigheter samt att köpa och avyttra andelar i bostadsrättsföreningar. Andelarna 
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i såväl de ekonomiska föreningarna som i bostadsrättsföreningarna skulle därför, enligt 

förvaltningsrätten, anses utgöra lagerandelar och således inte vara undantagna från 

beskattning. 

Förvaltningsrättens dom överklagades och den 8 januari 2013 anförde Kammarrätten i 

Göteborg att omständigheterna i Guldmyran-fallet beträffande andelarna i de ekonomiska 

föreningarna var så pass lika de omständigheter som förelåg i mål HFD 2012 not 34, att 

andelarna skulle anses utgöra kapitalandelar och således vara näringsbetingade. Kapitalvinster 

med anledning av överlåtelsen av de ekonomiska föreningarna, och således de paketerade 

fastigheterna, skulle därmed undantas från beskattningen. Kammarrätten konstaterade dock att 

andelarna i bostadsrättsföreningarna utgjorde lagerandelar enligt 17 kap. 3 § IL och att vinster 

vid försäljning därav skulle tas upp till beskattning. Anledningen till detta var att 

omständigheterna påvisade att Guldmyran skulle anses ha bedrivit handel med bostadsrätter. 

Vid bedömningen av omständigheterna tog kammarrätten fasta på att bostadsrättsandelarna 

hade innehafts av Guldmyran endast under kort tid, att syftet med innehavet måste anses ha 

varit att omsätta dem samt att det hade rört sig om ett stort antal försäljningar under en kortare 

tidsperiod. Andelarna i bostadsrättsföreningarna ansågs därför inte utgöra kapitaltillgångar, 

varpå de inte utgjorde näringsbetingade andelar och vinsterna skulle därför tas upp till 

beskattning. 

Inte heller i det här målet diskuterades av den sista instansen, kammarrätten, möjligheten till 

en tillämpning av 17 kap. 3 § IL gällande andelarna i paketeringsbolagen, d.v.s. i de 

ekonomiska föreningarna. Istället hänvisade kammarrätten direkt till Högsta 

förvaltningsdomstolens dom i HFD 2012 not 34, som inte heller visade på ett uttryckligt 

resonemang angående tillämpligheten av 17 kap. 3 § IL, och förde ingen ytterligare 

diskussion om den allmänna regeln trots att Skatteverket i sitt omprövningsbeslut menat på att 

en tillämpning av 17 kap. 3 § IL vid paketeringsförfaranden inte är beroende av att företaget 

kan anses bedriva värdepappersrörelse och att regeln, dock utan uttryckligt ställningstagande 

till Skatteverkets uttalande, legat till grund för domen i förvaltningsrätten. Hittills var således 

rättsläget fortfarande oklart angående huruvida en tillämpning av 17 kap. 3 § IL på andelar i 

paketeringsbolag förutsatte att de andelsägande bolaget kunde anses bedriva 

värdepappersrörelse eller om 17 kap. 3 § IL likt 27 kap. 6 § IL var tillämplig på andelar redan 

i och med att andelarna ansågs vara ett substitut till direktägande av tillgångarna.  
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7.2.3 Vad som torde gälla angående fastighetspaketering och 27 kap. 6 § IL 

Utifrån nu nämnda praxis samt tidigare praxis innan rättsläget blev osäkert år 2011-2012,
133

 

torde slutsatsen kunna dras att 27 kap. 6 § IL endast är tillämplig när det andelsägande 

företaget själv bedriver handel med fastigheter eller byggnadsrörelse, och inte när det 

andelsägande bolaget endast är ett dotterbolag till ett sådant bolag som bedriver handel med 

fastigheter eller byggnadsrörelse. Den slutsatsen finner stöd i doktrin och tycks även ha varit 

en förväntad utgång.
134

  

Om ett bolag som bedriver t.ex. handel med fastigheter vill paketera en fastighet inför en 

avyttring, är det således möjligt att undvika att andelarna i paketeringsbolaget anses utgöra 

lagerandelar genom att använda en mellanbolagslösning med ett holdingbolag. Bolaget som 

bedriver handel med fastigheter (moderbolag) startar då ett holdingbolag (dotterbolag) som 

har till enda uppgift att starta och avyttra paketeringsbolag (dotterdotterbolag). Fastigheterna 

som ska överlåtas överförs till paketeringsbolagen, som sedan kan avyttras skattefritt i 

enlighet med reglerna om näringsbetingade andelar.  

Huruvida 17 kap. 3 IL kan bli tillämplig och medföra att andelarna i fastighetsförvaltande 

bolag anses utgöra lagerandelar, samt förutsättningarna för en tillämpning av 17 kap. 3 § IL 

på andelar, besvarades dock inte uttryckligen i HFD 2012 not 34 eller i Guldmyran-fallet. 

Högsta förvaltningsdomstolens uttalande i HFD 2012 not 34 om att inte heller vad som i 

övrigt framkommit i fallet kunde föranleda att andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen 

skulle anses utgöra lagerandelar, skulle kunna tolkas så att en prövning kan ske utifrån regeln 

i 17 kap. 3 § IL men att regeln inte kunde tillämpas under de omständigheter som förelåg i 

fallet eller utifrån en sådan argumentation som Skatteverket har fört.  

Ulf Magnusson och Hans Tegnander har i varsin artikel i Skattenytt diskuterat den eventuella 

tillämpligheten av 17 kap. 3 § IL på andelar i fastighetsförvaltande bolag.
135

 Tegnander 

anförde att den fråga som uppstod efter Högsta förvaltningsdomstolens dom i HFD 2012 not 

34 var huruvida Högsta förvaltningsdomstolen menade att 27 kap. 6 § IL innebär en 

uttömmande reglering för när andelar i fastighetsförvaltande bolag kan anses utgöra 
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lagerandelar, vilket skulle innebära att andelar som inte kan anses utgöra lagerandelar enligt 

27 kap. 6 § IL inte heller kan utgöra lagerandelar på annan grund, eller om de menade att en 

prövning mot 17 kap. 3 § IL kan ske först när det visats att 27 kap. 6 § IL inte är tillämplig 

men att omständigheterna i det aktuella fallet var sådana att andelarna trots allt skulle 

betraktas som kapitalandelar.
136

 Tegnander menade att Högsta förvaltningsdomstolen troligen 

menade det sista av de två alternativen, men att det hade varit önskvärt att det framgick klart 

och tydligt av domskälen. Om det sista alternativet var det som Högsta förvaltningsdomstolen 

menade torde slutsatsen bli, enligt Tegnander, att det är möjligt att avyttra åtminstone fem 

fastigheter genom paketering under en treårsperiod utan att 17 kap. 3 § IL blir tillämplig.
137

 

Ulf Magnusson kom till samma slutsats och anförde vidare att andelarna i de fem 

paketeringsbolagen, enligt hans mening, skulle anses utgöra kapitalandelar oavsett om syftet 

med bildandet av dotterbolagen var att avyttra dem så fort de erhållit fastigheterna.
138

 Enligt 

Tegnander kan det förväntas att tillämpningen av 17 kap. 3 § IL i samband med paketeringar 

av fastigheter inte kommer att tas upp till behandling i liknande fall i framtiden, vilket sedan 

även visats i Guldmyran-fallet där Kammarrätten endast hänvisade tillbaka till domen i HFD 

2012 not 34.  

Även Robert Påhlsson har kommenterat utgången i HFD 2012 not 34.
139

 I sin kommentar 

lyfte Påhlsson fram att sådana paketeringsförfaranden av fastigheter som hade skett i det 

aktuella målet var ett förfarande som hade förutsetts och accepterats redan i förarbetena till 

reglerna om näringsbetingade andelar och ett förfarande som tycks ha godkänts under en 

längre tid. Därtill anförde Påhlsson att det inte är upp till en prejudicerande instans att ändra 

ett visst rättsläge som har godkänts av lagstiftaren, och han menade vidare att det är en 

uppfattning som genom tidigare fall har framgått delas även av Högsta 

förvaltningsdomstolen.
140

  

Sammanfattningsvis var utgången i HFD 2012 not 34, och även indirekt i Guldmyran-fallet, 

på så vis enligt Magnusson okontroversiell, enligt Tegnander ej överraskande och enligt 

Påhlsson den enda rätta.
141

 Påhlsson tillade även att en intressant fråga är huruvida 17 kap. 3 § 
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IL egentligen endast ska ses som en värderingsregel av redan kostaterade och befintliga 

lagertillgångar, och inte som en definition av vad som ska räknas som lagertillgångar.
142

  

7.3 Klassificering av andelar i paketeringsbolag enligt 17 kap. 3 § IL 

7.3.1 Inledning  

Efter domsluten i de två fallen HFD 2012 not 34 och Guldmyran-fallet kvarlåg som sagt en 

viss osäkerhet angående om, och i så fall när, den allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL är 

tillämplig vid avyttring av paketeringsbolag. Osäkerheten torde ha haft sin största grund i att 

Skatteverkets utlåtande i Guldmyran-fallet om tillämpningen av 17 kap. 3 § IL varken hade 

diskuterats eller utretts i de högre instanserna samt att någon tydlig diskussion angående 

tillämpligheten av den allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL i övrigt inte hade förts, trots att 

förvaltningsrätten hade dömt utifrån den allmänna lagerregeln. I ett par avsnitt nedan kommer 

av den anledningen tillämpligheten av 17 kap. 3 § IL vid paketeringsavyttringar och därtill 

viktig praxis på området att behandlas. Först följer dock en genomgång av bestämmelsen i 17 

kap. 3 § IL och vad som menas med begreppet värdepapper. 

7.3.2 Regeln i 17 kap. 3 § IL samt begreppen näringsverksamhet och rörelse 

Enligt den allmänna bestämmelsen om lagertillgångar i 17 kap. 3 § IL är en lagertillgång en 

tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Bestämmelsen i 17 kap 3 § IL är inte 

begränsad till att endast gälla för vissa tillgångsslag, utan kan användas för alla tillgångslag 

förutsatt att under omständigheterna tillämplig särskild lagstiftning för ett visst tillgångsslag 

inte finns.
143

 För att en tillgång ska kunna anses vara en lagertillgång krävs att den ingår i en 

näringsverksamhet som utgör rörelse.
144

 Med näringsverksamhet avses enligt 13 kap. 1 § 1 st. 

IL en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.  

Med förvärvsverksamhet avses en verksamhet med vinstsyfte, och har tagits med i 

definitionen av näringsverksamhet främst för att avgränsa inkomstslaget näringsverksamhet så 

att det inte omfattar t.ex. hobbyverksamhet, vars överskott ska beskattas i inkomstslaget 

tjänst.
145

 Vid bedömningen av huruvida en förvärvsverksamhet ska anses bedrivas 

yrkesmässigt ska hänsyn tas till verksamhetens regelbundenhet, varaktighet och omfattning.
146

 

Att förvärvsverksamheten ska vara självständig har införts i definitionen av 
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näringsverksamhet främst för att avgränsa inkomstslaget näringsverksamhet mot 

inkomstslaget tjänst. Enligt 13 kap. 1 § 2 st. IL ska framförallt vad som avtalats mellan 

uppdragsgivaren och uppdragstagaren beaktas vid bedömningen av huruvida 

uppdragstagarens verksamhet är att anse som självständig eller inte, samt i vilken mån 

uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren eller är inordnad i uppdragsgivarens 

verksamhet.  I övrigt finns det dock inga i lag direkt angivna kriterier som måste vara 

uppfyllda för att en förvärvsverksamhet ska anses vara självständig, utan en bedömning 

utifrån praxis på området får ske i varje enskilt fall. Aspekter att beakta vid en sådan 

bedömning torde vara t.ex. hur verksamheten är organiserad samt antalet uppdragsgivare och 

graden av egenbestämmande.
147

 Definitionen av rörelse återfinns i sin tur i 2 kap. 24 § IL där 

det sägs att med rörelse avses annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, 

värdepapper eller liknande tillgångar. Innan skattereformen 1990 omfattade begreppet 

näringsverksamhet endast rörelse, men efter skattereformen omfattar begreppet även juridiska 

personers förvaltningsverksamhet som inte utgör rörelse.
148

 

7.3.3 Definition av begreppet värdepapper 

Som kommer att framgå i kommande avsnitt får begreppet värdepapper och 

värdepappersrörelse stor betydelse vid tillämpningen av 17 kap. 3 § IL i samband med 

avyttring av paketeringsbolag. Av den anledningen ska redan här begreppet värdepapper 

försöka klarläggas något för att underlätta den kommande framställningen. Uttrycket 

värdepapper förekommer på ett flertal ställen inom skatterätten och IL. Trots detta finns det 

ingen uttrycklig definition av begreppet värdepapper i IL. För att avgöra vad som omfattas av 

begreppet värdepapper när det gäller värdepappersrörelse, torde kunna ses till praxis som 

berört den skatterättsliga definitionen i samband med tillämpning av regeln om 

investmentbolag i 39 kap. 15 § IL. I 39 kap. 15 § IL står det bl.a. att ett investmentföretag är 

ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som uteslutande eller så gott som 

uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. Praxis som har behandlat vad som 

menas med värdepapper för att avgöra om ett företag förvaltar värdepapper torde även kunna 

användas när det gäller företag som handlar med värdepapper. I RÅ 2008 ref 15 anförde 

Regeringsrätten att begreppet värdepapper i IL hade ersatt begreppet finansiella instrument 

som tidigare hade använts. En diskussion om tolkningen av begreppet finansiellt instrument 

fördes av Regeringsrätten i RÅ 2002 ref 105. Regeringsrätten hänvisade i det målet till 
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förarbetena av 1990 års skattereform angående tolkningen av finansiella instrument.
149

 I 

förarbetena hade departementschefen uttalat att begreppet finansiella instrument var nytt för 

skattelagstiftningen och hade hämtats från den terminologi som hade använts av 

Värdepappersmarknadskommittén i SOU 1989:72.
150

 Värdepappersmarknadskommittén hade 

anfört att begreppet finansiella instrument avsåg en samlingsbeteckning för alla de instrument 

som handlades med på värdepappersmarknaden, och avsåg således såväl fondpapper som 

andra rättigheter och förpliktelser.
151

 Regeringsrätten konstaterade dock i RÅ 2002 ref 105 att 

den civilrättsliga betydelsen av finansiella instrument avsåg sådana värdehandlingar som var 

avsedda för omsättning på värdepappersmarknaden, medan den skatterättsliga innebörden fått 

en vidare betydelse. Regeringsrätten anförde att ett exempel på begreppets vidare betydelse 

var att även andelar i ekonomiska föreningar omfattades av det skatterättsliga begreppet 

finansiella instrument, trots att de inte torde vara avsedda för omsättning på 

värdepappersmarknaden. Regeringsrätten framförde även att begreppet finansiella instrument 

inte användes enhetligt inom skatterätten och att begreppet således inte kunde få en sådan 

tydlig precision som den definition som användes av Värdepappersmarknadskommittén. 

Begreppets betydelse i ett visst lagrum bör därför bedömas mot bakgrund av lagrummets 

syfte.  

Exakt vad som menas med begreppet värdepapper inom skatterätten bör således, utifrån vad 

som sagts om det föregående begreppet finansiella instrument och praxis därom, ske med 

bakgrund av lagrummets syfte. En djupare undersökning av det skatterättsliga begreppet 

värdepapper ska inte göras i denna uppsats, men vore ett möjligt uppsatsämne i sig. En sådan 

uppsats skrevs av en student vid den internationella handelshögskolan i Jönköping 2003.
152

  

Författaren kom då fram till att det skatterättsliga värdepappersbegreppet i princip kräver att 

instrumentet är en bärare av en rättighet, att det besitter ett ekonomiskt värde, att rättigheten 

kan överlåtas till någon annan samt att den är möjlig att realisera. För det område som är 

aktuellt för denna uppsats, d.v.s. paketering i aktiebolag och ekonomiska föreningar och 

huruvida en verksamhet utgör en värdepappersrörelse, torde det dock stå klart att såväl aktier 

som andelar i ekonomiska föreningar utgör värdepapper enligt den skatterättsliga betydelsen, 

trots att andelar i ekonomiska föreningar normalt inte är avsedda för handel på 

värdepappersmarknaden.  
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7.3.4 Praxis, projektpaketering 

7.3.4.1 HFD mål nr 806-13, Projektbolagsfallet 

I juni 2013 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen ett förhandsbesked angående paketering 

av projekt och kraven för en tillämpning av 17 kap. 3 § IL på andelar i sådana ”projektbolag”. 

Högsta förvaltningsdomstolens dom bestod av meningen ”Högsta förvaltningsdomstolen gör 

samma bedömning som Skatterättsnämnden”. Uttalandet torde innebära att Högsta 

förvaltningsdomstolen höll med om samtliga resonemang som Skatterättsnämnden framfört i 

förhandsavgörandet. Sakomständigheterna i målet samt Skatterättsnämndens bedömning ska 

därför återges i det följande. 

Den 24 januari 2013 meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked angående huruvida 

aktier i bolag, i vilka projekt hade paketerats, skulle anses utgöra lagertillgångar eller 

kapitaltillgångar. Bolaget X hade som främsta verksamhet att projektera och uppföra 

anläggningsslag Y (vilket slags anläggningar projekten avser är censurerat enligt 27 kap. 6 § 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). Affärsidén som förhandsbeskedet avsåg var 

huruvida det vore möjligt för bolaget X att paketera det löpande arbetet av projektering och 

uppförande av Y i dotterbolag som sedan skulle avyttras skattefritt enligt reglerna om 

näringsbetingade andelar till en utomstående förvärvare. Förfarandet avsågs att gå till på 

följande sätt. Först identifierar bolaget X platser som är lämpliga att uppföra anläggning Y på 

samt utför preliminära beräkningar. De aktiverade anläggningsprojekten som bolaget X tar sig 

an och som förväntas ha höga marknadsvärden, överlåts sedan till för ändamålet nystartade 

dotterbolag för projektens skattemässiga värden. Dotterbolagen ingår i sin tur de avtal som 

behövs och ansöker om de tillstånd som krävs för att bygga och driva anläggningarna. Mellan 

bolaget X och dotterbolagen tecknas sedan ett entreprenadavtal i fråga om att uppföra 

anläggningarna. Därefter var planen att dotterbolagen skulle säljas till utomstående parter till 

marknadspris.  

De frågor som bolaget X ville ha besvarade i förhandsbeskedet var huruvida aktierna i 

dotterbolagen skulle anses utgöra lagerandelar eller kapitalandelar om två alternativt fem 

dotterbolag avyttrades per år på beskrivet sätt. Bolaget X ville även få besvarat om 

bedömningen av huruvida andelarna utgjorde kapitalandelar eller lagerandelar skulle påverkas 

av om paketeringsbolagen var nystartade aktiebolag som hade bildats av bolaget X respektive 

om de var förvärvade lagerbolag. Den sista frågan var huruvida bedömningen skulle påverkas 

om paketeringsbolagen avyttrades direkt efter att projekten hade överlåtits till dem. 
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Skatteverket ansåg i målet att aktierna i dotterbolagen skulle anses utgöra lagertillgångar 

enligt 17 kap. 3 § IL och således inte vara undantagna från beskattningen. Argumentet som 

låg till grund för Skatteverkets bedömning var att en verksamhet som löpande och 

systematiskt paketerar resultatet av en produktion ska anses utgöra en rörelseverksamhet. 

Skatteverket tycks ha menat, liksom vad Skatteverket tycks ha menat i Guldmyran-fallet, att 

aktierna i dotterbolagen utgjorde ett substitut till direktägande och direktöverlåtande av det 

som producerades i verksamheten och att 17 kap. 3 § IL därför var tillämplig.  

Skatterättsnämnden konstaterade att med lagertillgång menas enligt 17 kap. 3 § IL en tillgång 

som är avsedd för omsättning och förbrukning, och anförde sedan, vilket tycks ha fått fullt 

stöd från Högsta förvaltningsdomstolen, att ”bortsett från verksamheter som bedrivs av 

företag som banker, försäkringsbolag och företag med byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter har innehav av andelar i andra företag inte ansetts utgöra lagertillgångar om de inte 

ingått i en handel med värdepapper (SOU 2008:80 del 2 s. 380-381)”.  

Skatterättsnämnden anförde vidare att bedömningen angående huruvida ett bolag anses 

bedriva värdepappersrörelse ska ske med beaktande av förhållandena i varje enskilt fall och i 

enlighet med tidigare praxis. De faktorer som ska tas upp till bedömning är då omfattningen 

av förvaltningen av värdepapper i förhållande till företagets storlek och 

verksamhetsinriktning. Vid bedömningen ska även beaktas hur förvaltningen har organiserats 

och genomförts. Hur andelarna har redovisats för bolaget eller hur de hade redovisats enligt 

god redovisningssed skulle däremot inte ha någon påverkan på bedömningen.
153

 

Utifrån de omständigheter som förelåg i målet konstaterade Skatterättsnämnden att bolaget X 

inte kunde anses bedriva värdepappersrörelse om tre alternativt fem dotterbolag avyttrades per 

år och att andelarna i paketeringsbolagen vari projekten hade paketerats därmed inte kunde 

utgöra lagerandelar enligt 17 kap. 3 § IL. Det fanns inte heller stöd för att aktierna på annan 

grund skulle anses utgöra lagerandelar.
154

 

Angående frågan huruvida bedömningen av aktierna kan komma att påverkas beroende av om 

projekten paketeras i nystartade aktiebolag eller i förvärvade lagerbolag, meddelades att det 

saknades stöd för att sådana faktorer skulle påverka klassificeringen av andelarna. Aktierna i 

förvärvade lagerbolag skulle således också utgöra kapitaltillgångar, förutsatt att övriga 
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omständigheter förblev desamma. Angående den sista frågan konstaterade 

Skatterättsnämnden att samma förutsättningar gällde för att besvara den frågan som för de två 

första frågorna och att något förhandsbesked därför inte skulle lämnas i den sista frågan. 

Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked, men Högsta 

förvaltningsdomstolen fastställde förhandsbeskedet och lämnade Skatteverkets överklagan 

utan bifall. 

Utifrån Skatterättsnämndens yttrande om tillämpningen av 17 kap. 3 § IL på andelar i bolag, 

vilket tycks ha fått fullt stöd från Högsta förvaltningsdomstolen, torde det stå klart att den 

allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL endast är tillämplig i paketeringsförfaranden om det 

andelsägande bolaget kan anses bedriva en värdepappersrörelse i vilken andelarna i 

paketeringsbolagen ingår. 

7.3.5 Praxis, värdepappersrörelse 

Eftersom andelar i paketeringsbolag enligt förhandsbeskedet ovan endast torde kunna utgöra 

lagerandelar enligt 17 kap. 3 § IL om andelarna ingår i en verksamhet som utgör 

värdepappersrörelse, följer nedan en genomgång av viktig praxis som har behandlat och 

klarlagt under vilka omständigheter som värdepappersrörelse har ansetts föreligga.  

7.3.5.1 Värdepappersrörelse trots förvaltning av egen förmögenhet? 

I förhandsbeskedet RÅ 1986 ref 53 konstaterade Regeringsrätten att ett aktiebolag skulle 

anses bedriva värdepappersrörelse, trots att bolaget uteslutande hade köpt och sålt 

värdepapper för egen räkning för att få in kapital till den egentliga verksamheten. Grunden till 

bedömningen var att bolaget hade bedrivit handel med värdepapper för egen räkning redan 

sedan bolaget startades och att omsättningen hade fått en betydande omfattning under åren. I 

målet hade Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden (rättsnämnden) bedömt i ett 

förhandsbesked att aktiebolaget inte skulle anses bedriva värdepappersrörelse med hänvisning 

till RÅ81 1:4. I RÅ81 1:4 hade värdepappersrörelse inte ansetts föreligga när 

aktietransaktioner endast hade skett för ett handelsbolags och en fysisk persons egen räkning 

och verksamheten således inte hade varit riktad till utomstående personer. Regeringsrätten 

underkände dock rättsnämndens bedömning. I ett liknande fall, RÅ 1988 ref 45 II, blev 

utgången i målet densamma och ett regeringsråd utvecklade även sin mening och anförde att 

sådana omständigheter att verksamheten inte har varit riktad till utomstående investerare inte i 

sig kan frånta verksamheten den yrkesmässiga karaktären som krävs för att en 

värdepappersrörelse ska kunna anses föreligga. De krav som hade uppställts därom i RÅ81 
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1:4 avsåg främst verksamheter som bedrivits av en fysisk person, eller ett handelsbolag som i 

sin tur bedrivits av fysiska personer som bolagsmän, och bör inte utan vidare tillämpas på 

ärenden som avser verksamheter som bedrivs av aktiebolag, inte ens om aktiebolaget är ett 

enmansbolag. 

Värdepappersrörelse har således visats kunna föreligga även om handeln med värdepapper 

endast sker i syfte att förvalta bolagets egen förmögenhet. I RÅ 2003 ref 49 kom dock 

Regeringsrätten fram till att ett aktiebolag inte hade bedrivit värdepappersrörelse genom att ha 

placerat delar av sin överlikvid i värdepapper. Placeringen i värdepapper hade skett endast 

som ett substitut till inlåning i bank och bolaget hade inte avsett att genom placeringarna 

bedriva värdepappersrörelse. Detta kunde enligt bolagets mening även styrkas av att bolaget 

inte hade byggt upp någon egen kompetens att bedriva värdepappersrörelse, utan alla beslut 

om placering och förvaltning av överlikviden istället sköttes, på uppdrag av bolaget, av Alfred 

Berg Asset Management AB. Regeringsrätten framförde att frågan i målet var huruvida 

bolagets handel med värdepapper skulle anses ha varit yrkesmässig, varpå bolaget skulle 

anses ha bedrivit värdepappersrörelse. Bolagets totala omsättning under 1994 uppgick till 

drygt 1 miljard kr, varav ca 15,2 miljoner kr avsåg värdepapper. Antalet transaktioner hade 

uppgått till ca 150 stycken, varav 85 avsåg försäljningar. 19 av de 85 försäljningarna avsåg 

värdepapper som köpts in under samma år. Aktieportföljen hade avvecklats helt under 1995-

1996 eftersom de likvida medlen behövdes för bolagets verksamhet i tidningsrörelsen. 

Regeringsrätten anförde att det är normalt för ett företag att bygga upp en viss 

likviditetsreserv som säkerhet inför t.ex. konjunktursvängningar och att det normala är att då 

sträva efter att få så hög avkastning som möjligt. Ibland är därmed placeringar i värdepapper 

att föredra framför insättning på bank och det kan även finnas skäl som motiverar kortfristiga 

placeringarna som medför hög omsättningshastighet. Regeringrätten menade därför att det bör 

finnas ett ganska stort spelrum för företag att placera en rimlig likviditetsreserv i värdepapper 

utan att företaget därmed ska anses bedriva yrkesmässig handel med värdepapper. 

7.3.5.2 Kriterier avseende omfattningen av handeln med värdepapper 

I RÅ 1988 not 270 hade 219 aktietransaktioner skett under räkenskapsåret, varvid ca 

31 672 000 kr omsattes, vilket innebar att det beskattade egna kapitalet omsattes ca 10 gånger. 

Omsättningen av aktier ansågs därför ha varit hastig och betydande. Antalet aktietransaktioner 

bedömdes även ha varit stort och handeln med aktierna ansågs ha varit såväl regelbunden som 

varaktig. Utifrån de sammantagna omständigheterna konstaterades således att handeln med 

aktierna inte hade skett enbart för förvaltning av aktieägarens förmögenhet, utan att handeln 
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hade bestått av kortfristiga aktieaffärer som skulle anses utgöra självständigt och yrkesmässigt 

bedriven värdepappersrörelse. Även i RÅ 1988 not 273 ansågs handeln med värdepapper ha 

en sådan betydande omfattning att värdepappersrörelse skulle anses föreligga. I det målet 

hade 146 transaktioner avseende aktier och värdepapper skett under räkenskapsåret, vilket 

motsvarade en omsättning på ca 42 300 000 kr. I RÅ 1988 not 274 ansågs också handeln med 

värdepapper utgöra en värdepappersrörelse. Under beskattningsåret 1980 hade bolaget en total 

omsättning på ca 1 708 486 kr, varav 1 688 486 kr avsåg värdepappershandel (och resten 

avsåg försäljning av tidningar och tobaksvaror). Under beskattningsåret 1981 uppgick sedan 

omsättningen till 4 272 446 kr, varav allt avsåg värdepappershandel. Med hänvisning till RÅ 

1986 ref 53 ansåg Regeringsrätten återigen att bolagets verksamhet var inriktad på kortfristiga 

affärer och att handeln med värdepapper fått betydande omfattning, varpå bolaget skulle anses 

bedriva värdepappersrörelse. I RÅ 1988 ref 45 I konstaterades vidare att aktiebolaget i fråga 

skulle anses ha bedrivit värdepappersrörelse med beaktande av att kortfristiga aktieaffärer 

hade skett på ett sådant sätt att handeln kunde anses ha varit hastig och regelbunden, ha avsett 

ett stort antal transaktioner och på så vis skulle anses utgöra en självständigt och yrkesmässigt 

bedriven värdepappersrörelse. Bolaget i fråga hade under räkenskapsåret, som omfattade 

endast 6 månader, genomfört sammanlagt ca 150 aktietransaktioner, varav 75 transaktioner 

avsåg köp och 75 transaktioner avsåg försäljning. Genom aktietransaktionerna hade bolaget 

omsatt drygt 21 000 000 kr.  

7.3.5.3 Klassificeringen kan kvarstå trots att omfattningen av handeln minskar 

I RÅ 2009 ref 36 var det ett bolag som tidigare år hade uppfyllt alla kriterier så att bolaget 

ansågs bedriva värdepappersrörelse, varpå andelarna som bolaget ägde ansågs utgöra 

lagerandelar. Omsättningen minskade sedan så pass mycket att värdepappersrörelse inte 

längre kunde anses föreligga. Regeringsrätten ansåg dock att innehavet av värdepapper även 

fortsättningsvis skulle behandlas som lagerandelar. Skälet härför var att det inte finns några 

gemensamma bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet som reglerar om, och i så 

fall när, lagertillgångar kan övergå till att bli kapitaltillgångar i samma ägares hand. Några 

särskilda regler härom för just värdepapper finns inte heller.  

7.3.5.4 Kapitalandelar trots att moderbolaget bedriver värdepappersrörelse 

Skatterättsnämnden har i ett par förhandsbesked, som inte har överklagats av någon av 

parterna, kommit fram till att andelar i fastighetsförvaltande bolag har ansetts utgöra 
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kapitalandelar trots att moderbolaget har bedrivit värdepappersrörelse.
155

 Skatterättsnämnden 

konstaterade, dock utan större argumentation därom, att andelar i fastighetsförvaltande bolag 

kan utgöra kapitalandelar och således vara näringsbetingade oberoende av att bolaget som 

äger andelarna bedriver handel med värdepapper. Detsamma gäller även om det andelsägande 

bolaget är ett holdingbolag som bedriver handel med värdepapper. Det framgår inte vad exakt 

som Skatterättsnämnden har grundat besluten på, men en ökad förståelse för beslutet kan ges 

genom att se till SOU 2008:80 del 2, s. 380-381 som Skatterättsnämnden hänvisade till i 

projektbolagsfallet. I den utredningen framlades att andelar som ägs av ett bolag som bedriver 

värdepappersrörelse ska anses utgöra lagerandelar om andelarna kan anses ingå i rörelsen. 

Vidare sades att andelar i dotterbolag och intresseföretag inte är avsedda för omsättning, 

varpå sådana andelar inte kan anses ingå i värdepappersrörelsen och således inte kan anses 

utgöra lagerandelar enligt 17 kap. 3 § IL. På så vis tycks det vara möjligt att ett bolag som 

bedriver värdepappersrörelse samtidigt kan inne ha värdepapper, d.v.s. andelar, som inte 

anses ingå i rörelsen eftersom de inte är avsedda för omsättning. En diskussion om huruvida 

andelar i dotterbolag trots allt kan anses vara avsedda för omsättning och därmed anses ingå i 

rörelsen fördes dock inte i utredningen. 

7.3.6 Vad som torde gälla angående 17 kap. 3 § IL  

Osäkerheten som kvarlåg angående tillämpningen av regeln i 17 kap. 3 § IL på andelar i 

paketeringsbolag efter domarna i HFD 2012 not 34 och Guldmyran-fallet torde ha klarnat 

något i och med domen i projektbolagsfallet. Av domskälen i målet torde det stå klart att det 

andelsägande bolaget måste bedriva en verksamhet som utgör värdepappersrörelse för att 17 

kap. 3 § IL ska kunna vara tillämplig vid avyttring av paketeringsbolag. Det gäller förutom 

när det andelsägande bolaget är en bank, ett försäkringsbolag eller ett bolag som bedriver 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Med andra ord påvisar domen att det endast är 

tillgångar som utgör lagerfastigheter som kan ”smitta av sig” på andelarna i 

paketeringsbolaget, eftersom det för sådana tillgångar finns en särskild regel därom i 27 kap. 

6 § IL. När det gäller paketering av andra tillgångar än lagerfastigheter krävs istället, för att 

andelarna i paketeringsbolaget ska kunna anses utgör lagerandelar, att det andelsägande 

bolaget bedriver värdepappersrörelse. Det tycks dock inte räcka att det andelsägande bolaget 

bedriver handel med värdepapper, utan andelarna i paketeringsbolaget måste även ingå i 

värdepappersrörelsen för att andelarna ska klassificeras som lagertillgångar. Om det 

andelsägande bolaget endast bildar och säljer paketeringsbolag torde bedömningen ske utifrån 
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huruvida handeln med paketeringsbolag i sig har sådan omfattning att det andelsägande 

bolaget kan anses bedriva värdepappersrörelse trots att det är dotterbolag som säljs. Om det 

andelsägande bolaget även i övrigt bedriver värdepappersrörelse torde det avgörande bli om 

andelarna i paketeringsbolagen kan anses ingå i värdepappersrörelsen trots att de utgör 

dotterbolag.  

Om regeln i 27 kap. 6 § IL inte utgör en uttömmande reglering för när andelar i 

fastighetsförvaltande bolag kan anses utgöra lagerandelar, och regeln i 17 kap. 3 § IL således 

kan tillämpas på sådana andelar, krävs, liksom då det är andra tillgångar än fastigheter som 

paketeras, att handeln med andelarna har uppgått till en sådan omfattning att andelarna kan 

anses ingå i en värdepappersrörelse. 

Faktorer som ska bedömas för att avgöra om en värdepappersrörelse föreligger tycks utifrån 

praxis vara handelns varaktighet, regelbundenhet, omfattning i förhållande till företagets 

storlek och verksamhet samt hur handeln har organiserats och genomförts.  
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8 Generell jämförelse paketering – direktöverlåtelse/förvärv 

8.1 Inledning 

I det här kapitlet ska de generella skillnaderna mellan paketering och en direktöverlåtelse 

respektive ett direktförvärv behandlas. För att åskådliggöra jämförelsen på ett tydligt sätt, 

utgår jag från ett något förenklat exempel. I exemplet utgår jag från att det är en fastighet som 

ska paketeras, eftersom flest skatteaspekter aktiveras då, men detsamma gäller i princip även 

för andra slags tillgångar förutsatt att stämpelskatteaspekter räknas bort och rätt 

vinstbeskattningsregler för tillgångsslaget används. 

Exemplet som jag kommer att utgå från i jämförelsen är det följande: 

Bolag S vill sälja en fastighet till bolag K. Fastigheten förvärvades för 20 år sedan för 12 Mkr 

och har sedan dess skrivits av med årliga värdeminskningsavdrag på 2 %. Fastigheten har 

således skrivits av med 4.8 Mkr och har ett skattemässigt värde (här antar jag att samma 

avskrivningar även skett i deklarationen så att det skattemässiga värdet motsvarar det 

bokförda värdet) på 7.2 Mkr. Fastigheten antas kunna säljas för 31 Mkr. 

8.2 Direktöverlåtelse respektive direktförvärv 

Säljaren 

Vid en direktöverlåtelse ska säljaren ta upp en eventuell vinst till beskattning i inkomstslaget 

näringsverksamhet och en eventuell förlust får normalt dras av som kostnad. Resultatet vid en 

direktförsäljning av en fastighet beräknas, vilket har visats i avsnitt 4.2.1, som 

försäljningsintäkten minus omkostnadsbeloppet, vilket består av anskaffningsutgiften ökad 

med utgifter för förbättrande reparationer och underhåll. Vid en direktöverlåtelse ska utförda 

värdeminskningsavdrag som har gjorts på fastigheter återföras till beskattning, men som har 

framgått av avsnitt 4.3.1 i referensramen får återföringen ingen verklig skattekonsekvens om 

säljaren är en juridisk person, såtillvida avyttringen går med vinst (vilket torde vara 

normalfallet när paketering övervägs). Eftersom jag här utgår från att överlåtaren är en 

juridisk person, ska såväl kapitalvinsten som återläggningen beskattas i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Jag bortser vidare från utgifter, t.ex. mäklararvode, som kan ha uppstått i 

samband med avyttringen. 
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Det skattepliktiga resultatet beräknas därför som:  

(fsg.intäkten + återf.v.avdrag) – (anskaffningsutgiften + förb. reparationer och underhåll)  

För enkelhetens skull utgår jag från att förbättrande reparationer och underhåll inte har utförts. 

Säljarens skattekonsekvenser med anledning av försäljningen kan sammanställas som i 

tabellen nedan. 

Försäljningsintäkt + 31 Mkr 

Återföring v.avdrag + 4.8 Mkr 

Anskaffningsutgift - 12 Mkr 

Resultat = 23.8 Mkr 

Skatt (22 %) 5.236 Mkr (0.22 x 23.8) 

Kvar efter skatt 25.764 Mkr (31 Mkr – 5.236 Mkr) 

 

Köparen 

Vid ett direktförvärv avser hela köparens erlagda köpeskilling den förvärvda tillgången. Vid 

ett direktförvärv av en tillgång blir således hela köparens anskaffningsutgift (inkl. 

lagsfartskostnad) underlag för årliga värdeminskningsavdrag, om tillgången är av sådant slag 

som kan skrivas av. När den förvärvade tillgången utgör en fastighet ska köparen vid ett 

direktförvärv erlägga stämpelskatt. Om fastigheten förvärvas för 31 Mkr och det beloppet 

överstiger taxeringsvärdet, ska köparen betala en stämpelskatt på 1 317 500 kr (31 000 000 x 

0.0425 = 1 317 500) samt en expeditionsavgift på 825 kr.  

Vid en eventuell försäljning av tillgången ingår vidare hela anskaffningsutgiften i beräkningen 

av den skattepliktiga vinsten. Om fastigheten i exemplet senare har stigit i värde till t.ex. 32.5 

Mkr och K säljer den, blir vinsten, om vi bortser från eventuella värdeminskningsavdrag och 

återföringar av värdeminskningsavdrag, följande. 

Fsg.intäkt + 32.5 Mkr 

Anskaffningsutgift - 32 318 325 kr (31 Mkr + 1 317 500 kr + 825 kr) 

Resultat = 181 675 kr 

Skatt (22 %) Ca 39 969 kr (0.22 x 181 675)  

Kvar efter skatt 32 460 031 kr (32.5 Mkr – 39 969 kr) 
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8.3 Paketering 

Säljaren 

Paketeringen innebär att säljarens vinst undantas från beskattningen. Vid 

paketeringsförfaranden måste säljaren först och främst starta eller förvärva ett 

paketeringsbolag, vilket medför vissa transaktionskostnader. Om säljaren väljer att starta ett 

dotterbolag själv behöver säljaren, utöver aktiekapitalet, erlägga registreringsavgiften och 

förfarandet kan kräva viss tid. Om säljaren vill att det ska gå snabbare kan ett lagerbolag 

förvärvas. Ett lagerbolag blir normalt sett levererat inom ett par timmar eller dagar istället för 

ett par veckor, men är dyrare än att bilda ett eget dotterbolag. Innan bolagsverket år 2004 tog 

över uppgiften att ha hand om företagsregistreringar, var det Patent- och registreringsverket 

(PRV) som hade hand om företagsregistreringarna och väntetiderna för att få nya företag 

registrerade var ofta långa. Bolag som genom paketering ville överlåta en tillgång torde i 

många fall därför ha valt att förvärva ett lagerbolag eftersom de då slapp de långa väntetiderna 

och lättare kunde planera genomförandet av paketeringsöverlåtelser. Idag föreligger en 

betydligt kortare väntetid för företagsregistreringar. Väntetiderna kan variera beroende på 

period, och Bolagsverket uppdaterar successivt de aktuella väntetiderna på sin hemsida.
156

 Det 

normala tycks vara en väntetid på ca 7-14 dagar för att registrera ett nytt företag. De relativt 

korta väntetiderna kan tala för att allt fler bolag som väljer att överlåta tillgångar genom 

paketering bildar egna dotterbolag istället för att förvärva redan befintliga lagerbolag.  

Som sagts i kapitel 5 medför underprisöverlåtelsen från moderbolaget till paketeringsbolaget 

av den tillgång som ska avyttras genom paketring ingen uttags- eller utdelningsbeskattning för 

säljaren om underprisöverlåtelsen uppfyller kraven för en kvalificerad underprisöverlåtelse. 

Om det är en fastighet som ska överlåtas innebär den kvalificerade underprisöverlåtelsen dock 

att stämpelskatt ska erläggas i och med att ett ägarbyte sker från moderbolaget till 

paketeringsbolaget. I samband med paketeringsförfaranden är det paketeringsbolaget, d.v.s. 

indirekt säljaren, som åtminstone i teorin erlägger stämpelskatten. Det är möjligt att köparen 

kan komma att i praktiken ändå behöva erlägga en del av stämpelskatten, det beror på hur 

avtalet mellan köparen och säljaren utformas, men i fortsättningen utgår jag för enkelhetens 

skull från att det är säljaren som vid en paketering betalar stämpelskatten.  

                                                 
156

 Bolagsverkets hemsida, http://www.bolagsverket.se/om/oss/verksamhet/service/tider-1.206. 
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Som setts i referensramen i avsnitt 4.3.1 behöver inte någon återföring av 

värdeminskningsavdrag ske vid en underprisöverlåtelse av en fastighet till ett 

paketeringsbolag.  

Om vi utgår från samma förutsättningar som i exemplet om direktöverlåtelse av en fastighet, 

samt bortser från en eventuell paketeringsrabatt från köpeskillingen, föranleder en paketering 

följande skattemässiga konsekvenser för säljaren. Med reservation för att det kan gå till på 

annat sätt i praktiken, utgår jag här från att säljaren startar ett dotterbolag i form av ett 

aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 och överlåter fastigheten till dotterbolaget för en 

revers (skuldebrev) motsvarande det skattemässiga värdet. För att dotterbolaget ska kunna 

betala stämpelskatten antar jag här att säljaren tillför ett belopp motsvarande stämpelskatten 

till dotterbolaget.
157

 I exemplet utgår jag således från att paketeringsbolaget utgörs av ett 

aktiebolag och att det är säljaren som står hela kostnaden för att bilda paketeringsbolaget och 

att det är säljaren som betalar stämpelskatten. Jag bortser från eventuella 

transaktionskostnader och registreringsavgiften. Jag utgår vidare från att taxeringsvärdet 

utgörs av 75 % av marknadsvärdet, d.v.s. av 31 Mkr. 

Fsg.intäkt + 31 Mkr (Inkl. betalning av revers) 

Paketeringsbolag - 50 000 kr  

Stämpelskatt - 988 950 kr (4.5 % av taxeringsvärdet + 825 kr)  

Resultat = 29 961 050 kr 

Kvar efter skatt 29 961 050 kr (skattefri vinst på andelarna)  

Besparing jämfört med dir.överlåtelse 4 197 050 kr (29 961 050 – 25764 000) 

 

Köparen 

I och med att paketeringsbolagets anskaffningsutgift för tillgången var låg (paketeringsbolaget 

förvärvade ju tillgången till det skattemässiga värdet) får köparen en minskad möjlighet till 

värdeminskningsavdrag vid ett förvärv genom paketering jämfört med ett direktförvärv. Trots 

en hög anskaffningsutgift för paketeringsbolaget, och således indirekt för tillgången, får 

köparen alltså endast göra värdeminskningsavdrag på en liten del av utgiften, nämligen på den 

del som motsvarar tillgångens skattemässiga värde. Paketeringsbolagets låga 

anskaffningsutgift för tillgången föranleder också att den skattepliktiga vinsten vid en 

                                                 
157

 T.ex. genom en ägarinsättning mot plusgiro och eget kapital. För att inte komma ifrån ämnet bortser jag från 

eventuella andra associationsrättsregler. 
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eventuell vinstgivande direktöverlåtelse av tillgången ut ur paketeringsbolaget till en extern 

förvärvare skulle bli mycket stor. Om försäljningen av tillgången istället skulle ge upphov till 

en förlust vore förlusten visserligen avdragsgill. För att en förlust ska kunna uppstå krävs 

dock att tillgångens värde understiger paketeringsbolagets anskaffningsutgift, d.v.s. det 

dåvarande skattemässiga värdet plus lagfartskostnaden.  

Om vi utgår från samma exempel som när fastigheten var förvärvad genom ett direktförvärv 

blir resultatet av en direktförsäljning följande. Observera att köparen fortfarande har betalat 

31 Mkr för paketeringsbolaget och således indirekt för tillgången. 

Fsg.intäkt + 32.5 Mkr 

Anskaffningsutgift - 8 188 950 kr (7.2 Mkr + 988 950 kr) 

Resultat = 24 311 050 kr  

Skatt (22 %) 5 348 431 kr (0.22 x 24 311 050) 

Kvar efter skatt 27 151 569 kr 

 

Vid en direktöverlåtelse av fastigheten som köparen förvärvade genom paketering, får 

köparen således en skattebelastning på 5.3 Mkr (5 348 431 – 39 969) mer än vad som hade 

varit fallet om fastigheten från början var förvärvad genom ett direktförvärv. Att en köpare av 

en paketerad tillgång väljer att i praktiken sälja tillgången genom en vinstgivande 

direktöverlåtelse är således inte särskilt troligt.  

Att förvärva ett paketeringsbolag istället för att endast förvärva en tillgång kan även medföra 

vissa extrakostnader för köparen, t.ex. administrationskostnader för redovisning och 

revision.
158

 Om köparen skulle vilja bli av med paketeringsbolaget men behålla tillgången, 

torde tillgången kunna föras över från paketeringsbolaget till det nya moderbolaget enligt t.ex. 

reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser, varpå moderbolaget sedan gör sig av med 

paketeringsbolaget på lämpligt sätt. I en sådan situation måste givetvis hänsyn tas till 

associationsrättsliga regler, vilka lämnas utanför resonemangen i denna uppsats. Trots 

eventuella merkostnader för köparen kan dock beaktas att köparen vid ett förvärv genom 

paketering har en möjlighet att i sin tur överlåta tillgången vidare genom paketering utan att 

behöva bekosta paketeringsbolaget. 

                                                 
158

 De administrativa kostnader som uppkommer av att följa och uppfylla de regler som ställts upp för olika 

associationsrättsliga former har sammanställts i en rapport som finns att hitta under: Tillväxtverkets 

publikationer, R 2008:02, Näringslivets administrativa kostnader för associationsrätt. 
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8.4 Paketering med hänsyn till paketeringsrabatt 

Som framgått av den generella jämförelsen ovan av paketering och direktöverlåtelse 

respektive direktförvärv, tycks paketering generellt sett medföra oönskade skattekonsekvenser 

för köparen, medan säljaren får den klara fördelen att vinsten blir undantagen från 

beskattningen. För säljaren är paketering, så långt som vi sett hittills, således klart ekonomiskt 

fördelaktigt, medan det för köparen vore bättre att förvärva tillgången genom ett 

direktförvärv. Om det är i säljarens intresse att avyttra tillgången genom paketering, kan det 

därför krävas någon sorts kompensation till köparen för att få igenom affären. På grund av 

köparens minskade möjlighet till värdeminskningsavdrag, och även till viss del på grund av 

att en framtida vidareförsäljning genom en vinstgivande direktöverlåtelse skulle medföra en 

så stor skattebelastning, torde, åtminstone i teorin, en viss paketeringsrabatt därför ges till 

förmån för köparen.
159

  

För att påvisa de ekonomiska effekterna av ett paketeringsförfarande om en paketeringsrabatt 

medges, kan samma exempel som tidigare användas. Om vi utgår från att paketeringsrabatten 

utgörs av ca 25 % av den skatt som säljaren hade behövt betala vid en direktförsäljning men 

slipper betala vid ett paketeringsförfarande,
160

 kan de ekonomiska effekterna av 

paketeringsförfarandet beskrivas som följer. Här utgår jag från att säljaren står för hela 

kostnaden att bilda dotterbolaget och att paketeringsrabatten således sker som ett avdrag från 

tillgångens marknadsvärde, och inte från värdet på dotterbolagets andelar.
161

 

För säljaren Direktöverlåtelse  Paketering, rabatt 

Fsg.intäkt + 31 Mkr Fsg.intäkt + 29.691 Mkr 

Återför.v.avdrag + 4.8 Mkr Paketeringsbolag - 50 000 kr 

Anskaffningsutgift - 12 Mkr Stämpelskatt - 988 950 kr 

Resultat = 23.8 Mkr Resultat = 28 652 050 kr 

Skatt (22 %) 5.236 Mkr Skatt (22 %) 0 kr 

Kvar efter skatt 25.764 Mkr Kvar efter skatt 28 652 050 kr 

 

                                                 
159

 Att så även kan vara fallet i praktiken framgår även av t.ex. KPMG, Skattehandboken 2013, s. 294 och 

Bokelund Svensson, Fastighetsbeskattning – en praktisk handbok, s. 35. I praktiken kan dock självklart även 

andra faktorer spela in prissättningen, t.ex. tillgång och efterfrågan, kommunikationen mellan parterna och vem 

av parterna som har det bästa andra alternativet.  
160

 25 % i paketeringsrabatt är den procentsats som nämns i Bokelund Svensson, Fastighetsbeskattning – en 

praktisk handbok, s. 35. 
161

 Värdet på andelarna i paketeringsbolaget utgörs av det egna kapitalet plus skillnaden mellan fastighetens 

marknadsvärde och det skattemässiga värdet. Tillgången, som är såld på revers, betalas först när köparen har 

förvärvat paketeringsbolaget.  
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För köparen Direktförvärv  Paketering, rabatt 

Köpeskilling 31 Mkr Köpeskilling 29.691 Mkr  

Stämpelskatt 1 317 500 kr+825 kr Stämpelskatt 0 kr 

Sammanlagd utgift = 32 318 325 kr Sammanlagd utgift = 29.691 Mkr 

 

Genom en paketering med hänsyn till paketeringsrabatt får säljaren en besparing på 2 888 050 

kr. Köparen kan visserligen inte göra värdeminskningsavdrag i lika stor utstäckning som vid 

ett direktförvärv när förvärvet sker genom paketering och köparen kan få en hög 

vinstbeskattning om tillgången säljs genom en vinstgivande direktöverlåtelse, men köparen 

sparar genom paketeringen 2 627 325 kr vid förvärvet som kan placeras och förräntas på 

annat håll. Genom att förvärva tillgången paketerad kan köparen även i sin tur överlåta 

tillgången skattefritt genom paketering utan att behöva bekosta ett paketeringsbolag. 
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9 Analys 

9.1 Paketering – när är det möjligt och vilka faktorer kan påverka valet?  

Här ska den första problemformuleringen behandlas. När är ett paketeringsförfarande i 

huvudsak möjligt och vilka faktorer kan påverka huruvida paketering är en ekonomiskt 

fördelaktig överlåtelse- respektive förvärvsmetod? 

För att kunna konstatera när ett paketeringsförfarande i huvudsak är möjligt är det två faktorer 

som behöver beaktas. Den ena är när det är möjligt att överlåta tillgången från moderbolaget 

till paketeringsbolaget genom en kvalificerad underprisöverlåtelse, och den andra är när 

andelarna i paketeringsbolaget kan avyttras skattefritt.  

Tidigare var det, som framgått av avsnitt 5.3.1 i referensramen, inte ovanligt att tillgången 

som skulle paketeras behövde utgöra en verksamhetsgren i sig för att en kvalificerad 

underprisöverlåtelse från moderbolaget till paketeringsbolaget skulle vara möjlig. Ett av 

skälen till det torde vara att koncernbidrag med avdragsrätt enligt dåvarande lydelse endast 

kunde ges till egenstartade dotterbolag och inte till förvärvade lagerbolag som förvärvats 

under beskattningsåret. Att många bolag valde att paketera i ett förvärvat lagerbolag kan ha 

berott på att de då kunde undvika de långa väntetiderna som PRV hade för 

företagsregistreringar och på så vis lättare kunde planera genomförandet av 

paketeringsöverlåtelser. De relativt korta väntetiderna som föreligger idag för 

företagsregistreringar kan tala för att allt fler bolag som väljer att överlåta tillgångar genom 

paketering idag bildar egna dotterbolag istället för att förvärva redan befintliga lagerbolag. I 

och med lagändringen 2009 kan numera även koncernbidrag med avdragsrätt ges till 

dotterbolag som utgörs av under beskattningsåret förvärvade lagerbolag, varpå det torde vara 

allt ovanligare att en kvalificerad underprisöverlåtelse mellan ett moderbolag och ett 

dotterbolag kräver att tillgången som ska överlåtas utgör en egen verksamhetsgren. Förutsatt 

att det bolag som ska överlåta en tillgång till ett paketeringsbolag kan lämna koncernbidrag 

med avdragsrätt till paketeringsbolaget, tycks således kvalificerade underprisöverlåtelser 

numera inte vara begränsade till att avse sådana tillgångar som t.ex. fastigheter, fartyg och 

flygplan, utan kan även tillämpas på andra tillgångar som inte kan utgöra egna 

verksamhetsgrenar.  

En förutsättning för att en försäljning av ett paketeringsbolag ska vara skattefri är att 

andelarna i paketeringsbolaget utgör kapitaltillgångar för det andelsägande bolaget. Idag är 
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det möjligt för bolag som bedriver handel med fastigheter eller byggnadsrörelse att gå runt 

den särskilda regeln i 27 kap. 6 § IL och således paketera lagerfastigheter genom att använda 

sig av ett holdingbolag, vilket har visats bl.a. i HFD 2012 not 34 och Guldmyran-fallet som 

har refererats i avsnitt 7.2.2. På så vis riggas paketeringsförfarandet upp så att 27 kap. 6 § IL 

inte kan tillämpas. I brist på en sådan särskild regel som den i 27 kap. 6 § IL tycks andra 

tillgångar än lagerfastigheter inte kunna smitta av sig på andelarna. När det gäller paketering 

av andra tillgångar tycks det istället krävas, utifrån domen i projektbolagsfallet, att handeln 

med andelarna i paketeringsbolaget uppgår till en sådan omfattning att moderbolaget kan 

anses bedriva värdepappersrörelse, eller att moderbolaget sedan tidigare bedriver en 

värdepappersrörelse i vilken andelarna kan anses ingå, för att andelarna i paketeringsbolaget 

ska kunna anses utgöra lagerandelar. Även lagertillgångar är således möjliga att paketera 

förutsatt att andelarna inte anses ingå i en värdepappersrörelse. En utförligare diskussion om 

när andelar i paketeringsbolag tycks kunna anses utgöra lagerandelar samt tillämpningen av 

17 kap. 3 § IL följer i avsnitt 9.2 nedan. Det som ska sägas här är att det, av det ovan sagda, 

framgår att alla tillgångsslag torde vara möjliga att överlåta genom ett paketeringsförfarande, 

såtillvida paketeringsbolaget samt dess relation till moderbolaget och även det andelsägande 

bolagets verksamhet i övrigt riggas upp på rätt sätt. Paketering torde således i huvudsak vara 

möjligt för i princip alla slags verksamheter och avseende alla slags tillgångar, förutsatt att 

förfarandet riggas upp på ett sådant sätt att andelarna i paketeringsbolaget varken kan anses 

ingå i en värdepappersrörelse eller utgöra lagerandelar enligt den särskilda regeln i 27 kap. 6 § 

IL.  

Att alla tillgångsslag torde vara möjliga att paketera, innebär dock inte att de alltid är lämpliga 

att överlåta eller förvärva genom paketering. I kapitel 8 har jag i räkneexempel visat på vilka 

skattemässiga konsekvenser paketering får jämfört med en direktöverlåtelse respektive ett 

direktförvärv. I de exemplen togs dock ingen hänsyn till övriga omständigheter och faktorer 

på säljar- och köparsidan, trots att sådana aspekter torde få stor betydelse i ett val mellan 

överlåtelse- och förvärvsmetod. Även egenskaper hos tillgångsslaget och köparens 

framtidsplaner torde kunna påverka valet mellan ett paketeringsförfarande eller en 

direktöverlåtelse respektive ett direktförvärv. Frågan som jag ställer mig är vilka faktorer som 

kan tänkas påverka huruvida paketering är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med en 

direktöverlåtelse respektive ett direktförvärv.   

Av den generella jämförelsen i kapitel 8 framgår att paketering innebär att köparen förlorar 

värdeminskningsavdrag. Innebär paketering alltid minskade värdeminskningsavdrag för 
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köparen? Jag kan tänka mig situationer där omständigheterna är sådana att paketeringen kan 

riggas upp på ett sådant sätt att varken köparen, eller eventuella kommande köpare, förlorar 

värdeminskningsavdrag. För att tydligt visa på vad jag menar kan jag gestalta det i ett 

exempel.  

En del tillgångar har ett bestående värde och kan således inte vara föremål för avskrivningar. 

En sådan tillgång är mark. För en köpare (K1), som t.ex. är intresserad av att köpa obebyggd 

mark för att sedan själv uppföra byggnader på marken kan det tänkas vara fördelaktigt att 

förvärva marken paketerad. Säljaren (S) får på så vis en skattefri vinst och K1 kan, förutsatt 

att en paketeringsrabatt medges avseende t.ex. den skattebelastning som skulle kunna uppstå 

om K1 säljer marken vidare genom en direktöverlåtelse, förvärva marken lite billigare. K1 

kan sedan teckna ett avtal med paketeringsbolaget och uppföra byggnaderna på marken som 

ägs av paketeringsbolaget. Paketeringsbolaget säljs sedan vidare till den i slutändan avsedda 

förvärvaren (K2).  

Förutsatt att K1 varken bedriver handel med fastigheter eller byggnadsrörelse, eller förutsatt 

att K1 bedriver en sådan rörelse men använder sig av ett holdingbolag, får K1 en skattefri 

vinst vid avyttringen av paketeringsbolaget i vilket det vid avyttringstillfället finns såväl mark 

som byggnader. Förutsatt att S betalade stämpelskatten i samband med paketeringen av 

marken undviker också såväl K1 som K2 att betala stämpelskatt, eftersom de nyuppförda 

byggnaderna är uppförda i paketeringsbolagets ägo och således inte har bytt ägare. Under 

tiden innan uppförandet av byggnaderna har kommit igång, eller under tiden som projektet 

fortlöper, förlorar inte K1 några avskrivningar på den obebyggda marken eftersom några 

sådana inte heller hade varit möjliga vid ett direktförvärv. Anskaffningsvärdet för de 

byggnader som uppförts i paketeringsbolaget utgörs, enligt 19 kap. 8 § IL, av utgifterna som 

uppförandet av byggnaderna har föranlett. Eftersom byggnaderna har uppförts i 

paketeringsbolagets ägo, och en underprisöverlåtelse inte har behövt ske från moderbolaget 

till paketeringsbolaget, förlorar inte K2 något avskrivningsunderlag. K2 kan vidare få en viss 

paketeringsrabatt beräknad på den skatt som K1 hade behövt betala vid en direktförsäljning 

och kan på så vis förvärva tillgången, d.v.s. marken och byggnaderna, något billigare och kan 

vid en framtida eventuell överlåtelse av tillgången avyttra den genom paketering och på så vis 

i sin tur få en skattefri vinst.  

Under omständigheterna i exemplet har paketeringsförfarandet kunnat användas på så sätt att 

såväl S som K1 har kunnat få skattefria vinster utan att varken K1 eller K2 har fått minskad 
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möjlighet till värdeminskningsavdrag. Såväl K1 som K2 kan även i sin tur överlåta tillgången 

skattefritt genom paketering utan att behöva bekosta ett paketeringsbolag. Ett sådant 

förfarande kan även tänkas vara möjligt när det som K1 ska uppföra på marken är annat än 

byggnader, t.ex. vid uppförande av vindkraftverk vilka skattemässigt behandlas som 

byggnadsinventarier.
162

 Här bör jag dock tillägga att jag i exemplet har utgått från att den 

köpeskilling som K2 betalar för marken och byggnaderna i huvudsak inte överstiger det 

sammanlagda värdet för marken och byggnadernas anskaffningsvärde. Om den del av 

köpeskillingen som är hänförlig till byggnaderna skulle överstiga byggnadernas 

anskaffningsvärde, torde K2 få minskade möjligheter till värdeminskningsavdrag vid ett 

förvärv genom paketering än vid ett direktförvärv.   

Det finns många faktorer som kan, och bör, påverka valet av överlåtelse- respektive 

förvärvsmetod. Jag ska i det följande sammanställa de faktorer som jag ser torde kunna få stor 

betydelse för ett sådant val. Listan är inte uttömmande avseende vilka faktorer som kan vara 

värda att beakta, utan även andra faktorer kan givetvis påverka ett specifikt bolags val. 

Eftersom en bedömning av vad som är fördelaktigt beror på parternas situationer och avsikter 

i övrigt, strävar jag inte efter att fastställa huruvida samtliga faktorer i listan innebär att 

paketering är ekonomiskt fördelaktigt eller inte.     

Faktorer som jag ser kan påverka valet av överlåtelse- och förvärvsmetod: 

- Till att börja med kan konstateras att paketering normalt endast torde vara att överväga 

om en avyttring av tillgången förväntas ge upphov till en vinst som är så pass stor att 

den med goda marginaler täcker utgifterna som krävs för att starta eller förvärva ett 

paketeringsbolag samt täcka andra kostnader såsom t.ex. stämpelskatt. Därav följer att 

tillgången antingen ska ha stigit i värde, är helt eller delvis avskriven men fortfarande 

har ett högt marknadsvärde eller att säljaren har producerat tillgången och förväntas 

kunna sälja den med vinst.  

 

- Köparens framtidsplaner är viktiga för valet av förvärvsmetod. Som setts tidigare 

riskerar köparen att få en mycket stor skattebelastning om köparen väljer att sälja 

tillgången genom en vinstgivande direktöverlåtelse. Köparen bör således antingen ha 

för avsikt att behålla tillgången eller, om tillgången trots allt ska säljas och 
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försäljningen förväntas ge upphov till vinst, även i sin tur sälja den genom paketering. 

Om köparen avser att behålla tillgången och tillgången är avskrivningsbar, blir å andra 

sidan köparens minskade möjligheter till värdeminskningsavdrag av större betydelse 

än om tillgången endast skulle behållas under en kortare period.   

 

- Hittills har paketering och det lägre värdeminskningsunderlaget antagits vara en 

nackdel för köparen, men så kanske det inte måste vara. Om det t.ex. är ett relativt 

nystartat företag som är i behov av att förvärva en tillgång och kan antas ha ett par år 

framför sig där intäkterna inte kommer att bli så stora att köparen till fullo kan utnyttja 

de förhållandevis stora värdeminskningsavdragen som ett direktförvärv skulle 

medföra, kan det tänkas vara fördelaktigt för köparen att förvärva tillgången genom 

paketering. Förutsatt att köparen får en paketeringsrabatt kan köparen då förvärva 

tillgången något billigare än vid ett direktförvärv, och kan undvika att ett underskott 

som rullas vidare år efter år uppstår, eftersom paketeringen medför att avskrivningarna 

avseende tillgången blir mindre. 

 

- Avseende säljarens intressen har hittills endast lyfts fram att paketering kan vara 

ekonomiskt fördelaktigt, men det kan även finnas situationer i vilka det kan vara en 

fördel för säljaren att istället överlåta en tillgång genom en direktöverlåtelse. Så kan 

det t.ex. tänkas vara om säljaren har ett balanserat underskott sedan tidigare år eller i 

övrigt har fått ett underskott under samma beskattningsår som tillgången ska avyttras. 

Vid en paketering får säljaren en skattefri vinst, men får ofta in en lägre 

försäljningsintäkt än vid en direktöverlåtelse och behöver bekosta ett 

paketeringsbolag. Om säljaren har ett underskott kan det tänkas vara mer lämpligt att 

avyttra tillgången genom en direktöverlåtelse, eftersom säljaren då får in en större 

försäljningsintäkt som, genom att den kan kvittas mot underskottet, också blir skattefri 

och underskottet minskar. 

 

- Av betydelse torde även vara vilket tillgångsslag som ska paketeras, t.ex. om den är 

avskrivningsbar eller inte, samt huruvida avsikten är att producera eller uppföra en 

tillgång i det förvärvade paketeringsbolaget eller inte. Det tidigare exemplet med 

paketering av mark där köparen i sin tur skulle bebygga marken och sälja den 

bebyggda marken vidare, är ett tydligt exempel på detta. Köparens och även 

kommande köpares framtidsplaner kan på så vis bli av betydelse. 
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- Ett paketeringsförfarande behöver inte alltid medföra minskade möjligheter till 

värdeminskningsavdrag när det som har paketerats utgör en avskrivningsbar tillgång. 

Så torde fallet kunna vara om det är en tillgång, t.ex. ett inventarium, som skrivs av 

enligt avskrivningsplan och har ett visst skattmässigt värde men ett lägre 

marknadsvärde på grund av t.ex. slitage. Då kan en paketering istället ge köparen 

ökade möjligheter till värdeminskningsavdrag. Å andra sidan skulle kanske säljaren 

under sådana förutsättningar föredra att sälja tillgången via en direktöverlåtelse för att 

kunna få en avdragsgill förlust. 

 

- Under avsnitt 8.3 nämndes att köparen torde kunna föra över tillgången genom en 

kvalificerad underprisöverlåtelse från paketeringsbolaget till moderbolaget om 

köparen vill undvika de extrakostnader som ett dotterbolag kan innebära. Om 

tillgången ska överlåtas från paketeringsbolaget till moderbolaget bör dock även vissa 

väsentliga skatteapsekter beaktas. En sådan aspekt är en eventuell påverkan på 

avskrivningsmöjligheterna. Om anskaffningsutgiften för t.ex. en tillgång skrivs av 

enligt 30-regeln, innebär det att tillgången varje år skrivs av med 30 % på det 

skattemässiga värdet från föregående år. Eftersom moderbolaget vid ett förvärv genom 

en kvalificerad underprisöverlåtelse förvärvar fartyget för det skattemässiga värdet, 

medför en kvalificerad underprisöverlåtelse från paketeringsbolaget till moderbolaget 

inte någon negativ konsekvens för avskrivningsmöjligheterna, även om 

underprisöverlåtelsen sker under ett annat beskattningsår än det år då 

paketeringsbolaget förvärvade tillgången. Om tillgångens anskaffningsutgift skrivs av 

enligt 20-reglen blir dock situationen annorlunda. Om paketeringsbolaget förvärvar 

tillgången för det skattemässiga värdet 5 Mkr, ska anskaffningsutgiften enligt 20-

regeln skrivas av på fem år, d.v.s. med 1 Mkr per år. Ifall paketeringsbolaget överlåter 

tillgången till moderbolaget under samma beskattningsår som paketeringsbolaget 

förvärvade tillgången, påverkas inte avskrivningsmöjligheterna, men det gör dem 

däremot om paketeringsbolaget förvärvar tillgången det ena beskattningsåret och 

sedan överlåter tillgången till moderbolaget det andra beskattningsåret, eller ytterligare 

senare beskattningsår. Vid utgången av det första beskattningsåret skrivs tillgången av 

med 1 Mkr och har således ett skattemässigt värde på 4 Mkr. När moderbolaget 

förvärvar fartyget sker det till det skattemässiga värdet, d.v.s. 4 Mkr, vilket ska 

kostnadsföras på fem år enligt 20-regeln, d.v.s. skrivas av med 800 000 kr per år. Om 
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köparen är intresserad av att kunna göra så höga avskrivningar som möjligt per år 

(men ändå vill förvärva en tillgång paketerad) kan det följaktligen vara av intresse att 

behålla tillgången i paketeringsbolaget. Samma resonemang får även betydelse för 

avskrivning på byggnader, eftersom även sådana värdeminskningsavdrag följer en 

linjär avskrivning precis som avskrivningar enligt 20-regeln.  

 

- Utöver avskrivningsaspekter måste även beaktas huruvida en eventuell överlåtelse från 

paketeringsbolaget till moderbolaget kan komma att påverka huruvida 

paketeringsbolaget kan klassificeras som ett skalbolag. I Skatterättsnämndens 

förhandsbesked från den 6 juli 2007, som nämnts i avsnitt 6.2.2, framgick det att 

avsikten med paketeringen var att överlåta den paketerade hyresfastigheten till 

bostadsrättsföreningen som var köpare av paketeringsbolaget efter att 

bostadsrättsföreningen hade förvärvat andelarna i paketeringsbolaget. Enligt 

Skatterättsnämnden ansågs 25 a kap. 14 § p. 3 IL därmed vara uppfylld och 

paketeringsbolaget ansågs vara ett skalbolag. 

 

- En ytterligare intressant aspekt av paketeringsförfaranden är den eventuella 

möjligheten till omklassificering av immateriella tillgångar. Som setts i avsnitt 4.3.2, 

är det endast förvärvade immateriella tillgångar som följer avskrivningsreglerna i 18 

kap. IL. Om ett företag har en internt upparbetad immateriell rättighet som enligt god 

redovisningssed inte får skrivas av, såsom t.ex. ett varumärke, torde bolaget kunna 

överlåta rättigheten till ett paketeringsbolag så att den anses vara förvärvad och 

därmed är avskrivningsbar enligt 18 kap. IL i paketeringsbolaget. När tillgången ägs 

av paketeringsbolaget torde moderbolaget sedan kunna utnyttja tillgången mot 

ersättning, royalty. 

 

- När det gäller fastigheter torde även en fastighets taxeringsvärde kunna påverka 

parternas beslut. Om taxeringsvärdet skulle beräknas som 75 % av fastighetens 

verkliga marknadsvärde, skulle det vara relativt tryggt att säga att paketeringsbolagets 

köpeskilling för fastigheten, d.v.s. det skattemässiga värdet, normalt understiger 

taxeringsvärdet och att stämpelskatten således ska beräknas på taxeringsvärdet. 

Eftersom taxeringsvärdet bestäms av Skatteverket med viss eftersläpning och med en 

viss uppskattning, är det dock möjligt att taxeringsvärdet inte överensstämmer med 75 

% av det verkliga marknadsvärdet. Om det skattmässiga värdet skulle överstiga 
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taxeringsvärdet alternativt om taxeringsvärdet vore högre än det skattemässiga värdet 

men lägre än det verkliga marknadspriset skulle ett paketeringsförfarande innebära en 

lägre stämpelskatt än vid ett direktförvärv. Ifall taxeringsvärdet skulle överstiga såväl 

det skattemässiga värdet som den verkliga köpeskillingen vid ett direktförvärv, skulle 

stämpelskatten dock vid såväl paketering som vid ett direktförvärv beräknas på 

taxeringsvärdet, och valet skulle på så vis inte påverkas av skattekonsekvenser 

avseende stämpelskatten.  

 

- Det kan även vara viktigt att komma ihåg att överlåtelser och förvärv kan vara 

kombinerade med paketering och direktöverlåtelse. Vid ett inkråmsförvärv eller ett 

annat förvärv där köparen ska förvärva flera tillgångar kan en del av tillgångarna 

förvärvas genom paketering medan andra förvärvas genom direktförvärv, beroende på 

faktorer och önskemål hos köparen och säljaren. 

 

- Att lägga in en tillgång i ett bolag kan vara ett överlåtelsesätt att överväga även av 

andra skäl än skattemässiga skäl. Som exempel kan nämnas om parterna avser att 

skriva ett optionsavtal avseende fast egendom. Ett optionsavtal avseende fast egendom 

är nämligen inte bindande,
163

 men genom att paketera den fasta egendomen och sedan 

skriva ett optionsavtal avseende andelarna i paketeringsbolaget kan parterna uppnå 

den önskade avtalsrelationen.  

Trots att det kan tyckas vara självklart kan här påpekas att det torde vara sällan som parterna 

inför en förhandling vill dela med sig av viss information gällande det egna bolaget och dess 

ekonomi. Det förefaller vara mycket sällan, om ens någonsin, som en säljare respektive 

köpare av en tillgång under en förhandling skulle dela med sig av information avseende t.ex. 

eventuella underskott. Även om paketering vore den mest optimala överlåtelse- respektive 

förvärvsmetoden i teorin, är det inte säkert att så blir fallet i praktiken.   
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9.2 Förutsebarhet angående klassificeringen av andelar i paketeringsbolag? 

Här ska den andra problemformuleringen behandlas. Tycks det föreligga förutsebarhet 

angående klassificeringen av andelar i paketeringsbolag? Med klassificeringen av andelar i 

paketeringsbolag avses här dels när andelarna i paketeringsbolaget kan anses utgöra 

lagertillgångar respektive kapitaltillgångar, och dels när försäljningen av andelarna kan 

komma att aktivera skalbolagsreglerna. Det är således förutsebarheten, eller den eventuella 

bristen på förutsebarhet, avseende dessa två områden som kommer att analyseras i det 

följande.  

Att det är möjligt för ett bolag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter att 

avyttra lagerfastigheter skattefritt genom ett paketeringsförfarande där ett mellanbolag, ett 

holdingbolag, äger andelarna i paketeringsbolaget torde idag stå klart. Tillämpningen av 27 

kap. 6 § IL och möjligheten att gå runt regeln genom en mellanbolagslösning har bekräftats i 

så pass många rättsfall, vars domslut även tycks ha fått stöd i doktrin,
164

 att rättsläget 

avseende tillämpningen av regeln kan anses vara förutsebart. Möjligheten att sälja 

lagerfastigheter skattefritt genom en mellanbolagslösning torde även förbli godkänt, eller 

åtminstone juridiskt godtagbart, i framtiden, förutsatt att lagreglerna inte ändras.  

Huruvida andelarna i fastighetsförvaltande bolag kan anses utgöra lagerandelar enligt 17 kap. 

3 § IL när paketeringsförfarandet har riggats upp på ett sådant vis att 27 kap. 6 § IL inte är 

tillämplig har dock inte uttryckligen klarlagts i praxis. Den största osäkerheten angående 

tillämpningen av 17 kap. 3 § IL torde bero på Högsta förvaltningsdomstolens dom i HFD 

2012 not 34 där domstolen endast konstaterade att inte heller vad som hade framkommit i 

övrig motiverade att andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen skulle anses utgöra 

lagerandelar. Huruvida det uttalandet innebar att en prövning mot 17 kap. 3 § IL är möjlig 

eller inte är svårt att med säkerhet säga. 

I doktrin tycks den härskande meningen vara att 27 kap. 6 § IL inte torde vara menad som en 

uttömmande regel för när andelar i fastighetsförvaltande bolag kan utgöra lagerandelar.
165

 Att 

17 kap. 3 § IL kan tillämpas på andelarna i sådana bolag torde även kunna tänkas vara en 

naturlig följd av lex specialis. Om paketeringsförfarandet har riggats upp på ett sådant sätt att 

förfarandet hamnar utanför den särskilda regelns tillämpningsområde, torde den allmänna 

lagerregeln kunna tillämpas precis som den kan tillämpas på andelar i paketeringsbolag vari 
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andra tillgångar än just fastigheter är paketerade. Rättsläget hade dock, enligt min mening, 

kunnat förtydligas om den eventuella tillämpningen av 17 kap. 3 § IL uttryckligen hade 

diskuterats i t.ex. HFD 2012 not 34 eller Guldmyran-fallet. En sådan uttrycklig diskussion 

hade varit önskvärd speciellt med tanke på att Skatteverket yrkade på en tillämpning av den 

allmänna lagerregeln i HFD 2012 not 34 och sedan även yrkade på en tillämpning av den 

allmänna lagerregeln i Guldmyran-fallet med motiveringen att det varken i förarbeten eller i 

praxis framkommit att 17 kap. 3 § IL är begränsad till att endast vara tillämplig på andelar när 

andelarna kan anses ingå i en värdepappersrörelse. I Guldmyran-fallet dömde även 

förvaltningsrätten att andelarna skulle anses utgöra lagerandelar enligt 17 kap. 3 § IL för att 

de kunde anses ha varit avsedda för omsättning, men genom att kammarrätten endast 

hänvisade till Högsta förvaltningsdomstolens dom i HFD 2012 not 34 diskuterades aldrig 

förvaltningsrättens dom. 

En uttrycklig diskussion avseende tillämpningen av den allmänna lagerregeln hade således 

inte endast ökat förutsebarheten angående huruvida 17 kap. 3 § IL överhuvudtaget kan 

tillämpas på andelar i fastighetsförvaltande bolag, utan hade även bidragit till en ökad 

förutsebarhet avseende vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att 17 kap. 3 § IL ska 

vara tillämplig.  

I projektbolagsfallet klargjordes dock att andelar i paketeringsbolag endast ska anses utgöra 

lagerandelar enligt 17 kap. 3 § IL om andelarna kan anses ingå i en värdepappersrörelse. Där 

hänvisades till tidigare praxis avseende värdepappersrörelse och konstaterades att faktorer 

som ska tas med i bedömningen, avseende om en värdepappersrörelse föreligger, är hur 

värdepappersförvaltningen har organiserats och genomförts samt förvaltningens omfattning i 

förhållande till bolagets storlek och verksamhet. Därefter konstaterades endast att 

omständigheterna i det aktuella fallet var sådana att 17 kap. 3 § IL inte kunde tillämpas. Det 

leder oss till nästa fråga, nämligen huruvida det kan anses föreligga förutsebarhet angående 

under vilka omständigheter som andelar i paketeringsbolag kan anses ingå i en 

värdepappersrörelse. Häri ser jag två frågor, nämligen 1) kan handel med andelar i dotterbolag 

utgöra en värdepappersrörelse och i vilken omfattning torde ett bolag i så fall kunna handla 

med paketeringsbolag utan att 17 kap. 3 § IL aktiveras? och 2) kan andelar i paketeringsbolag 

anses ingå i en redan befintlig värdepappersrörelse?   

Här ska den första av ovanstående frågor först behandlas. I SOU 2008:80 del 2, som det även 

hänvisades till i projektbolagsfallet, sades att andelar i dotterbolag inte är avsedda för 
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omsättning och att de därmed inte ingår i en värdepappersrörelse.
166

 Paketeringsbolag är 

visserligen dotterbolag, men kan de inte anses vara avsedda för omsättning? Den fjärde frågan 

i projektbolagsfallet tycks ha syftat på just den frågeställningen. Frågan som ställdes var då 

huruvida bedömningen av klassificeringen av andelarna i paketeringsbolaget kunde påverkas 

av att syftet var att paketeringsbolagen skulle avyttras omedelbart efter att de erhållit 

projekten. Svaret blev, såvitt jag kan utläsa av domskälen, att klassificeringen av andelar i 

dotterbolag som avyttras omedelbart efter att dotterbolaget har förvärvat en tillgång från 

moderbolaget, ska ske utifrån beaktande av omfattningen av förvaltningen/handeln med 

andelarna i förhållande till företagets storlek och verksamhetsinriktning samt hur 

förvaltningen/handeln har organiserats och genomförts. Skatterättsnämnden tycks således ha 

ansett att handel med andelar i dotterbolag kan utgöra en värdepappersrörelse, vilket Högsta 

förvaltningsdomstolen även tycks ha vidimerat genom att fastställa förhandsbeskedet utan 

ytterligare diskussion eller tillägg.  

Om moderbolaget inte bedriver någon övrig handel med värdepapper förutom försäljning av 

andelar i paketeringsbolag, torde således andelarna i paketeringsbolagen anses ingå i en 

värdepappersrörelse och således vara lagerandelar om moderbolaget säljer så pass många 

paketeringsbolag att handeln uppgår till en sådan omfattning, samt organiseras och genomförs 

på sådant sätt, att det i förhållande till företagets storlek och verksamhetinriktning inte endast 

utgör förvaltning av värdepapper eller en vanligt moder- och dotterbolagsrelation. Frågan är 

då hur många paketringsbolag som kan tänkas säljas utan att en värdepappersrörelse kan anses 

föreligga. En viss vägledning vid bedömningen kan finnas i de rättsfall om 

värdepappersrörelse från 1980-talet och framåt som har tagits upp i avsnitt 7.3.5.2. I de fallen 

var det återkommande kriteriet att handeln hade skett så pass varaktigt och regelbundet att 

handeln kunde anses utgöra en självständigt och yrkesmässigt bedriven värdepappersrörelse. 

En del av de fallen är dock relativt gamla och det är möjligt att bedömningen avseende 

omsättning m.m. skulle ske annorlunda idag. I många av fallen handlade det även om relativt 

stora belopp, och det är möjligt att bedömningen skulle vara strängare när det gäller handel 

med paketeringsbolag. I RÅ 2003 ref 49 konstaterades dock att ett bolag torde ha relativt stora 

möjligheter att placera en, som Regeringsrätten uttryckte det, rimlig del av likviditetsreserver 

i värdepapper utan att för den sakens skull behöva beskattas som om de bedrev 

värdepappersrörelse.  
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Det förefaller vara mycket svårt att sätta någon specifik gräns på hur många 

paketeringsförfaranden som torde vara möjliga att genomföra utan att en värdepappersrörelse 

anses föreligga. Av praxis avseende värdepappersrörelse tycks det, som sagt, föreligga ett 

krav på regelbundenhet för att en värdepappersrörelse ska anses föreligga. Det som kan 

konstateras är att Högsta förvaltningsdomstolen i projektbolagsfallet tycks ha ansett, utifrån 

omständigheterna i målet, att en avyttring av fem paketeringsbolag per år är möjlig utan att 

andelarna i paketeringsbolaget ska anses utgöra lagerandelar. Om en prövning mot 17 kap. 3 § 

IL även skedde i HFD 2012 not 34 verkar Högsta förvaltningsdomstolen under de 

omständigheterna ha ansett att en avyttring av fem paketeringsbolag under en treårsperiod inte 

heller föranledde att andelarna skulle anses utgöra lagerandelar. Att det är svårt att ange exakt 

hur många paketeringsbolag som torde kunna avyttras per år utan att en värdepappersrörelse 

anses föreligga behöver dock inte innebära en brist i förutsebarheten, eftersom bedömningen 

torde bero på faktorer i varje enskilt fall. Att det är svårt att ange en tumregel för hur många 

paketeringsbolag som kan avyttras utan att värdepappersrörelse anses föreligga innebär dock 

att varje bolag som överväger att använda ett paketeringsförfarande bör göra en bedömning 

utifrån de övriga omständigheterna och gå fram med viss försiktighet.  

Av det som framgår av sakomständigheterna i projektbolagsfallet och i HFD 2012 not 34 

tycks dock inget av moderbolagen i de två rättsfallen ha bedrivit någon värdepappersrörelse i 

övrigt. Hur en bedömning skulle ske om moderbolaget dels bedrivit annan 

värdepappersrörelse och dels avyttrat andelar i paketeringsbolag är därför svårt att säga. Här 

kommer vi således in på den andra av mina frågor som ställdes på s. 71. Det jag avser här är 

om andelar i paketeringsbolag skulle kunna anses ingå automatiskt i en redan bedriven 

värdepappersrörelse, eller om det torde krävas att handeln med just paketeringsbolag uppgår 

till en sådan omfattning att den handeln i sig anses utgöra en värdepappersrörelse vari 

andelarna ingår. Skulle andelarna i ett enda paketeringsbolag med andra ord ingå en 

värdepappersrörelse om det andelsägande bolaget redan bedrev en värdepappersrörelse och 

sedan sålde endast ett paketeringsbolag? Om det stod klart att paketeringsbolaget var avsett 

för omsättning skulle kanske andelarna i det kunna tänkas ingå i den redan bedrivna 

värdepappersrörelsen och således utgöra lagerandelar. Som konstaterats i avsnitt 7.3.5.4 är det 

dock möjligt för ett moderbolag som bedriver värdepappersrörelse att samtidigt inneha 

andelar som inte anses ingå i värdepappersrörelsen. Ett klargörande i frågan hade, enligt mig, 

lett till ökad förutsebarhet.  
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När en överlåtelse sker via ett paketeringsförfarande finns det även en risk att reglerna om 

skalbolag blir tillämpliga, vilket skulle innebära en mycket hård beskattning om inte särskilda 

åtgärder tas och t.ex. en skalbolagsdeklaration upprättas. Ett skalbolag föreligger, som visats i 

avsnitt 6.2.2, om marknadsvärdet av det avyttrade bolagets likvida tillgångar överstiger 

jämförelsebeloppet, vilket i paketeringsfall utgörs av halva ersättningen för det avyttrade 

bolaget. Kontanter, värdepapper och andra liknande tillgångar utgör alltid likvida tillgångar, 

men även tillgången eller tillgångarna som har överförts från moderbolaget till 

paketeringsbolaget inför en extern avyttring kan utgöra likvida tillgångar om de tre 

förutsättningarna i 25 a kap. 14 § p. 1-3 IL är uppfyllda. Som visats i referensramen i avsnitt 

6.2.2 är det normalt p. 3 som blir avgörande när det gäller huruvida ett paketeringsbolag kan 

anses utgöra ett skalbolag. Enligt p. 3 ska tillgången som har paketerats i bolaget inte räknas 

som en likvid tillgång om det framgår att tillgången har anskaffats i annat syfte än att den lätt 

ska kunna avyttras efter att andelarna har avyttrats. En sådan bedömning måste ske i varje 

enskilt fall. Reglerna har införts för att förhindra att bolagen plundras på likvida medel efter 

att bolagen har sålts till köparen, men som nämnts i avsnitt 6.2.2 riktar sig 

skalbolagsbeskattningsreglerna inte mot köparen av ett skalbolag, utan mot säljaren.  

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden den 6 juli 2007, som har återgetts i nyss nämnda 

avsnitt i referensramen, framfördes att det avgörande för att skalbolagsreglerna skulle 

tillämpas under omständigheterna i fallet var att köparen avsåg att direkt efter förvärvet av 

paketeringsbolaget överlåta tillgången från paketeringsbolaget till moderbolaget. För att 

säljaren med säkerhet ska kunna veta huruvida skalbolagsreglerna kan aktiveras eller inte, 

tycks säljaren således även behöva veta vad köparen avser att göra efter förvärvet av 

paketeringsbolaget. Ett sådant förfarande där säljarens skattemässiga situation med anledning 

av en andelsavyttring kan komma att påverkas av händelser hos köparen som sker först efter 

försäljningen av andelarna torde, enligt min mening, inte vara särskilt förutsebart. Det torde 

vara svårt för säljaren att förutse vad köparen kommer att göra med egendomen och det torde 

därför vara svårt för säljaren att förutse huruvida skalbolagsbeskattning kan komma att 

aktualiseras. Att ge förslag på åtgärder för att förbättra förutsebarheten när det gäller reglerna 

om skalbolagsbeskattning är ett så stort område att det skulle kunna vara ett uppsatsämne isig. 

För att inte komma ifrån min frågeställning kommer jag således inte att gå in på ett sådant 

resonemang, utan nöjer mig här med att konstatera att om det finns en risk att 

skalbolagsreglerna blir tillämpliga, torde det vara säkrast för säljaren att se till att en 

skalbolagsdeklaration upprättas. Det gäller även ifall ett undantag på grund av särskilda skäl 
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förväntas föreligga, eftersom skalbolagsbeskattning ska ske om inte en skalbolagsdeklaration 

är Skatteverket tillhanda senast 60 dagar efter avyttringen, 27 kap. 4 § skatteförfarandelagen, 

om undantaget på grund av särskilda skäl efter en bedömning trots allt inte är uppfyllt.
167

   

I ett val mellan en direktöverlåtelse respektive ett direktförvärv och ett paketeringsförfarande 

torde, utöver sådana faktorer som de som behandlades i analysens föregående avsnitt, även 

förutsebarheten avseende gällande rätt och förfarandets korrekthet, samt vilka skattemässiga 

konsekvenser ett paketeringsförfarande kan tänkas få om förfarandet visas vara inkorrekt, 

påverka valet. Betydelsen av ovisshet avseende konsekvenserna av ett affärsbeslut har 

behandlats i en uppsats om rättsosäkerhet som har skrivits som examensarbete i skatterätt vid 

Stockholms universitet.
168

 Författaren framhöll att om rättsosäkerhet kan komma att medföra 

en risk för att ett affärsbeslut ger upphov till ökade skattekostnader, är det viktigt att parten 

eller parterna som bär risken på något sätt säkerställer ett belopp motsvarande den befarade 

ökade skattekostnaden. Som exempel på ett sådant säkerställande angav författaren 

försäkringar eller, när risken inte går att försäkra, t.ex. att vinstmarginalerna i andra affärer 

ökas så att de kan täcka risken.
169

 Författaren menade även på att rättsosäkerheten kan utgöra 

en transaktionskostnad, i och med att rättsosäkerhet bl.a. kan bidra till längre och svårare 

rättsprocesser om tvister skulle uppstå.
170

 Ett affärsbeslut som påverkas av osäkerhet kan på 

så vis tänkas vara förknippat med ökade kostnader jämfört med ett affärsbeslut avseende 

vilket det råder rättssäkerhet. Även i de fall då paketering teoretiskt och vid första anblicken 

tycks vara ett fördelaktigt överlåtelse- respektive förvärvssätt, kan bristen på förutsebarhet 

och konsekvenserna av ett eventuellt förverkligande av en risk tänkas medföra att en 

direktöverlåtelse respektive ett direktförvärv kan bli mer lönsamt i slutändan och således vara 

att föredra. 
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9.3 Kan valmöjligheten av skattekonsekvenser anses vara motiverad? 

Det som har skett i samband med införandet av reglerna om skattebefrielse för kapitalvinster 

på näringsbetingade andelar är att ett område har skapats där en aktör inför en avyttring av en 

tillgång kan välja mellan olika skattekonsekvenser. I det ena fallet ska aktören 

inkomstbeskattas, i det andra fallet ska aktören inte inkomstbeskattas. Att en sådan 

valmöjlighet överhuvudtaget finns kan vara tankeväckande. Frågan som uppkommer, och som 

ska behandlas här, är huruvida valmöjligheten kan anses vara motiverad. 

Trots att säljaren genom ett paketeringsförfarande undgår vinstbeskattningen, återkommer ett 

motsvarande belopp till köparens eller kommande köpares beskattning, vilket vi bekantade 

oss med redan i kapitel 2. Att ett belopp motsvarande den skatt som undantogs från säljarens 

beskattning istället belastar köparens beskattning innebär att kontinuitetsprincipen är uppfylld. 

En skillnad i beskattningen uppstår dock eftersom betalningen av skatten har skjutits upp så 

att en räntevinst har uppkommit för säljaren och köparen sedda som en enhet, medan en 

ränteförlust har uppkommit för staten. Ju längre fram i tiden som skatten skjuts upp, desto 

större blir räntevinsten respektive ränteförlusten.  

Frågan är om kontinuitetsprincipen alltid är uppfylld när det gäller paketeringsförfaranden. 

Om det är en avskrivningsbar tillgång som paketeras, kan det skattebelopp som säljaren 

undvek genom paketeringen istället belasta köparens beskattning genom att köparen får 

minskade möjligheter till värdeminskningsavdrag och därigenom får lägre 

kostnadsföringsmöjligheter mot resterande intäkter i verksamheten. För att köparen ska få en 

ökad skattebelastning i motsvarande mån som säljaren undgick beskattningen, krävs dock att 

köparen har tillräckligt med övriga intäkter så att köparen, på grund av de lägre 

kostnadsföringsmöjligheterna, får ta upp ett belopp motsvarande de förlorade 

värdeminskningsavdragen till beskattning. Om köparen, förenklat sett, inte skulle ha några 

övriga intäkter alls, medför inte de lägre värdeminskningsavdragen någon ökad 

skattebelastning för köparen.  

Det skattebelopp som säljaren undvek kan dock även belasta köparens beskattning genom att 

köparen avyttrar tillgången genom en direktöverlåtelse, eftersom det då endast är 

paketeringsbolagets anskaffningsutgift för tillgången, d.v.s. det skattemässiga värdet, som får 

dras av som anskaffningsutgift i beräkningen av det skattepliktiga resultatet. För att det 

skattebelopp som säljaren undvek ska belasta köparens beskattning genom att köparen säljer 

tillgången via en direktöverlåtelse krävs dock att direktöverlåtelsen går med vinst. Om 
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överlåtelsen ger upphov till en förlust blir förlusten istället avdragsgill. Även andra situationer 

kan tänkas. I ett sådant paketeringsförfarande som i exemplet med K1 och den paketerade 

marken som sedan bebyggdes, miste exempelvis ingen av köparna avskrivningsunderlag och 

det var endast marken som överläts från S till paketeringsbolaget för det skattemässiga värdet. 

Jag avser inte här att rada upp en uttömmande lista över situationer då köparen inte får en 

ökad skattebelastning i motsvarande mån som säljaren undvek beskattningen, men av de 

exempel som här har angetts torde det framgå att det finns situationer då beloppet inte 

återkommer till köparens beskattning. Kontinuitetsprincipen torde följaktligen inte alltid vara 

uppfylld när det gäller paketringsförfaranden. 

Att skattebefrielsen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar kunde medföra incitament 

för att avyttra tillgångar genom paketering var en konsekvens som var förutsedd redan i 

förarbetena. Som även framkommer av kapitel 6 ansågs det dock inte var motiverat att införa 

några regler mot paketeringsförfaranden. Ett av skälen till att regler mot paketering inte 

ansågs vara motiverade var svårigheten att införa sådana regler som kunde omfatta även 

immateriella tillgångar på ett lämpligt sätt, samt att sådana regler som endast avsåg paketering 

av materilla tillgångar vore godtyckliga. Dessutom konstaterades att paketeringsförfaranden 

inte endast gav upphov till nackdelar avseende skattesystemet, vilket framgår i avsnitt 6.1 i 

referensramen. En liknande situation som den att köparen inte har tillräckligt med övriga 

intäkter i verksamheten för att den skatt som säljaren undgick att betala ska återkomma till 

köparens beskattning, vilket är en situation som kan visa på att kontinuitetsprincipen inte 

alltid är uppfylld, uppmärksammades t.ex. i förarbetena. Där lyftes dock situationen fram för 

att visa att paketeringsförfaranden kan ha en positiv effekt avseende symmetrin i 

skattesystemet. Det sades att om köparen inte har en tillräckligt stor lönsamhet för att kunna 

utnyttja de vid direktförvärv möjliga värdeminskningsavdragen, leder ett 

paketeringsförfarande till att skatteavdragen kan ske hos säljaren istället, vilket enligt 

utredningen skulle leda till en bättre resursallokering.
171

 

Paketeringsförfaranden torde dock även medföra att en asymmetri uppstår i skattesystemet. 

Asymmetrin uppstår genom att lagertillgångar och inventarier kan avyttras genom en 

direktöverlåtelse för att få en avdragsgill förlust, medan ett paketeringsförfarande kan 

användas för att få en skattefri vinst. För fastigheter som utgör kapitaltillgångar har, som 

nämnts i avsnitt 6.1, en fastighetsfålla införts för att motverka en sådan asymmetri genom att 
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kapitalförluster på kapitalfastigheter endast är avdragsgilla mot kapitalvinster från andra 

kapitalfastigheter. Någon motsvarande regel avseende inventarier eller lagertillgångar finns 

dock inte (för kapitalplaceringsandelar som varken är näringsbetingade andelar eller 

lagertillgångar finns dock en regel om aktiefålla i 48 kap. 26 § IL). Eftersom resultatet från en 

försäljning av lagertillgångar och inventarier beräknas enligt bokföringsmässiga grunder är en 

av konsekvenserna med paketeringsmöjligheten att sådana tillgångar kan avyttras genom en 

direktöverlåtelse om avyttringen förväntas ge upphov till en förlust så att förlusten blir 

avdragsgill mot övriga intäkter i näringsverksamheten, medan en avyttring som förväntas ge 

upphov till vinst kan ske genom paketering så att vinsten blir skattefri.  

Asymmetrin torde vara av störst betydelse när det handlar om paketering av lagerfastigheter, 

eftersom fastigheter ofta har såväl större värden som en längre avskrivningstid jämfört med 

andra tillgångar. Till skillnad från avyttringar av enstaka inventarier eller näringsfastigheter 

som utgör kapitaltillgångar torde paketeringsförfaranden avseende lagertillgångar kunna 

föranleda att ett par lagertillgångar systematiskt avyttras genom paketering per år, förutsatt att 

förfarandena sker på så vis att andelarna inte anses utgöra lagerandelar. Om säljaren avyttrar 

några i bolaget producerade tillgångar genom paketering per år, undantar säljaren vad som 

egentligen skulle utgöra en normal intäkt i verksamheten från beskattningen men kan 

fortfarande göra avdrag för t.ex. produktionskostnader som anskaffningen av tillgången gett 

upphov till.
172

 I projektbolagsfallet yrkade Skatteverket på att 17 kap. 3 § IL skulle vara 

tillämplig på andelarna i paketeringsbolagen just eftersom att verksamheten löpande och 

systematiskt paketerade resultat från produktionen. Skatteverkets yrkande lämnades dock utan 

bifall från såväl Skatterättsnämnden som Högsta förvaltningsdomstolen. 

Att inventarier och tillgångar som produceras i verksamheten skulle komma att kunna avyttras 

genom paketering uppmärksammades redan i förarbetena till reglerna om skattebefrielse av 

kapitalvinster på näringsbetingade andelar, vilket framgår i avsnitt 6.1. Angående paketering 

av lagerfastigheter konstaterades dock att regeln i 27 kap. 6 § IL innebar att andelar i 

fastighetsförvaltande bolag som ägs av bolag som bedriver handel med fastigheter eller 

byggnadsrörelse inte skulle omfattas av skattebefrielsen, vilket innebar att lagerfastigheter 

inte skulle kunna avyttras genom paketering. Några ytterligare regler för att förebygga 

paketering av lagerfastigheter skulle därför inte införas.
173

 Utlåtandet i förarbetena om att 27 

kap. 6 § IL skulle medföra att skattebefrielsen inte skulle omfatta andelar i 
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fastighetsförvaltande bolag, antyder att det inte från början var förutsett hur pass utbrett det 

skulle bli att paketera fastigheter som utgör lagertillgångar. En närmare undersökning av 

paketeringsförfaranden av fastigheter överlämnades dock till 2002 års 

företagsskatteutredning. 

I 2002 års företagsskatteutredning diskuterades om även lagerandelar som ägs av t.ex. företag 

som bedriver byggnadsrörelse skulle vara skattebefriade på samma sätt som kapitalandelar. 

Förslaget om skattebefrielse av sådana lagerandelar ledde inte till någon lagstiftning men i 

utredningen lyftes fram att om sådana lagerandelar vore skattebefriade så att även 

lagerfastigheter skulle kunna paketeras, torde en fastighetsfålla likt den för kapitalfastigheter 

införas för att motverka asymmetri i skattesystemet.
174

  

Genom att använda sig av ett holdingbolag kan idag, vilket visats i t.ex. HFD 2012 not 34, 

lagerfastigheter avyttras genom paketering trots att någon skattebefrielse för lagerandelar inte 

har införts. Att så är fallet uppmärksammades även i 2002 års företagsskatteutredning.
175

 

Någon fastighetsfålla avseende lagerfastigheter har dock inte införts. Vad kan tänkas vara 

anledningen till att företagsskatteutredningens förslag om en sådan fålla inte har blivit till 

lagstiftning, utöver att förslaget om skattebefrielse på lagerandelar inte gick igenom? Av de 

yttranden som jag har hittat har det funnits flera anledningar till att förslaget om 

fastighetsfållan inte ledde till någon lagstiftning. En återkommande åsikt mot förslaget tycks 

ha varit att förslaget var för otydligt avseende den eventuella kvittningsrätten för förluster på 

lagerfastigheter mot vinster från avyttringar av kapitalfastigheter.
176

 En annan åsikt tycks ha 

varit att om förluster på lagerfastigheter ska fållas, borde även förluster på andelar i 

handelsbolag fållas. Annars kvarstår möjligheten att paketera lagerfastigheten i ett 

handelsbolag som sedan avyttras och ger upphov till en avdragsgill förlust.
177

  

2002 års företagsskatteutredning framhöll, som setts i avsnitt 6.1, dock inte bara nackdelar 

med paketeringsmöjligheten. Utredningen påvisade även att paketeringsförfaranden kan öka 

neutraliten mellan t.ex. alternativen att antingen sälja tillgången (i utredningen avsågs som 

sagt fastigheter) eller att hyra ut den. Om ett företag hyr ut en fastighet ska skatt betalas på de 

hyresintäkter som företaget successivt får in. Om företaget istället säljer fastigheten direkt, 
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ska hela vinsten tas upp till beskattning samtidigt. Det kapital som blir kvar och kan förräntas 

blir på så vis större vid en uthyrning än vid en direktförsäljning. Utredningen menade därför, 

såvitt jag kan utläsa, att en paketering av en fastighet, där det minskade 

avskrivningsunderlaget medför att skatten betalas men skjuts upp, motsvarar samma 

skattebetalning och förräntningsmöjligheter av kvarvarande kapital som om säljaren hade hyrt 

ut fastigheten.
178

   

Ett resonemang om eventuella effekter av att sälja ett paketeringsbolag till utlandet ska också 

föras här. Inför införandet av skattebefrielsen för kapitalvinster på näringsbetingade andelar 

framhölls även som en fördel med paketering, att paketering utgjorde en möjlighet att genom 

paketering i svenska dotterbolag överlåta tillgångar till utlandet, vilket även framgår i avsnitt 

6.1. Mellan koncernbolag inom Sverige kan nämligen en tillgång överlåtas till det 

skattmässiga värdet genom en kvalificerad underprisöverlåtelse, vilket innebär att en 

omstrukturering kan genomföras utan att koncernen drabbas av obefogade merkostnader 

avseende skatt. En överlåtelse av en tillgång från ett svenskt bolag till ett utländskt bolag som 

ingår i samma koncern är dock, beroende på olika nationella skatteintressen, endast möjlig till 

ett belopp motsvarande marknadsvärdet, förutsatt att tillgången som överlåts varken är en 

svensk fastighet eller en tillgång knuten till ett svenskt driftställe, varpå merkostnader med 

anledning av omstruktureringen uppstår. Av den anledningen ansågs det inte heller vara 

motiverat att begränsa möjligheten att avyttra svenska paketeringsbolag till utländska köpare, 

eftersom extrakostnader på så vis kunde undvikas och tillgången ändå inte skulle försvinna 

från svensk skattejurisdiktion.
179

  

Frågan är om tillgången skulle kunna överlåtas från paketeringsbolaget till det utländska 

moderbolaget så att tillgången skulle lämna svensk skattejurisdiktion. Förutsatt att en sådan 

överlåtelse skulle ske genom en kvalificerad underprisöverlåtelse gäller dock samma 

förutsättningar som om ett svenskt bolag inom samma koncern som det utländska bolaget 

skulle vilja överlåta tillgången genom en kvalificerad underprisöverlåtelse istället för att 

paketera tillgången. För att det genom en kvalificerad underprisöverlåtelse ska vara möjligt att 

överlåta tillgången från det svenska bolaget till det utländska bolaget krävs, som också visats i 

avsnitt 5.4, att tillgången utgör en svensk fastighet eller en annan tillgång som är knuten till 

ett svenskt driftställe. Tillgången förblir således inom svensk skattejurisdiktion när den ägs av 

det utländska moderbolaget istället för av det svenska paketeringsbolaget. Förutsatt att en 
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eventuell vinst vid en avyttring av tillgången ut ur det utländska moderbolaget räknas som en 

inkomst från en svensk fastighet eller en tillgång knuten till ett fast driftställe i Sverige är 

även vinsten skattepliktig inom svensk skattejurisdiktion, i enlighet med 3 kap. 18 § 1 st. IL. 

Om så inte vore fallet, skulle säljarens skattefria vinst vid avyttring av paketeringsbolaget 

aldrig motsvaras av en skattepliktig intäkt i svensk skattejurisdiktion. En brist i 

kontinuitetsprincipen skulle i så fall uppkomma. En annan tillgång än en svensk fastighet eller 

en sådan tillgång som är knuten till ett svenskt driftställe kan, på grund av att en kvalificerad 

underprisöverlåtelse inte är möjlig, endast överlåtas från ett svenskt bolag till ett utländskt 

bolag för ett pris motsvarande marknadsvärdet och den svenska säljaren alternativt det 

svenska paketeringsbolaget skulle således beskattas som vid en vanlig direktöverlåtelse.   

Vid en samlad genomgång av det som här har sagts blir det tydligt att något som kan innebära 

en nackdel i skattesystemet, samtidigt även kan utgöra en fördel. En fråga som väcks är dock 

om en lagändring eller en ändring av tillämpningen kan vara att vänta och om 

paketeringsmöjligheten, sammantaget med alla dess fördelar och nackdelar, borde begränsas. 

Jag tror att de väsentliga nackdelarna med paketering är, och har varit, relativt välkända för 

lagstiftaren. Skälet till att det inte har införts några regler mot paketering hittills torde inte 

vara att problemen med paketering inte har setts, utan helt enkelt att det är svårt att införa 

några sådana regler som varken gör för mycket eller för lite och som lever i samspel med 

övriga regler samt syftena bakom dem. Att det är svårt att införa regler mot paketering 

uppmärksammades ju redan i samband med förarbetena till skattebefrielsen av 

näringsbetingade andelar.  

Det största problemet med paketeringsförfaranden tycks vara den asymmetri som uppstår 

genom att inventarier och lagertillgångar kan avyttras genom paketering om avyttringen 

förväntas ge upphov till vinst och avyttras genom en direktöverlåtelse om avyttringen 

förväntas ge upphov till förlust. Som tidigare nämnts torde den asymmetrin få störst betydelse 

när det gäller paketering av lagerfastigheter. Trots att lämpliga regler mot paketering tycks 

vara svåra att få till kan det därför, enligt min mening, behöva övervägas att införa en 

fastighetsfålla även för lagerfastigheter. 2002 års företagsskatteutrednings förslag till en sådan 

fålla, i samband med förslaget om skattebefrielse för vinster på lagerandelar, ledde aldrig till 

någon lagstiftning. Kanske kan ett nytt förslag om en fastighetsfålla tas upp där, om möjligt, 

den kritik som det förra förslaget fick åtgärdas. Det torde dock vara svårt att införa en sådan 
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fålla som, precis som andra regler mot paketeringsförfaranden, varken gör för mycket eller för 

lite. 

Som reglerna är utformade idag är paketering ett möjligt och godkänt, alternativt juridiskt 

godtagbart, förfarande. Liksom Påhlsson har uttryckt i en kommentar om HFD 2012 not 34, 

vilket visades i avsnitt 7.2.3, torde det inte vara upp till rättstillämpningen, inte ens till en 

prejudicerande instans, att ändra ett rättsläge som har setts och godkänts av lagstiftaren. Utan 

en lagändring torde således en ändring av tillämpningen avseende paketeringsförfaranden inte 

vara att vänta.  

Jag skulle kanske inte sträcka mig så långt som att säga att valmöjligheten av 

skattekonsekvenser genom paketering är helt motiverad, men jag kan konstatera att 

valmöjligheten, med alla dess fördelar och nackdelar, har uppmärksammats av lagstiftaren 

och har lämnats som den är. Att valmöjligheten har lämnats som den är behöver inte innebära 

att den är helt motiverad, utan är troligen en konsekvens av en brist på klara 

ändringsmöjligheter som varken skulle göra för mycket eller för lite. 
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10 Slutsats 

En förutsättning för att en försäljning av ett paketeringsbolag ska vara skattefri är att 

andelarna i paketeringsbolaget utgör kapitaltillgångar för det andelsägande bolaget. Som 

rättsläget ser ut idag är ett paketeringsförfarande i huvudsak möjligt för avyttringar avseende 

alla slags tillgångar och för alla slags verksamheter, förutsatt att relationen mellan 

paketeringsbolaget och det andelsägande bolaget samt det andelsägande bolagets verksamhet i 

övrigt riggas upp på rätt sätt. Ett bolag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter kan t.ex. avyttra en lagerfastighet skattefritt genom paketering genom att använda 

sig av en mellanbolagslösning där ett holdingbolag äger andelarna i paketeringsbolaget. 

Genom en sådan mellanbolagslösning riggas förfarandet upp så att den särskilda regeln i 27 

kap. 6 § IL inte blir tillämplig, vilket har visats i t.ex. HFD 2012 not 34. I brist på en sådan 

särskild regel som den i 27 kap. 6 § IL tycks andra tillgångar än lagerfastigheter inte kunna 

smitta av sig på andelarna i paketeringsbolag. Istället tycks det krävas, utifrån domen i 

projektbolagsfallet, att handeln med andelar i paketeringsbolag uppgår till en sådan 

omfattning att moderbolaget kan anses bedriva värdepappersrörelse, eller att moderbolaget 

sedan tidigare bedriver en värdepappersrörelse i vilken andelarna kan anses ingå, för att 

andelarna i paketeringsbolaget ska kunna anses utgöra lagerandelar. Även lagertillgångar är 

således möjliga att paketera förutsatt att andelarna inte anses ingå i en värdepappersrörelse. 

Att alla slags tillgångar tycks vara möjliga att paketera innebär dock inte att det alltid är 

ekonomiskt fördelaktigt att överlåta respektive förvärva dem genom paketering. Huruvida 

paketering är en ekonomiskt fördelaktig överlåtelse- respektive förvärvsmetod eller inte kan 

bero på övriga omständigheter och faktorer på säljar- respektive köparsidan samt på 

egenskaper hos tillgången. Exempel på faktorer som torde kunna påverka om paketering är 

ekonomiskt fördelaktigt är en eventuell förekomst av balanserade underskott, vilket 

tillgångsslag som ska paketeras samt huruvida tillgångens anskaffningsutgift kan 

kostnadsföras genom årliga värdeminskningsavdrag, köparens framtidsavsikter och huruvida 

köparen skulle ha kunnat utnyttja de höga värdeminskningsavdragen som ett direktförvärv 

hade medfört. Även andra skäl än skattemässiga faktorer kan bli avgörande för valet av 

överlåtelse- respektive förvärvsmetod, t.ex. om parterna vill skriva ett optionsavtal avseende 

fast egendom. Om det föreligger en brist i förutsebarheten angående de skattekonsekvenser 

som ett paketeringsförfarande kan ge upphov till, kan en direktöverlåtelse respektive ett 

direktförvärv vidare vara att föredra, även om ett paketeringsförfarande teoretiskt sett vore det 

optimala.  
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Det kan anses föreligga förutsebarhet angående möjligheten för ett bolag som bedriver 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter att gå runt regeln i 27 kap. 6 § IL genom att 

använda en mellanbolagslösning för att avyttra en lagerfastighet skattefritt genom paketering.  

Tillämpningen av 27 kap. 6 § IL och möjligheten att gå runt regeln genom en 

mellanbolagslösning har numera bekräftats i många rättsfall, vars domslut även tycks ha fått 

stöd i doktrin. Möjligheten att sälja lagerfastigheter skattefritt genom en mellanbolagslösning 

torde även förbli godkänt i framtiden, förutsatt att lagreglerna inte ändras.  

Att den allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL kan tillämpas på andelar i fastighetsförvaltande 

bolag när regeln i 27 kap. 6 § IL inte kan användas, tycks vara den härskande meningen i 

doktrin. Rättsläget hade dock blivit klarare och förutsebarheten hade blivit större om 

möjligheten till en tillämpning av 17 kap. 3 § IL på sådana andelar hade bekräftats 

uttryckligen i t.ex. HFD 2012 not 34. Angående tillämpningen av 17 kap. 3 § IL på andelar i 

paketeringsbolag, innebär domen i projektbolagsfallet att det torde vara klarlagt att andelar i 

paketeringsbolag endast kan utgöra lagerandelar enligt 17 kap. 3 § IL om andelarna kan anses 

ingå i en värdepappersrörelse. Av domskälen i projektbolagsfallet tycks handel med andelar i 

sådana dotterbolag som utgör paketeringsbolag kunna anses utgöra en värdepappersrörelse. 

Det tycks dock vara svårt att ange någon exakt gräns på hur många paketeringsbolag som 

torde kunna avyttras utan att en värdepappersrörelse anses föreligga. Av praxis avseende 

värdepappersrörelse framkommer ett krav på regelbundenhet för att en värdepappersrörelse 

ska anses föreligga. Det som kan konstateras är att Högsta förvaltningsdomstolen i 

projektbolagsfallet tycks ha ansett, utifrån omständigheterna i målet, att en avyttring av fem 

paketeringsbolag per år är möjlig utan att andelarna i paketeringsbolaget ska anses utgöra 

lagerandelar. Om en prövning mot 17 kap. 3 § IL även skedde i HFD 2012 not 34, verkar 

Högsta förvaltningsdomstolen under de omständigheterna ha ansett att en avyttring av fem 

paketeringsbolag under en treårsperiod inte heller föranledde att andelarna skulle anses utgöra 

lagerandelar. Att det är svårt att ange en exakt gräns för hur många paketeringsbolag som 

torde kunna avyttras utan att en värdepappersrörelse kan anses föreligga måste dock inte 

innebära en brist i förutsebarheten, utan innebär främst att en bedömning måste ske utifrån 

omständigheterna i varje enskilt fall.  

Huruvida andelar i paketeringsbolag automatiskt kan ingå i en redan befintlig 

värdepappersrörelse om paketeringsbolagen är avsedda för omsättning är dock inte klarlagt.  

Om ett paketeringsbolag avyttras och andelarna kan anses ha varit avsedda för omsättning 

skulle kanske andelarna kunna tänkas ingå i den redan bedrivna värdepappersrörelsen och 



85 

 

således utgöra lagerandelar. Det tycks dock även vara möjligt för ett moderbolag som 

bedriver värdepappersrörelse att samtidigt inneha andelar som inte anses ingå i 

värdepappersrörelsen. Ett klargörande i frågan hade, enligt mig, lett till ökad förutsebarhet.  

Klassificeringen av ett paketeringsbolag som ett skalbolag tycks kunna bero på faktorer som 

sker hos köparen av paketeringsbolaget efter förvärvet. Ett sådant rättsläge torde inte vara 

särskilt förutsebart för säljaren. Bristen på förutsebarhet tycks till stor del bero på hur 

skalbolagsbeskattningsreglerna är utformade. För säljaren av ett paketeringsbolag torde det, 

om det föreligger en risk att skalbolagsreglerna aktiveras, vara säkrast att se till att en 

skalbolagsdeklaration upprättas.  

Valmöjligheten av skattekonsekvenser genom ett paketeringsförfarande uppmärksammades 

redan i förarbetena till reglerna om skattebefrielse för kapitalvinster på näringsbetingade 

andelar. Däri framlyftes såväl nackdelar som fördelar med paketering. Det största problemet 

med paketeringsförfaranden tycks vara den asymmetri som uppstår genom att lagertillgångar 

och inventarier kan avyttras genom direktöverlåtelse för att få en avdragsgill förlust, medan 

ett paketeringsförfarande kan användas för att få en skattefri vinst. Störst betydelse torde 

asymmetrin ha när det gäller paketering av lagerfastigheter. Trots att regler mot paketering 

tycks vara svåra att få till kan det därför, enligt min mening, behöva övervägas att införa en 

fastighetsfålla även för lagerfastigheter. En sådan fålla var dock uppe som förslag efter 2002 

års företagsskatteutredning, men verkar ha varit svår att utforma på ett bra sätt.  

Jag skulle kanske inte sträcka mig så långt som att säga att valmöjligheten av 

skattekonsekvenser genom paketering är helt motiverad, men jag kan konstatera att 

valmöjligheten, med dess fördelar och nackdelar, har uppmärksammats av lagstiftaren och har 

lämnats som den är. Att valmöjligheten har lämnats som den är behöver inte innebära att den 

är helt motiverad, utan är troligen en konsekvens av en brist på klara ändringsmöjligheter som 

varken skulle göra för mycket eller för lite. 
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