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Sammanfattning 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att grundläggande beskriva förfarandet paketering 

av fastigheter med efterföljande skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar. Problemen 

med förfarandet kom under 2011 när förvaltningsrätten och skatterättsnämnden underkände 

två paketeringar. 

Innan år 2003 var vinster på näringsbetingade andelar inte skattefria. Däremot rådde 

skattefrihet på liknande andelar i andra länder inom EU. Exempelvis kunde ett svenskt 

moderbolag starta ett holdingbolag med säte i Nederländerna, som i sin tur skapade ett 

dotterbolag med säte i Sverige. Moderbolag som av olika skäl ville avyttra en fastighet hade 

två val. Det ena var att avyttra fastigheten genom direkt försäljning av fastigheten. Det andra 

var att avyttra fastigheten genom att paketera den i ett bolag och sedan sälja av andelarna 

skattefritt genom det nederländska holdingbolaget. Förfarandet innefattar två transaktioner. 

Den första är att moderbolag genom en underprisöverlåtelse avyttrar fastigheten till det av 

holdingbolaget nyskapade dotterbolaget. Den andra transaktionen var sedan att det 

nederländska holdingbolaget sålde andelarna i det svenska dotterbolaget till ett pris som 

motsvarade den förpackade fastighetens marknadsvärde. Genom det förfarande kunde 

moderbolaget sälja fastigheten skattefritt.  

Eftersom svenska bolag utförde dessa transaktioner i utlandet ansåg lagstiftaren att det kunde 

urholka den svenska skattebasen. Av den anledningen infördes regler om skattefrihet på 

kapitalvinst av näringsbetingade andelar år 2003.  

Problemen som dök upp 2011 gäller huruvida det skall finnas en begränsning på antalet 

fastigheter som får säljas under en och samma transaktion. Förvaltningsrätten i Göteborg och 

skatterättsnämnden har genom olika skäl underkänt paketeringar. Vidare har 

skatterättsnämnden i ett förhandsbesked underkänt ett paketeringsförfarande där en 

fastighetsförvaltande koncern skulle förpacka fem fastigheter och sälja andelarna i bolaget 

externt till fastigheternas marknadspris. 

Jag har i uppsatsen kommit fram till att det finns ett antal kriterier som ska uppfyllas för att en 

paketering skall anses godkänd med utgångspunkt ur de beslut som kom under 2011. Jag har 

kommit fram till att HFD bör besluta i motsats till förvaltningsrätten och skatterättsnämnden 

sett till syftet med lagen samt den praxis som finns om paketeringar. Jag anser även att det är 

lagstiftarens uppgift att sätta en gräns för hur många skattefria andelsavyttringar ett bolag kan 

göra för att minska osäkerheten för bolag som använder sig av förfarandet. 
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1.1 Problembakgrund 

Den 1 januari 2003 infördes bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229) som innebär att 

andelar i aktiebolag och ekonomiska föreningar under vissa specifika förutsättningar kan 

avyttras utan att beskattning sker.  

 

För att sådana förutsättningar ska falla in krävs att aktierna eller andelarna inte får utgöra 

lagertillgångar i innehavarens verksamhet utan ska klassificeras som näringsbetingade 

andelar, dvs. icke marknadsnoterade kapitaltillgångar. 

 

I och med att lagstiftaren valt att inte beskatta näringsbetingade andelar ger det upphov till att 

bolagsförpacka tillgångar i en koncern före försäljning. Exempelvis fastigheter vilket den här 

uppsatsen kommer att behandla. Därefter säljer ett av bolagen i koncernen av dotterbolagens 

aktier eller andelar till den förpackade tillgångens marknadspris och gör således en skattefri
1
 

vinst. 

 

Under 2011 har det skett en förändring på marknaden för paketering av fastigheter. 

Förvaltningsrätten i Göteborg kom med ett avgörande
2
 där domstolen valde ansåg att 

beskattning ska ske vid försäljning av paketerade fastigheter pga. att fastigheterna har 

klassificerats som lagertillgångar och inte som betingade näringsandelar. Därefter har 

skatterättsnämnden i Göteborg kommit fram till samma slutsats i ett förhandsbesked.
3
 Båda 

instanserna har underkänt paketering av fastigheter av lika anledningar. Mot slutet av 2011 

kom ett andra förhandsbesked
4
 där skatterättsnämnden godkände förfarandet. Med anledning 

av de tre fallen råder det en stor osäkerhet kring vad som gäller för paketering av främst 

fastigheter. 

1.2 Problemformulering 

- Under vilka former är en försäljning av paketerade fastigheter godtagbar?  

- Finns det en gräns för hur många transaktioner som får ske innan tillgångarna i 

dotterbolagen ses som lagertillgångar och inte näringsbetingade andelar?  

                                                           
1
 För att tillgången ska vara skattefri ska den uppfylla kriterierna om näringsbetingad andel. Se nedan i avsnitt 

3.5. 
2
 Förvaltningsrättens dom i Göteborg den 2 maj 2011 , mål nr: 2526-10, 10657-10. 

3
 Skatterättsnämndens förhandsbesked meddelat den 19 maj i Stockholm 2011, dnr 26-10/D. 

4
 Skatterättsnämndens förhandsbesked meddelat den 12 december i Stockholm 2011, dnr 104-11/D. 
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- Spelar det någon roll om man säljer en fastighet var tionde år eller om man säljer flera 

fastigheter under en kortare tid? 

- Vad är bäst för köpare respektive säljare i en sådan affär vid rådande rättsläge? 

1.3 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att beskriva hur förfarandet paketering av fastigheter går till väga. 

Tyngdpunkten i arbetet kommer att ligga på den praxis som tillkommit under 2011 gällande 

paketering av fastigheter med anledning av att paketering med efterföljande försäljning 

underkänts vilket skapat osäkerhet bland bolag som använder sig av förfarandet.  

Läsaren ska också förstå skillnaderna mellan en direktförsäljning av en fastighet och en 

försäljning genom bolag, s.k. paketering. Slutligen ska läsaren förstå varför det finns ett 

problem samt vilka lösningar som finns att tillgå. 

1.4 Metod 

Jag kommer att använda mig av en rättsdogmatisk metod där jag analyserar och tolkar 

gällande rätt  

Inom ämnet finns det dessvärre inte mycket litteratur vilket innebär att mitt arbete kommer att 

ha sin utgångspunkt i offentligt tryck såsom lagar, förarbeten, utredningar och doktrin. Min 

rättsfallsanalys kommer att ha utgångspunkt i de avgöranden som tillkommit under 2011 men 

jag kommer även att söka vägledning i tidigare avgöranden från högsta 

förvaltningsdomstolen.
5
  

I min analys kommer jag se problemet ur ett rättsekonomiskt perspektiv, och föra ett de lege 

ferenda resonemang mot bakgrund av nuvarande regler.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att handla om de skatterättsliga konsekvenserna för köpare och säljare vid 

paketering av fastigheter. Jag kommer endast att behandla de kommersiella avtalen och 

kommer således inte behandla försäljning av privatbostadsfastigheter. Jag kommer 

översiktligt att beskriva paketering av fastigheter. Civilrättsliga spörsmål ta jag endast upp i 

den mån det behövs för att ge läsaren förståelse för hela förfarandet paketering av fastigheter, 

samt för att besvara frågan om varför man gör en sådan transaktion.  

                                                           
5
 Den 1 Januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till högsta förvaltningsdomstolen. 
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Jag kommer att hålla mig till aktiebolag och ekonomiska föreningar, detta med anledning av 

att rättsfallen uppsatsen bygger på endast omfattar aktiebolag och ekonomiska föreningar och 

för att reglerna kring t ex handelbolag är mer omfattande och skulle ta upp en alltför stor plats 

i den beskrivande delen för att sedan över huvud taget inte nämnas i analysen. 

Jag kommer att utgå från svensk lagstiftning med utgångspunkt i Inkomstskattelagen 

(1999:1229), men jag kommer även att gå in på Lag (1984:404) om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter och Jordabalkens (1970:994) regler samt Lag (1995:575) mot 

skatteflykt. Jag kommer inte att använda mig av utländsk rätt. 

1.6 Disposition 

Min tanke med dispositionen är att läsaren först ska få en kort beskrivning av bakgrunden till 

de teorierna den svenska skattelagstiftningen vilar på och för att på så sätt förstå tillkomsten 

av skattefrihet på kapitalvinster på näringsbetingade andelar  

I det tredje kapitlet beskriver jag skillnaderna mellan direktförsäljning av en fastighet samt 

förpackning med efterföljande försäljning. Därefter går jag igenom reglerna om 

underprisöverlåtelse och vilka villkor som måste vara uppfyllda för att paketeringen ska 

godkännas. Därefter går jag in djupare på tillkomsten av reglerna om skattefri kapitalvinst på 

näringsbetingade andelar samt beskriver de i detalj. Slutligen går jag igenom reglerna för vad 

som anses som tillåtna transaktioner och vad som kan anses strida mot skatteflyktslagen. 

I det fjärde kapitlet går jag in på förvaltningsrättens dom och skatterättnämndens 

förhandsbesked och redogör dessa för att sedan göra en rättsfallsanalys och en 

sammanfattning. Jag kommer att förklara varje avgörande grundligt för att sedan göra en 

analys av vart och ett av rättsfallen. 

I det femte kapitlet kommer jag beskriva rådande rättsläge, ge förslag på lösningar, ge en kort 

sammanfattning och i slutsatsen för jag ett de lege ferenda resonemang. 
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2.1 Bakgrund till svenska skattereglerna 

För att läsaren ska förstå varför det är skillnader i om en andelsavyttring karakteriseras som 

lagertillgång (omsättningstillgång) eller kapitaltillgång krävs en tillbakablick i historien om 

beskattning av kapitalvinster i näringsverksamhet i Sverige och hur förändringen från att man 

beskattat kapitalvinster fullt ut till att man numera inte beskattar alla kapitalvinster. 

Den svenska beskattningsrätten bygger på källteorin
6
 och det nationalekonomiska 

inkomstbegreppet
7
. I de tidigare versionerna av inkomstskattelagen gjordes en viktig 

distinktion mellan löpande kapitalinkomster och kapitalvinster.  Enligt källteorin anses 

löpande kapitalinkomster ge skatteförmåga, eftersom de är inkomster av regelbunden 

karaktär. Kapitalvinster anses däremot vara tillfälliga inkomster som inte erhålls av en 

kontinuerlig källa.  Ytterligare skäl mot att beskatta kapitalvinster var att det inte 

producerades värde, i och med ägarbyte av tillgång, enligt det nationalekonomiska 

inkomstbegreppets mening och vinsten sågs då inte som någon inkomst. Detta synsätt 

präglade den svenska inkomstbeskattningen under större delen av 1900-talet varför 

kapitalvinster endast beskattades i begränsad del.
8
 

Däremot beskattade man till viss del försäljningar som ansågs närliggande i yrkesmässiga 

försäljningar. Dessa försäljningar beskattades i inkomstslaget rörelse, nuvarande 

näringsverksamhet. De försäljningar som ansågs närliggande var sådana där ett 

spekulationssyfte kunde antas föreligga. Typfallet var att en tillgång förvärvats i syfte att 

säljas när ett lämpligare pris kunde erhållas.
9
 Eftersom det var svårt att konstatera syftet med 

                                                           
6
 Källteorin hade stor betydelse vid utformningen av 1928 års kommunalskattelag. Källteorin influerades av 

äldre system av särskilda avkastningskatter som utgick för särskilda verksamheter, en särskild skatt på jordbruk, 
en annan på fastighet, en tredje på rörelseverksamhet o.s.v. Enligt källteorin kan endast  inkomst, som utgör 
avkastning från en varaktig inkomstkälla beskattas d.v.s. utflödet från källan. tex. att räntan utgör frukten av 
kapitalet. Däremot ingår inte värdeförändringar av själva inkomstkällan (tex. värdeökning på fastighet) i 
inkomsten. Samma sak gäller för förmögenhetsöverföringar. Se mer i Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro-
och handbok i skatterätt. D. 1, 13 [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 sid 34 ff. 
7
 Det nationalekonomiska inkomstbegreppet innebär att inkomst utgörs av vad som ingår i nationalinkomsten, 

d.v.s. nettoinkomsten av produktiv verksamhet, framställning av varor och tjänster, kapitalavkastning, 
utdelning och ränteinkomster minus ränteutgifter. Utanför det begreppet faller kapitalvinster och 
kapitalförluster. Kapitalvinster/kapitalförluster faller således utanför det nationalekonomiska begreppet. De 
som förordar den teorin anger t.ex. att Sverige inte blir rikare om villapriserna stiger, även om de som äger 
villorna blir rikare vid avyttring. Ur det nationalekonomiska begreppet kommer källteorin som anser att det 
även bör finnas regelbundenhet hos inkomsten se ovan. Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro-och 
handbok i skatterätt. D. 1, 13 [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 sid 34 ff. 
8
 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro-och handbok i skatterätt. D. 1, 13 [uppdaterade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011 sid. 176 ff. 
9
 Se exempelvis i avsnitt 4.3.3 om handel med fastigheter och den rättspraxis som finns på det området. 
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ett tillgångsförvärv så infördes objektiva rekvisit. Dessa var att om tillgångar innehafts en 

begränsad tid (10 år för fastigheter och 5 år för övriga tillgångar) skulle de bli föremål för 

kapitalvinstbeskattning. Motbevisning var inte tillåten och beskattningen togs upp som ett 

särskilt inkomstslag, tillfällig förvärvsverksamhet som sedan kom att tillhöra inkomstslaget 

kapitel vid skattereformen 1991.
10

 

Synen på kapitalvinster som inkomst har förändrats under 1900-talet. I och med reformen 

1991 kom det synsätt som finns beskrivet ovan att överges. Kapitalvinster anses nu i princip 

vara beskattningsbara inkomster i lika mån som andra kapitalinkomster.  

Skatten på kapitalinkomster är 30 % i inkomstslaget kapital enligt 65 kap. 7 § IL och 

bolagsskatten är 26,3 % enligt 65 kap. 10 § IL.  Jag kommer såsom ovan angivet endast att 

beskriva kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet. Eftersom  kapitalvinstbeskattning 

på en tillgång i inkomstskalget näringsverksamhet avgörs av vad för sorts karaktär den 

skatterättsligt anses ha måste det klargöras vilken karaktär tillgången har. Ses tillgången som 

en lagertillgång så beskattas den enligt reglerna i 17 kap. 3 § IL, dvs löpande beskattning. Om 

den däremot inte ses som en lagertillgång beskattas den först vid realisation såtillvida den inte 

är en näringsbetingad andel, då är den skattefri. Mer om näringsbetingade andelar kommer i 

följande kapitel. 

 

2.2 Sammanfattning 

Den svenska skattelagstiftningen har utvecklats genom två teorier som har lett oss till att 

inkomskattelagen nu är uppdelad i tre inkomstslag. De tre är inkomstslaget tjänst, 

näringsverksamhet och kapital. Den övergripande skillnaden i de tre inkomstslagen är att 

beskattningen i de två förstnämna sker löpande medan det i inkomstslaget kapital sker först 

vid realisation. Problemen som dyker upp är när en tillgångar ändrar karaktär och blir 

skattepliktiga istället för skattefria. 

 

 

 

                                                           
10

 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt:en läro-och handbok i skatterätt. D. 1, 13 [uppdaterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2011 sid. 34 ff. 
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3.1 Överlåtelse av bolag 

Av tillgångar ett bolag innehar brukar fastigheter var de som är av högst värde. I större bolag 

och fastighetskoncerner brukar det vid behov av omstruktureringar bli aktuellt med att avyttra 

fastigheter för att på så sätt frigöra stora likvida tillgångar.  

När ett bolag beslutar att avyttra en eller flera fastigheter brukar bolaget välja mellan ett av 

två alternativ som står till buds. Det första alternativet är att genom en direktförsäljning 

avyttra en fastighet.
11

 Huvudsakligen innebär en direktförsäljning av en fastighet att en 

beskattningsbar kapitalvinst uppkommer. 

Det andra alternativet är att bolagsförpacka fastigheter och därefter sälja bolaget/-en externt. 

Vinsten på försäljning blir skattefri om reglerna om skattefri kapitalvinst på näringsbetingade 

andelar uppfylls. Lagen om skattefrihet på näringsbetingade andelar tillkom 2003 efter att 

1998 års företagsskatteutredningar lämnat ett gemensamt betänkande
12

. Bakgrunden till 

lagstiftningen om näringsbetingade andelar behandlas närmare under avsnitt 3.6. 

3.2 Direktförsäljning fastighet 

En direktförsäljning av en fastighet innebär till skillnad från en paketering att bolaget säljer 

fastigheten enligt jordabalkens regler vilket skattemässigt innebär att säljaren blir beskattad 

för den eventuella vinst han gör. En direktförsäljning är förenat med vissa ekonomiska 

konsekvenser som inte blir aktuella vid försäljning genom förpackning. 

En direktförsäljning av fastigheter medför först och främst krav på lagfartsansökan för köpare 

enligt 20 kap. 1 § JB. I och med lagfartsansökan blir förvärvare av fast egendom tvungen att 

stå för stämpelskatten enligt 4 § SL. Skattesatsen för stämpelskatt är 4.25 % av köpeskillingen 

för juridiska personer enligt 8 § SL. Om köpeskilling saknar eller är lägre än taxeringsvärdet 

anger reglerna i 9 § hur man ska räkna ut taxeringsvärdet. 10 § reglerar när fastighet 

förvärvats genom byte och 11 § anges hur man går tillväga när fastighetens värde gått ner på 

grund av eldsvåda, väsentlig förändring i rörelse i vilken den ingår och andra liknande 

anledningar. Reglerna ovan tillämpas även när ett bolag förpackar en fastighet i ett 

dotterbolag som anges i avsnitt 3.3.1. 

                                                           
11

 Se avsnitt 3.2 
12

 SOU 2001: 11, Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar. 
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I 7 § SL anges transportköp. Transportköp innebär kort att en fastighet kan under tiden tre 

månader efter att första överlåtelsen, överlåtas fritt till andra köpare med villkoren att de nya 

köparna ansöker om lagfart, utan att stämpelskatt måste erläggas än i det senaste köpet. När 

det gäller koncerner finns det i 32a § SL stadgat att koncernen kan få uppskov med 

stämpelskatt vid koncerninterna överlåtelser. Detta uppskov ska emellertid återföras när 

fastigheten säljs till extern part som inte är att anses som en del av koncernen enligt nämnda 

paragraf. 

Kapitalvinsten räknas därefter ut enligt 44 kap. 13-14 §§ IL genom att man beräknar 

skillnaden mellan köpeskillingen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses 

anskaffningsutgift ökade med förbättringsutgifter för ny-, till- och ombyggnad samt för 

förbättrande reparationer och underhåll som gjorts fem år innan försäljningen. Därefter skall 

anskaffningsutgiften minskas med värdeminskningsavdrag enligt 45 kap. 16 § IL. När detta är 

klart räknar man ut kapitalvinsten. 90 % av kapitalvinsten skall tas upp till beskattningen 

enligt 45 kap. 33 § IL. 

Exempel på hur en direktförsäljning kan se ut 

Fastighet A marknadsvärde    100 Mkr 

Kostnader för försäljning, mäklare etc.    1 Mkr 

Anskaffningsutgift     50 Mkr 

Förbättringar, ny-, till- och ombyggnad samt reparationer och underhåll 10 Mkr 

Kapitalvinst      39 Mkr 

Återföring av värdeminskningsavdrag     20 Mkr 

Beskattningsbar kapitalvinst 90%    53.1 Mkr 

Skatt 26,3 %                          13.9653 Mkr 

 

3.3 Fastighetsförsäljning genom bolag 

Bedrivs näringsverksamhet i aktiebolag eller ekonomiska föreningar är det normalt att 

moderbolaget skapar ett holdingbolag som avyttrar andelar i ett helägt dotterbolag, vars enda 

tillgång är en fastighet. Ett alternativ är att bolaget säljer hela verksamheten men om avsikten 

är att bolagets ägare sedan ska ta ut vinstmedlen är alternativet skattemässigt mindre 

förmånligt eftersom försäljningen beskattas på samma sätt som om tillgångarna hade sålts en 
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och en, under verksamhetens bestånd.
13

 En annan fördel med att sälja ett bolag jämfört med 

att sälja hela verksamheten är att den skattemässiga kontinuiteten för verksamheten i bolaget 

bibehålls, utom i rätten att utnyttja underskottsavdrag som härrör från tiden före överlåtelsen. 

Om säljaren av andelarna är ett annat aktiebolag eller därmed jämställt skattesubjekt, 

föreligger skattefrihet då försäljning av näringsbetingade andelar är skattefritt enligt 25.a kap. 

IL. Genom dessa regler finns möjlighet till s.k. förpackning av inkråm etc. Kort innebär det att 

ägarbolaget överlåter de tillgångar de vill sälja till ett dotterbolag genom en kvalificerad 

underprisöverlåtelse. Därefter säljs dotterbolaget till tillgångarnas marknadspris. 

Försäljningen blir skattefri för ägarbolaget och fastigheten försäljning utsätts inte för 

beskattning vid överlåtelse av andelarna. Däremot kommer tillgångarnas obeskattade 

övervärden, som inte blir föremål för beskattning vid underprisöverlåtelsen och försäljningen, 

successivt att tas fram till beskattning när de nyttjas och avyttras.
14

 

3.3.1 Fastighetspaketering 

Vad gäller direktförsäljning har jag i avsnittet ovan redogjort vilka villkor som måste vara 

uppfyllda och givit exempel på hur vinsten och skatten räknas ut. De regler jag tagit upp i 

avsnitt 3.2 om direktförsäljning av fastighet är tillämpliga vid fastighetspaketering också. 

Skillnaderna vid paketering är främst att priset för fastigheten vid underprisöverlåtelsen 

uppgår till högst det skattemässiga värdet. Av den anledningen blir stämpelskatten lägre än 

vid direktförsäljning. 

Vid en indirekt försäljning av fastigheter som i praktiken kallas bolagsförpackning med 

efterföljande försäljning, är det huvudsakliga momentet samt syftet med förfarandet att 

kapitalvinst på näringsbetingade andelar är skattefritt. 

Innan jag går in djupare på syftet med reglerna om näringsbetingade andelar och varför man 

har haft möjligheten att paketera fastigheter till bolag vill jag ge läsaren chansen att förstå hur 

en fastighetspaketering går till. 

                                                           
13

 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt:en läro-och handbok i skatterätt. D. 2, 13 [uppdaterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 519 och 522. 
14

 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt:en läro-och handbok i skatterätt. D. 2, 13 [uppdaterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2011sid. 523. 
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Fig.1 

När ett bolag är i behov av att avyttra tillgångar såsom fastigheter så brukar bolaget ta kontakt 

med en mäklare. Mäklaren får då i uppdrag att hitta tilltänkta köpare och ger då ut ett prospekt 

gällande fastigheten som är tänkt till försäljning. 

Det första som sker i förfarandet är att bolaget som är ägare av en fastighet skapar ett 

dotterbolag i koncernen. Eller att ett holdingbolag inom koncernen skapar ett dotterbolag. 

Vidare brukar oftast ett moderbolag vara ett holdingbolag. Ett holdingbolags syfte är att 

förvalta aktier i dotterbolag och bedriver således ingen egen verksamhet. 

fig.2 

Dotterbolaget skapas i syfte att avyttras. Finns inget dotterbolag i koncernen som står tomt 

kan koncernen köpa in färdiga lagerbolag istället för att själva skapa ett. Ett lagerbolag kostar 

mellan 6 000-10 000 kr och kräver ett aktiekapital på 50 000 kr, eftersom det är ett privat 

aktiebolag.
15

 

Till det nya dotterbolaget för man över fastigheten genom en underprisöverlåtelse, mer om 

underprisöverlåtelse finns nedan under 3.4. 

                                                           
15

 Se Aktiebolagslagen (2005:551) 1 kap. 4 §. 
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Fastighetsförvaltande 
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Fastighetsförvaltande 
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Fastighetsförvaltande 

dotterbolag AB 
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fig.3 

Den enda tillgången det bolaget har är fastigheten som ska säljas.  

Nästa förfarande i processen är att moderbolaget, innan underprisöverlåtelsen av fastigheten, 

redan hittat köpare och har allt som oftast ingått ett föravtal om köp av fastigheten. 

Moderbolaget säljer i det här skedet inte fastigheten utan hela dotterbolaget. Eftersom 

moderbolaget eller ett mellanliggande holdingbolag inte själv bedriver någon annan 

verksamhet så ses andelarna som näringsbetingade andelar enligt 25 kapitlet och 25a kapitlet 

IL och försäljningen av fastigheten blir skattefri. Det bör noteras att reglerna i 17 eller 27 

kapitlet IL blir tillämpliga om fastigheten ägs direkt av moderbolaget eftersom att 

moderbolaget då inte innehar andelar som är näringsbetingade. 

3.4 Underprisöverlåtelse vid paketering 

Med underprisöverlåtelse avses en överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot 

ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om 

villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda enligt 23 kap. 3 § IL. Vad som utgör marknadsvärde framgår 

av 61 kap. 2 § IL. Ett säljande bolag måste ha i åtanke att fastigheten får en ny ägare och att 

denne ska ansöka om lagfart. I samband med det ska köparen erlägga stämpelskatteavgiften. 

Hur den beräknas framgår av avsnitt 3.2 ovan. 

Underprisöverlåtelser är tillåtna eftersom syftet med dessa inte är att undgå skattskyldighet 

utan snarare så ska bolag i exempelvis koncerner kunna flytta på tillgångar utan att behöva 

skatta för dessa och samtidigt få en bättre lönsamhet eller för att omstrukturera.
16

 

Beskattningen sker först vid försäljning av fastigheten enligt realisationsprincipen.
17

 

                                                           
16

 Wiman, Bertil, Beskattning av företagsgrupper, Norstedts juridik AB 2002 sid. 121. 
17

 Prop. 1998/99:115 s. 117. 

Koncern AB 

Fastighet 1 

Dotterbolag AB 

Fastighet 1 

Fastighetsförvaltande 

dotterbolag AB 



16 
 

Med överlåtelser i 23 kap. 3 § IL avses inte enbart att tillgångar avyttras mot likvider i pengar. 

Även utdelning av sakegendom från juridiska personer och kapitaltillskott i form av 

sakegendom till en juridisk person utgör en överlåtelse.
18

  

När ett bolag paketerar en fastighet så överlåter bolaget fastigheten till underpris från det 

säljande moderbolaget till ett dotterbolag vars andelar ägs av ett holdingbolag i koncernen. 

Moderbolaget säljer med andra ord inte fastigheten till marknadsvärdet. I praktiken används 

begreppet skattemässigt värde
19

 men priset kan även vara lägre än det värdet.  

När en fastighet gått över till det nybildade dotterbolaget börjar sökandet efter köpare
20

. När 

en köpare hittats så är det holdingbolaget som står som ägare till dotterbolaget vars enda 

tillgång är en fastighet. Holdingbolaget säljer då sina aktier/andelar till ett pris som motsvarar 

fastighetens marknadsvärde. Genom att avyttra näringsbetingade andelar
21

 så blir 

kapitalvinsten som holdingbolaget eventuellt gör, skattefri. 

Koncernen har nu gjort en transaktion där de har sålt fastigheten genom att förpacka den i ett 

dotterbolag och sedan sålt andelarna i dotterbolaget för fastighetens marknadsvärde. I de 

flesta fall använder koncernens sig av ett holdingbolag som säljande bolag eftersom 

moderbolagets verksamhet kan vara smittad.
22

 

3.4.1 Tillvägagångssätt underprisöverlåtelse 

Tillvägagångssättet för en underprisöverlåtelse är inte komplicerat men för att en 

underprisöverlåtelse skall äga rum måste vissa villkor bli uppfyllda. Kapitlen 23 och 53 IL 

anger vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en underprisöverlåtelse skall anses lagenlig. 

I 53 kapitlet IL regleras underprisöverlåtelser från privatperson till juridisk person. Eftersom 

uppsatsen handlar om överlåtelser mellan juridiska personer så kommer jag inte att gå in 

djupare på de regler som gäller för transaktioner mellan fysisk person och juridisk person. Jag 

kommer istället att koncentrera mig på reglerna om underprisöverlåtelser mellan juridiska 

personer. 

I 23 kap. IL 3-8 §§ anges definitioner, exempelvis anger 4 § vad som avses med begreppet 

bolag. I 23 kap 9-13 §§ IL anges hur en underprisöverlåtelse skall beskattas. Reglerna i 23 

                                                           
18

 Wiman, Bertil, Beskattning av företagsgrupper, Norstedts juridik AB 2002 sid. 126. 
19

 Med skattemässigt värde avses anskaffningsvärdet minskar med gjorda värdeminskningsavdrag, dvs det 
värde som tas upp i en resultaträkning, 2 Kap. 31-33 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229). 
20

 Det här förfarandet brukar oftast göras innan man förpackat fastigheten, annars riskerar man att göra 
mycket jobb och att dra på sig onödiga kostnader och samtidigt ha fastigheten kvar. 
21

 Se avsnitt 3.5 
22

 Se avsnitt 4.3.4 
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kap 14-29 §§ IL anger vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en underprisöverlåtelse ska 

vara godkänd. Jag kommer att kort gå igenom de villkor för de frågor som är aktuella för 

uppsatsen. I 14 § 1 stycket anges att överlåtaren och förvärvaren ska vara ett företag
23

 eller en 

fysisk person. Vidare anges i 2 och 3 styckena vad som krävs för att en stiftelse eller ett 

livförsäkringsföretag ska kunna vara förvärvare.
24

 

I 16 § anges kravet på att förvärvaren ska vara omedelbart skattskyldig för inkomst i 

näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. Detta för att inkomsten inte får vara undantagen 

från beskattning på grund av ett skatteavtal.
25

  

Enligt 17 § samma kapitel måste villkoren om koncernbidrag uppfyllas, detta för att 

koncernbidragsreglerna inte ska kunna kringgås. Om rätt till avdrag för koncernbidrag saknas 

måste överlåtelsen avse en hel näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av 

en näringsverksamhet eller en verksamhetsgren. Vad som avses med verksamhetsgren 

framgår av 2 kap. 25 § och 23 kap. 7 §.
26

  

Därefter följer regler kring fåmansbolag i 18-23 §§. Dessa regler är inte relevanta för det här 

arbetet varför jag inte lägger större vikt på att förklara dem. 

De sista villkoren som uppställs för en tillåten underprisöverlåtelse anges i paragraferna 24-29 

där det anges för att underprisöverlåtelsen inte ska medföra uttagsbeskattning, ska mottagande 

bolag inte vara ett underskottsbolag. Dock tillåts underprisöverlåtelse om underskottet är litet 

och överlåtaren avstår från att utnyttja det enligt 29 §. Anledning till att lagstiftaren valt att 

inte tillåta underprisöverlåtelser till underskottsbolag är för att staten går miste om skatt 

genom att obeskattade värdereserver förs in i bolag med underskott.
27

 

3.4.2 Relationen mellan uttagsbeskattning och underprisöverlåtelse 

Jag kommer här kort ta upp sambandet mellan uttagsbeskattning och underprisöverlåtelse. 

Enligt huvudregeln avses med uttag en tillgång som har realiserats och ersättningen 

understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat enligt reglarna i 22 kap. 3 § 

                                                           
23

 Enligt definitionerna i 23 kap.  4 § IL. 
24

 Wiman, Bertil,  Beskattning av företagsgrupper, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2002 sid. 128-129. 
25

 Prop 2008/09:37 sid. 22. Se även Wiman, Bertil,  Beskattning av företagsgrupper, 1. uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2002 sid. 130-131. 
26

 Andersson, Mari, Saldén-Enérus, Anita & Tivéus, Ulf,  Inkomstskattelagen: en kommentar, 11. uppl., 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, kommentaren till 23 Kap. 17 § 6 och 7 meningen. Se även Wiman, Bertil,  
Beskattning av företagsgrupper, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2002 sid. 132-133. 
27

 Wiman, Bertil,  Beskattning av företagsgrupper, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2002 sid. 137-138. 
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IL
28

 Uttagsbeskattningen blir då aktuell eftersom det skett uttag av en tillgång ur 

näringsverksamhet. I 22 kap. 11 § anges att uttagsbeskattning inte blir aktuellt om reglerna 

villkoren för underprisöverlåtelse i 23 kapitlet är uppfyllda.
29

 Reglerna i 23 kapitlet anger att 

underprisöverlåtelse normalt medför vissa skattekonsekvenser och att undantag kan erhållas 

från reglerna i 23 kap, om vissa villkor är uppfyllda.
30

 Sambandet mellan uttagsbeskattning 

och underprisöverlåtelse är därmed den att om villkoret i 22 kap. 11 § IL inte uppfylls så blir 

överlåtelsen föremål för uttagsbeskattning. 

3.5 Näringsbetingade andelar 

3.5.1 Bakgrund till 2003 års lagstiftning 

Innan 2003 års reglering om skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar tillkom, var 

utdelning på näringsbetingade andelar skattefri samtidigt som kapitalvinst på samma andelar 

var föremål för beskattning. 

Den då gällande beskattningen av bolagens kapitalvinster på andelar i dotter- och 

intressebolag medförde att bolagens vinster beskattades både i dotterbolaget och i 

moderbolaget. Detta var inte önskvärt eftersom en vinst endast bör beskattas en gång i 

bolagssektorn.
31

 

Kapitalvinstbeskattning av näringsbetingade andelar medförde att ett extra omotiverat 

skatteled tillkom inom bolagssektorn genom att lagstiftaren valt att beskatta näringsbetingade 

andelar. 

Ett exempel på det dåvarande systemet var att ett dotterbolag i en koncern fick en inkomst 

som beskattades. Om moderbolaget avyttrade andelarna i dotterbolaget, som innehöll 

vinstmedel som tjänats in under avyttrarens innehavstid, med vinst och därefter delat ut 

vinsten till moderbolagets ägare skulle i realiteten inkomsten i dotterbolaget komma att 

beskattas hos såväl dotterbolaget som hos moderbolag och även hos ägarna till 

moderbolaget.
32

 

                                                           
28

 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro-och handbok i skatterätt. D.1, 13., [uppdaterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 297. 
29

 Ibid, sid 278. 
30

 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt:en läro-och handbok i skatterätt. D. 2, 13 [uppdaterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2011 sid. 531 ff. 
31

 Prop. 2002/03:96 sid 68. Se även SOU 2001:11 sid 122 ff. 
32

 Se prop. 2002/03:96 sid. 68-69. 
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fig. 4 

Beskattningen av vinster på näringsbetingade andelar kunde inte bara leda till 

trippelbeskattning enligt figuren ovan, utan även uppkomma i ytterligare led. Som exempel 

kan antas att en koncern består av ett moderbolag som äger andelarna i ett dotterbolag som i 

sig äger andelarna i ett dotterdotterbolag. Dotterbolaget avyttrar andelarna i 

dotterdotterbolaget varefter moderbolaget avyttrar andelarna i dotterbolaget och delar ut 

vinsten till ägarna. I det här fallet kommer då den inkomsten som tjänats in av 

dotterdotterbolaget att beskattas fyra (!) gånger. 

Ägare 

Moderbolag 

Dotterbolag 

Ink

Inkomst 

Inkomst föremål för 

beskattning 

Vinst på andelar, 

föremål för beskattning 

Utdelning föremål för 

beskattning 
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fig.5 

Beskattning på näringsbetingade andelar innebar att bolagen valt att flyttat dessa avyttringar 

till länder där regler om skattefrihet på näringsbetingade andelar fanns. 
33

 

Nederländerna var ett av länderna där svenska koncerner hade holdingbolag som ägde 

svenska dotterbolag då skattefrihet råder vid avyttring av näringsbetingade andelar, på 

participating holdings, som är den nederländska motsvarigheten till näringsbetingade andelar. 

Även i Danmark var kapitalvinster av denna typ skattebefriade förutsatt att de innehafts i 

minst tre år. Tyskland införde den 1 januari 2001 skattefria utdelningar och kapitalvinster på 

samtliga andelar i bolagssektorn. Skattefriheten för kapitalvinster i dessa länder ledde till att 

det skapades ett stort skattekonkurrenstryck mot Sverige.
34

  

Vidare fanns möjligheten med avdragsrätt för kapitalförluster i Sverige. Detta medförde att 

bolag tog vinsterna i utlandet och fick skattefri utdelning genom dåvarande regler samtidigt 

som rätt att göra avdrag för kapitalförluster tilläts i Sverige. Ett exempel på det är att ett 

svenskt moderbolag äger ett nederländskt dotterbolag som i sin tur äger ett svenskt 

                                                           
33

 SOU. 2001:11 sid. 124. 
34

 Ibid. sid. 124. 
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dotterbolag som var rörelsedrivande. Om andelarna i det rörelsedrivande dotterbolaget stigit i 

värde kunde avyttring ske utan att vinsten beskattas genom att det nederländska bolaget sålde 

andelarna i det rörelsedrivande dotterbolaget. Hade andelarna däremot sjunkit i värde kunde 

det svenska koncernmoderbolaget sälja andelarna i det nederländska holdingbolaget med 

avdragsrätt för förlusten. 

fig.6 

Mot bakgrund av ovan nämnda krävdes en ny lagstiftning för skattfrihet för kapitalvinst på 

näringsbetingade andelar samtidigt som avdragsrätten för kapitalförluster slopades. Alla 

remissinstanser hade förståelse för denna åtgärd även om vissa uttryckte en viss oro över att 

avdragsrätten slopades. De ansåg att det innebar att svenska bolag inte kunde delta i riskfyllda 

utlandsprojekt och att det medförde allmänt försämrade expansionsmöjligheter. Trots deras 

oro ansåg lagstiftaren att skattefrihet för kapitalvinster med samtidig avdragsrätt för 

kapitalförluster var en omöjlighet.
35

 

 

3.5.2 Vad utgör näringsbetingade andelar och vilka villkor måste uppfyllas? 

Reglerna, om näringsbetingade andelar, innebär i princip att skattefrihet föreligger för 

kapitalvinster på näringsbetingade andelar i samma utsträckning som skattefrihet åtnjuts 

enligt 24 kap. IL för utdelning på samma andelar.  

                                                           
35

 Prop. 2002/03:96 sid 70. 
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Vad gäller vinster och förluster på kapitalplaceringsaktier för aktiebolag, ekonomiska 

föreningar och likställda subjekt gäller de vanliga reglerna, dvs. kapitalvinstbeskattning 

respektive avdragsrätt mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier enligt reglerna i 48 kap. 

26 § IL.
36

 

Gränsdragningen mellan vad som är näringsbetingad andel och vad som är kapitalplacerings 

andel framkommer av 24 kap. 14 § IL. Av inledning i paragrafen framgår att andelen ska vara 

en kapitaltillgång, det betyder att lagertillgångar inte är näringsbetingade andelar och omfattas 

således inte av reglerna om skattefri avyttring av näringsbetingade andelar. 

Därefter anges i 14 § att en av följande tre punkter skall vara uppfyllda för att en andel ska 

vara näringsbetingad. Dessa är: 

1. Andelen är inte marknadsnoterad 

2. Det sammanlagda röstetalet för ägarbolagets samtliga andelar i det ägda bolaget 

motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i bolaget. 

3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarbolaget eller av ett 

bolag som med hänsyn till ägarrättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden 

kan anses stå det nära. 

Varför lagstiftaren ansåg att icke-marknadsnoterade andelar skulle vara näringsbetingade var 

för att dessa inte lämpar sig för kapitalplaceringar. Därtill att onoterade andelar inte anses 

likvida på samma sätt som marknadsnoterade andelar och att onoterade bolag många gånger 

är beroende av en eller ett fåtal produkter och tjänster. Av den anledningen ansågs en 

onoterad andel näringsbetingad oberoende av röstandel i det ägda bolaget.
37

 

I och med punkten två och tre utesluter inte lagstiftaren marknadsnoterade bolag. Kravet 

enligt den s.k. schablonregeln i andra punkten är att det sammanlagda röstetalet som 

ägarbolaget har ska uppgå till minst tio procent av röstetalet för samtliga andelar i bolaget. 

Kravet innan ändringen 2003 var minst 25 procent. Vid tillämpning av schablonregeln krävs 

inget betingat ägande eller tidpunkt för när kravet ska vara uppfyllt. Det enda som krävs är 

direktägande och att det skall uppgå till tio procent.  Lagstiftaren har avsiktligt valt att skriva 

”..ägarföretagets samtliga andelar i det ägda företaget…för samtliga andelar i företaget.” 

                                                           
36

 Prop. 2002/03:96 sid 419. 
37

 Prop 2002/03:96 del 1. sid. 76. Andersson, Mari, Saldén-Enérus, Anita & Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen: en 
kommentar, 11 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011sid.769 ff. 



23 
 

Det beror på att det kan finnas såväl noterade som onoterade andelar i samma bolag. För det 

fall ägarbolaget innehar onoterade andelar som representerar sex procent av röstetalet i det 

ägda bolaget räcker det att innehavet av de marknadsnoterade andelarna uppgår till fyra 

procent av röstetalet för att ägarbolaget skall uppnå minimum på tio procent.
38

 

Den tredje punkten i 14 § brukar kallas utredningsregeln. Skillnaden på den här punkten och 

de två ovan är främst att kravet för att villkoret skall vara uppfyllt inte finns fastställt utan är 

en bedömningsfråga, i de två tidigare punkterna räcker det med att de formella 

förutsättningarna är uppfyllda för att villkoret ska vara uppfyllt. I punkten tre däremot krävs 

att innehavet betingas av ägarbolagets eller närstående bolags rörelse. Tidigare var regeln att 

innehavet skulle betingas av ägarbolagets eller närstående bolags verksamhet.
39

 Efter 

skattereformen 1990 hör all verksamhet som bedrivs av juridiska personer till inkomstslaget 

näringsverksamhet. Hit hörde alltså även kapitalförvaltningsverksamhet. Mot bakgrund av det 

skulle det kunna hävdas att en juridisk persons innehav av tillgångar alltid betingas av dess 

verksamhet, t.ex skulle bolag som bedriver kapitalförvaltningsverksamhet hävda att deras 

andelar var näringsbetingade. Regeln var inte avsedd att tillämpas på det sättet och av den 

anledningen valde lagrådet att ändra lydelsen i IL genom att ordet verksamhet ersatts av ordet 

rörelse(definitionen av rörelse finns i 2 kap. 24 § IL.).
40

 

Samband med den egna verksamheten kan exempelvis föreligga, om innehavet är nödvändigt 

för att trygga tillförseln av råvaror eller utgör ett led i avsättningen av produkter eller tjänster, 

samordningen av verksamheten eller en verksamhetsgren.
41

 Exempel på några fall där HFD 

ansett att en andel är näringsbetingad finns att hitta i RÅ 2008 ref. 67 där Skellefteå kraft ABs 

innehav av 0.56 % av aktierna i Boliden ansetts, av såväl HFD som SRN som ett 

näringsbetingat aktieinnehav med hänsyn till de affärsmässiga relationer som förekommit 

mellan bolagen. I RÅ 1968 Fi 2036 ägde rederiaktiebolaget Transmarin strax under 1 % av 

aktierna i SCA. RR ansåg att aktierna inte utgjorde kapitalplaceringsaktier med hänsyn till att 

de innehades för att befrämja fraktförbindelserna med SCA och i RÅ 1970 ref. 52 hade 

svenska Lloyd tillsammans med några andra bolag bildat Park Avenue Hotel AB, syftet var 
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att tillförsäkra rederiets passagerare hotellrum av god standard. HFD ansåg att förvärvet av 

aktierna betingats av bolagets rörelse. 

Rättsfallen ovan visar att det vid mindre aktieinnehav är aktieinnehavets betydelse för 

verksamheten som är mer avgörande än storleken på aktieinnehavet.
42

 

I 25a kap. 3 § anges att det säljande bolaget skall vara ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk 

förening som inte är ett investmentbolag, oinskränkt skattskyldiga svenska stiftelser och 

ideella föreningar, svenska sparbanken och ömsesidiga försäkringsbolag samt motsvarande 

bolag inom ESS-området.  

Enligt 5 § är en avyttring som anges ovan skattefri om fråga inte är om en 

skalbolagsavyttring
43

. 

Vad gäller avdragsrätt på kapitalförluster får dessa endast dras av i den utsträckning 

motsvarande kapitalvinster varit skattepliktiga enligt 25 kap. 7-11 §§.  

I och med att lagstiftaren valt att slopa skattskyldighet för vinster på näringsbetingade andelar 

har detta medfört att bolag, istället för att sälja ut sitt inkråm, förpackar allt i ett dotterbolag 

som sedan säljs till inkråmets marknadspris. Någon lagstiftning mot förpackning har inte 

införts med undantaget när bolag gjort förluster på fastigheter. Vid kapitalförluster på 

fastigheter gäller 25 kap. 12 § IL. som anger att om ett bolag som enligt 24 kap. 13 § IL. har 

gjort en kapitalförlust på en fastighet, får denna dras av bara mot kapitalvinster på fastigheter.  

Regeln om fastigheter som gått med kapitalförlust infördes 2003, samtidigt som reglerna om 

skattefrihet på näringsbetingade andelar infördes. I propositionen konstateras att fastigheter 

många gånger kan tjäna som kapitalplaceringsobjekt och att ett moderbolag kunde förpacka 

fastigheter som gått med kapitalvinst i ett dotterbolag för att sedan avyttra andelarna 

skattefritt. Samtidigt kunde dotterbolaget sälja en fastighet som kunde gå med kapitalförslut 

och därefter få avdrag för kapitalförlusten. Med anledning av det finns nu ”fastighetsfållan” i 

24 kap. 12 § IL.
44
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3.6 Latent skatteskuld 

Jag tänker här ta upp kortfattat vad latent skatteskuld innebär och varför det är viktigt inom 

fastighetspaketering. 

Med latent skatteskuld förstås den skatt som kommer att betalas i en framtid vid en tillgångs 

försäljning. Vid försäljning av näringsbetingade andelar och där den enda tillgången är en 

fastighet så kan det finnas ett obeskattat värde som skall beskattas när tillgången realiseras.
45

 

Det värde som finns kvar som ska beskattas är det vinsten utgör med avdrag för 

omkostnadsbeloppet. I exemplen ovan innebär det att när fastigheten avyttras till ett 

dotterbolag så gör den det till underpris, dvs. fastighetens skattevärde. Men när andelarna i det 

bolag där fastigheten är förpackad säljs externt gör de det till fastighetens marknadsvärde, då 

fastigheten är den enda tillgången i bolaget. Skillnaden mellan bolagets anskaffningsvärde för 

fastigheten och det markandsvärde bolagets andelar sålts ut för är vad som är 

beskattningsbart. Men efter näringsbetingade andelar är skattefria så skjuts den här skatten 

upp och tas upp till beskattning när själva fastigheten avyttras.
46

 

Den latenta skatteskulden är viktig vid förhandlingar gällande värdering på bolag. Köparen 

vet att om han avyttrar fastigheten så kommer den latenta skatteskulden att behövas ta upp 

och därför kan det vara viktigt att ha det i åtanke när man förhandlar pris. 

Jag kommer kort ta upp reglerna kring CFC-beskattning. Dessa regler tar jag upp då jag ovan 

beskrivit hur en andelsägares vinst kan bli föremål för beskattning i flera led. Vidare tar jag 

upp reglerna för att en ägare till en juridisk person utomlands måste kunna visa att etablering 

av näringsverksamhet i en lågskattestat är affärsmässigt motiverad och inte enbart etablerad 

pga. fördelar med beskattning.
47

 

CFC står för controlled foregin company och gäller för beskattning av i Sverige bosatta ägare 

i utländska juridiska personer. Bakgrunden till reglerna är att skattefrihet införts på 

kapitalvinster och utdelningar på näringsbetingade andelar. I motiven angavs att man befarade 

att reglerna kring skattefria kapitalvinster och utdelningar på näringsbetingade andelar kunde 

leda till urholkning av den svenska skattebasen genom att svenska bolag kunde ta lån med 

avdragsrätt för räntorna och investerar de upplånade medlen i utländska bolag i 
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lågskatteländer varefter vinsten tas ut skattefritt som utdelning eller kapitalvinst. 
48

 Man måste 

dock komma ihåg att även om en utdelning är föremål för beskattning kan så burkar den 

uppgå till maximalt 15 % och blir således inte beskattad på samma sätt om i Sverige.
49

  

Reglerna är komplicerade och återfinns i 39a kap, de har i praktiken utformats för att 

användas i få fall.
50

 De delar som är av störst intresse är när en svensk delägare beskattas i 39 

a kap. 3 § IL, Därefter anges det i 39 a kap. 5 § vad en lågbeskattad inkomst innebär, i 39 a 

kap. 7 § anges undantag från beskattning med hänvisning till bilaga 39 a. Däri anges länder 

som inte omfattas av beskattning även fast de uppfyller andra villkor. Ett ytterligare undantag 

anges i 39a kap. 7a § där anges att delägare kan slippa CFC-beskattning om han kan visa att 

det utländska bolaget, i den stat där det hör hemma, utgör en verklig etablering från vilken en 

affärsmässig motiverad verksamhet bedriv. Regeln föranleds av EG-domstolens dom 

Cadburrty-Schweppes C-196/04.
51

 

3.7  Skatteflyktslag och skatteanpassade transaktioner 

I det här avsnittet tar jag kortfattat upp skatteanpassade transaktioner och om skatteflyktslagen 

är tillämplig på förfarandet. 

Paketeringen såsom jag beskrivit i avsnitten ovan kan ge skenet av någon sorts 

skatteplanering eller skatteflykt. Skillnaden på vad som samhället uppfattar som 

skatteplanering eller skatteflykt och lagens definition kan ibland skilja sig väldigt mycket. Ur 

samhällsperspektiv ses all skatteplanering allt som oftast ut som en skatteflykt. Eftersom 

skatteregler inte är påbuds-, förbuds-, eller tillåtelsenormer, så kallade handlingsnormer utan 

kvalifikationsnormer innebär det att den skattskyldige i förväg kan undersöka vad olika 

handlingsalternativ får för skatterättsliga konsekvenser och sedan välja att förfara på det sätt 

som med övriga hänsynstaganden verkar mest gynnsamt.
52

 Det betyder att alla former av i 

förhand bestämt tillvägagångssätt inte är att anses som skatteflykt. 
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Det finns ingen klar definition när skatteflykt föreligger. I 2 § Lag (1995:575) mot skatteflykt 

anges: 

 vid faställande av underlag ska inte ta hänsyn till rättshandling om  

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, 

ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den 

skattskyldige, 

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen 

eller rättshandlingarna, 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha 

utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och 

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida 

mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas 

allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga 

eller har kringgåtts genom förfarandet 

De fyra rekvisiten som lagrummet innehåller innebär: 

1. att det ska röra sig om en väsentlig skatteförmån. I rättspraxis finns inget fastslaget belopp 

och bestämt därav.
53

 Därmed ter det sig svårt att avgöra den frågan utan att behöva gå in på 

varje enskilt fall där det kan anses att en transaktion rör sig om en väsentlig skatteförmån. 

2. Det gäller inte bara direkt handlande utan också indirekt. Handlandet kan ske genom en 

ställföreträdare där den skattskyldige åtnjuter förmånen, genom att den skattskyldige haft 

påtaglig möjlighet att påverka den som utför handlingen eller att den skattskyldige medverkar 

via ett handelsbolag eller aktiebolag. Däremot är lagen inte tillämplig genom passivt 

handlande.
54

 

3. Det övervägande skälet till transaktionen skall vara att undgå skatt. Det kan således röra sig 

om affärsmässiga, organisatoriska eller andra skäl tillsammans med skattemässiga, där de 

skattmässiga skälen vid en samlad objektiv bedömning till varför transaktionen vidtagits 

överväger de icke skattemässiga skälen. Bedömningen görs således inte mot vad den 

skattskyldige de facto har avsett utan vad vid en objektiv bedömning av samtliga 
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omständigheter som framkommit i ärendet framstår som det huvudsakliga skälet för 

förfarandet.
55

 

4. Det fjärde rekvisitet talar om att transaktionen skall strida mot lagstiftningens syfte. Det 

rekvisitet kan utläsas på tre olika sätt. Det första är att förfarande ska strida mot 

skattebestämmelsernas allmänna utformning, med det avses lagstiftningens allmänna 

principer och inte förarbetena till olika skattelagar. Men om ledning inte finns i de allmänna 

principerna så ska det sökas i förarbeten. Det andra sättet är att förfarandet ska strida mot de 

bestämmelser som är direkt tillämpliga och det tredje sättet är att förfarandet ska strida mot de 

bestämmelser som kringgåtts.
56

 

När det ska bedömas vad för sorts transaktion som ett bolag företagit så står domstolen oftast 

mellan två val. Det första är att företa om det rör sig om en transaktion som strider mot 

skatteflyktslagens generalklausul (se 2 § skatteflyktslagen). Det andra är om det rör sig om en 

transaktion som ses som normal skatteplanering. Dvs. det alternativ som skattemässigt ger 

bästa resultat för investeringstransaktioner eller affärstransaktioner.
57

 Tex. avdragsrätt för 

vissa förluster.   

Att fastighetspaketering är skatteplanering kan knappast förnekas. Vid fastighetsförsäljning 

står bolag mellan två val, antingen en direktförsäljning eller en försäljning genom 

paketering.
58

 Frågan är då om paketering ska ses som otillåten skatteplanering där 

skatteflyktslagen blir tillämpbar.  

Först vill jag nämna att frågan om reglering av paketering togs upp i motiven till lagen om 

näringsbetingade andelar samt att det inte ansågs tillräckligt motiverat med regler för att 

försvåra förpackning och att det skulle vara lagtekniskt svårt att införa sådana regler.
59

 Det 

betyder att det inte finns någon reglering kring paketering av fastigheter men att lagstiftaren 

har haft förfarandet i åtanke. 

Att fastighetspaketering inte kan anses strida mot skattelagens syfte och ändamål beror på att 

skattereglerna är kvalifikationsnormer där den skattskyldige kan välja mellan en 

direktförsäljning eller en förpackning. 
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Att det inte heller strider mot lagstiftarens syfte och ändamål framkommer av propositionen
60

 

till lagen om näringsbetingade andelar.  

Det som talar för att paketering kan ses som skatteflykt är det faktum att ett 

paketeringsförfarande ger en väsentlig skatteförmån till skillnad från att sälja en fastighet 

genom direktförsäljning. 

3.8 Sammanfattning 

Paketering av fastigheter med en efterföljande skattefri avyttring av näringsbetingade andelar 

är som ovan beskrivet mer förmånligt än en direktförsäljning av fastigheter ur 

beskattningssynpunkt. Framförallt eftersom kapitalvinster på näringsbetingade andelar är 

skattefri men även för att kostnaden för stämpelskatten blir lägre då den beräknas mot 

bakgrund av försäljningspriset vid paketeringen och inte mot bakgrund av fastighetens 

marknadspris, som blir aktuellt vid en direktförsäljning. 

När ett bolag företar förfarandet paketering av fastighet, med efterföljande skattefri 

försäljning av andelarna, skapas först ett holdingbolag som skapar ett dotterbolag till vilket 

fastigheten överlåts till underpris, normalt fastighetens skattemässiga värde. Holdingbolaget 

blir därefter ägare till andelar i dotterbolaget vars enda tillgång är fastigheten. Andelarna som 

holdingbolaget innehar ses som näringsbetingade förutsatt att reglerna i 24 kap. 13-14 §§ IL 

är uppfyllda. Holdingbolaget säljer sedan andelarna externt till fastighetens marknadspris. I 

priset blir den latenta skatteskulden som följer fastigheten en förhandlingsfråga. De problem 

som dykt upp under 2011 återges närmare i avsnitt 4 men innebär kort om andelarna ska 

utgöra kapitaltillgångar eller lagertillgångar. Om andelarna ses som kapitaltillångar föreligger 

en skattefri kapitalvinst vid avyttring. Ses de däremot som lagertillgångar ska kapitalvinsten 

tas upp för beskattning. 

De problem ett bolag kan stöta på förutom de som återges i avsnitt 4 är reglerna om CFC 

beskattning samt om transaktionen ska ses som otillåten skatteplanering. 

CFC reglerna blir aktuella endast om holdingbolaget blir etablerat i utlandet. Reglernas 

funktion är att svenska delägare i utländska juridiska personer skall beskattas som om de 

utländska juridiska personerna hade sitt säte i Sverige. Lagen blir aktuell när inkomsten från 

den juridiska personen anses vara lågbeskattad enligt reglerna i 39 a kap. IL. Anses vinsten 

                                                           
60

 Prop 2002/03:96, sid. 72. 



30 
 

vara lågbeskattad beskattas delägarna som om den utländska juridiska personen haft sitt säte i 

Sverige. Reglerna finns till för att den svenska skattebasen annars riskeras att urholkas. 

Det andra problemet paketering kan bli föremål för är om det kan ses som otillåten 

skatteplanering och om skatteflyktslagen kan bli aktuell. När man införde reglerna 

diskuterades om paketering skulle regleras men avvisades med motiveringen att det 

lagtekniskt skulle bli svårt att införa sådana regler samt att det finns regler som anger att 

byggnadsrörelse och handel med fastigheter inte omfattas av skattefriheten eftersom 

andelarna i sådana rörelser anses vara smittade
61

.
62

 

Jag anser att skatteflyktslagen inte kan bli tillämplig på paketering av fastigheter eftersom det 

varken strider mot lagstiftarens eller skattelagens syften eller ändamål. Syftet med reglerna 

om skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar var inte att försvåra avyttring genom 

paketering utan snarare att underlätta förfarandet samt att förfarandet inte skulle flyttas till 

andra länder
63

 som påbjuder skattefrihet på näringsbetingade andelar. Av den anledningen 

anser jag att skatteflyktsfrågan är irrelevant och den frågan som är av vikt är snarare hur 

många paketerade fastigheter som kan avyttras innan näringsbetingade andelar inte ska anses 

vara skattefria. 

De formella kraven för en paketering och en efterföljande försäljning är med utgångspunkt av 

lagreglerna enkla att uppfylla vilket torde ha varit lagstiftarens syfte med reglerna. Det 

problem som föreligger, med anledning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar, 

är i hur stort antal och under hur lång tid kan andelar i förpackade bolag avyttras skattefritt. 

Jag kommer i nästföljande avsnitt ta upp de problem paketering med efterföljande försäljning 

stött på under 2011. 

Det som talar häremot är dock att en paketering ger ett bolag mycket större skatteförmån och 

kan därför anses strida mot punkt ett i 2 § SL. Det måste också vägas in att skatterättens regler 

är kvalifikationsnormer. Den skattskyldige har att välja ett sätt att förfara som får vissa 

konsekvenser och ett annat som får andra konsekvenser. 
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Jag kommer i det här avsnittet gå igenom den rättspraxis som föranlett den här uppsatsen. När 

jag förklarat omständigheterna i fallen och besluten i förvaltningsrätten och 

skatterättsnämnden tagit kommer jag att analysera varje rättsfall vart och ett för sig. 

4.1 Rättspraxis 

Vad gäller rättspraxis kring fastighetspaketering kan det i likhet med doktrin slås fast att den 

inte är allt för omfattande och de fåtal rättsfall som finns är av vikt i hur reglerna har formats. 

Ett av skälen, och förmodligen det viktigaste, tror jag är att lagstiftningen kring 

näringsbetingade andelar, som är en av två viktiga beståndsdelar i förfarandet 

fastighetspaketering, är att lagen tillkom så sent som år 2003 och med anledning av det har det 

inte blivit föremål för prövning i domstol allt för många gånger. 

Det är först under 2011 som förfarandet fastighetspaketering har stött på motgångar i form av 

ett avgörande i förvaltningsrätten i Göteborg. I domen underkändes ett visst förfarande
64

 vid 

fastighetspaketering. 

Den andra motgången kom när skatterättsnämnden med ett förhandsbesked underkände ett 

förfarande
65

 vid försäljning av näringsbetingade andelar. 

Därefter har det kommit ett tredje avgörande från skatterättsnämnden där paketering 

godkänts. Med anledning av de tre fallen kommer jag nedan presentera alla tre var för sig för 

att sedan analysera dem och ta fram knäckfrågor kring fallen och undersöka vad som föranlett 

besluten samt se om bedömning kunnat göras på andra grunder med ett annat utfall. 
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4.2 Förvaltningsrätten i Göteborg 

66
 

Bakgrund 

Guldmyran AB ingår i Wallenstamkoncernen som är en koncern inom fastighetsbranschen. 

Guldmyrans verksamhet består i att förvalta fast och lös egendom. 

Under år 2004 bildade Guldmyran tillsammans med två andra dotterbolag i koncernen 30 st 

ekonomiska föreningar. Syftet med bildandet av dessa var att sälja ett visst antal fastigheter 

som fanns inom koncernen till bostadsrättsföreningar genom de ekonomiska föreningarna. 

Förfarande gick ut på att Guldmyran hittade intressenter och sedan förpackade man 

fastigheter genom underprisöverlåtelse från något av de fastighetsbolagen till en av de 30 

ekonomiska föreningarna för att sedan sälja den ekonomiska föreningen till den köpande 

bostadsrättsföreningen. Genom detta förfarande beskattades inte Guldmyran för avyttringarna 

av fastigheterna som gick över till de ekonomiska föreningarna genom underprisöverlåtelse. 

Vidare blev inte Guldmyran kapitalvinstbeskattade för försäljningen av andelarna i de 

ekonomiska föreningarna då försäljning av näringsbetingade andelar inte beskattas.
67

 

Under år 2006 avyttrades 5 ekonomiska föreningar och under år 2007 avyttrades 11 stycken. 

Vinsten vid försäljningen av andelarna i de ekonomiska föreningarna uppgick under år 2006 
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till 654 895 337 kr och under år 2007 till 783 432 376 kr. I samband med försäljningen av 

fastigheterna köpte och sålde Guldmyran även andelar i bostadsrättsföreningar som 2006 

uppgick till 56 andelar och under 2007 uppgick det till 30 andelar. 

Skatteverket beslutade att Guldmyran endast har redovisat intäkter till följd av att andelarna i 

ekonomiska föreningarna och bostadsrättsföreningarna såldes och de kostnader Guldmyran 

redovisat var till följd av anskaffningsutgifterna de ådragit sig i samband med förvärv av 

fastigheterna.  Därefter anför Skatteverket att Guldmyran inte bedrivit byggnadsrörelse eller 

handel med fastigheter enligt 27 kapitlet IL och med anledning av det ansåg Skatteverket att 

andelarna ska klassificeras om som lagertillgångar enligt de generella reglerna i 17 kap 3 § IL. 

Därefter ansåg Skatteverket att förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm 

i mål med liknande omständigheter funnit att omfattande försäljning av andelar i 

bostadsrättsföreningar skall anses utgöra yrkesmässig handel och att andelarna betecknats 

som lagerandelar. 

Guldmyran valde att överklaga Skatteverkets beslut och anförde i första hand att andelarna 

skulle ses som kapitaltillgångar, i andra hand att endast andelarna i bostadsrättsföreningarna 

skulle ses som lagertillgångar. Till stöd för sin talan anförde Guldmyran att gränsdragningen 

mellan vad som är kapital- respektive lagertillgång skall bedömas med utgångspunkt i 27 

kapitlet IL och inte 17 kap. 3 § IL, som är en allmän regel, enligt lex specialis derogat legi. 

Guldmyran anförde vidare att 27 kap. 6 § IL gäller andelar i fastighetsförvaltande bolag vilket 

Skatteverket inte ansåg. Genom prövning enligt 27 kap. 6 § IL kan tillgångarna anses som 

lagertillgångar endast om Guldmyran bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, 

vilket inte var fallet.  

Guldmyran framhöll att andelarna kunde ses som lagertillgångar enligt 17 kap. IL endast om 

andelarna anses ingå i en yrkesmässig värdepappershandel. Guldmyran hade inte som syfte att 

bedriva sådan handel och anskaffade fastigheterna i syfte att omsätta dessa. 

Skatteverket å sin sida ansåg att bedömningen huruvida andelarna var lagertillgångar eller 

kapitaltillgångar skulle bedömas mot bakgrund av omsättningssyftet, omfattningen av 

verksamheten samt frånvaron av annan verksamhet än den som aktuella försäljningen. 

Guldmyran sa å sin sida att dessa kriterier var ytterst diffusa och menade att de blivit 

upptaxerade på en grund som varit omöjlig att förutse och ansåg vidare att det inte ens i 

Skatteverkets handledning framgick att andelar kan anses utgöra lagertillgångar på den 

grunden och hävdade att Skatteverket ansåg att andelar endast i byggnadsrörelse och i 

yrkesmässig värdepappershandel kan vara lagertillgångar. 
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Skatteverket gjorde en omprövning men stod fast i sitt beslut och svarade Guldmyran att 

anledning till att det inte finns praxis liknande det här är dels att reglerna infördes 2003 samt 

att det fanns ett antal omständigheter som skiljde sig från andra paketeringsfall såsom antalet 

affärer, skapandet av stor andel ekonomiska föreningar som ligger i lager, kombinationen med 

förvärven av andelar i bostadsrättsförningarna, samt att de inte bedrev annan verksamhet. 

4.2.1 Förvaltningsrättens bedömning: 

Domstolen slog först fast att reglerna i 27 kap. IL inte kunde tillämpas på det här fallet med 

anledning av att Guldmyran vitsordat att de inte bedrivit byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter. Därefter angav förvaltningsrätten att tillämplig lagstiftning var 17 kap. 3 § IL och 

25 kap. 3 § IL som anger att lagertillgång är en tillgång avsedd för omsättning eller 

förbrukning och att med kapitaltillgång avses annan tillgång i näringsverksamhet än bland 

annat lagertillgång. Därefter tog domstolen upp kontinuitetsprincipen som kort går ut på att 

olika obeskattade vinster, till följd av avskrivningar eller avsättningar, kan överflyttas till 

annat skattesubjekt och  att principen syftar till att säkerställa framtida beskattning.  

Därefter tog förvaltningsrätten upp begreppet karaktärskontinuitet som innebär att den 

skatterättsliga karaktären hos en tillgång inte förändras även om ägaren till tillgången ändrar 

sin verksamhet eller att tillgången överlåts. Förvaltningsrätten ansåg att andelarna i de 

ekonomiska föreningarna utgjorde kapitaltillgångar när dessa hade bildats. Därefter ansåg 

förvaltningsrätten att med anledning av att det inte förekommit någon verksamhet i de 

ekonomiska föreningarna, att föreningarna utöver de överförda fastigheterna saknat andra 

tillgångar samt att verksamheten endast bestått i att sälja andelarna i de ekonomiska 

föreningarna sedan de försetts med fastigheter. Andelarna som Guldmyran haft i de 

ekonomiska föreningarna ändrar karaktär från kapitaltillgångar till lagertillgångar eftersom 

syftet med Guldmyrans verksamhet då ansågs ha varit omsättning av fastigheterna. Stöd för 

den här bedömningen hämtas från att inte någon av de situationer som principen om 

karaktärskontinuitet har till syfte att skydda är tillämpliga i det här fallet.  De principer som 

åsyftas är att växling av inkomstslag som leder antingen till mindre- eller merbeskattning skall 

undvikas. Vidare riskeras de syften som motiverar skatteskillnader med avseende 

tillgångarnas olika karaktärer att inte uppfyllas om karaktärsbyten kan ske utan att beskattning 

utlöses.
68
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Vad gällde bostadsrättföreningarna ansåg förvaltningsrätten att omsättningssyftet varit klart 

och att dessa andelar redan från början skulle klassas som lagertillgångar på grund av det nära 

sambandet i tiden mellan förvärv och försäljning av dessa. 

Det som i det här fallet är av betydelse är om andelarna i de ekonomiska föreningarna och 

bostadsrättföreningarna skall klassas som lagertillgångar eller näringsbetingade andelar, d.v.s. 

kapitaltillgångar. 

4.3 Byggnadsrörelse, tomtrörelse eller handel med fastigheter 

Skatteverket anser att Guldmyrans andelar skall ses som lagerandelar och är därför inte 

näringsbetingade. Av den anledningen kommer jag att ta upp och beskriva de tre sorters 

rörelser ett fastighetsförvaltande bolag kan utöva för att andelarna i sådan rörelse ska kunna 

klassificeras som lagertillgångar enligt 17 kap. 3 § IL. 

Vikten av att avgöra vad som utgör kontinuerlig inkomst och vad som inte utgör det ligger i 

att det beskattas olika. En flödande inkomst beskattas kontinuerligt i verksamheten emedan 

enstaka försäljningar av tillgångar endast skall beskattas när dessa realiseras. 

4.3.1 Byggnadsrörelse 

Bestämmelserna över vilka fastigheter som utgör lagerfastigheter infördes 1981.
69

 

Diskussion kring definitionen byggnadsrörelse har förts länge och ännu existerar inte ett 

fastställt begrepp av vad byggnadsrörelse innebär. I proposition 1980/81:68 s 148 f. angav 

företagsskatteberedningar att Som princip gäller… att sådan verksamhet skall- om den utgör 

rörelse i skattehänseende- beskattas på samma sätt som annan rörelse. Vidare anger 

skatteverket i deras handledning några fler exempel på vad som skall anses utgöra 

byggnadsrörelse. Första typfallet gällande byggnadsrörelse är när den skattskyldige åtar sig att 

med egna anställda, egna maskiner och eget material uppföra byggnad på annans fasta 

egendom. Detta gäller även i de flesta fall när uppförandet av byggnader sker på egen mark, 

med egen personal och egna maskiner i syfte att sedan avyttra byggnaderna. 
70

 

Vidare kan den skattskyldige anses bedriva byggnadsrörelse genom att denne i sin helhet för 

utförda arbeten anlitar en underentreprenör. Det avgörande i det fallet bli då hur 

avtalssituationen ser ut mellan entreprenören och den skattskyldige. Med det menas vilken 
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entreprenörens verkliga roll i avtalet är samt att frågan kring vilka förpliktelser och 

skyldigheter de har gentemot varandra blir avgörande.
71

 

Person
72

, som tidigare inte yrkesmässigt uppfört byggnader eller anläggningar, kan bebygga 

en eller två fastigheter för personligt bruk, t.ex. permanentbostad och fritidshus, utan att detta 

anses vara yrkesmässig verksamhet. Om personen däremot fortsätter att förvärva och bebygga 

fastigheter och sedan kort tid efter att de första färdigställts säljer dessa kommer personen 

med största sannolikhet att anses driva byggnadsrörelse och beskattas i inkomstslaget 

näringsverksamhet.
73

 

4.3.1.1 Praxis kring byggnadsrörelse 

Den större delen av praxis inom området byggnadsrörelse kom innan 1984, dvs. innan det för 

första gången lagstiftades om byggnadsrörelse. Så att avgöra om en fastighet, förvärvad 

taxeringsår 1984 och senare, är att ses som en lagertillgång eller inte med hjälp av praxis före 

1984 går generellt inte. Men däremot bör det påpekas att den lagstiftning som tillkom 1984 är 

uppbyggd till stor del av den praxis som funnits innan.
74

 Vad gäller praxis finns det ett antal 

rättsfall som jag inte kommer gå in djupare på än att nämna exakta kriterier för när en 

skattskyldig anses bedriva byggnadsrörelse. 

Person som anskaffat fastighet i syfte att vidareförsälja den har ansetts bedriva 

byggnadsrörelse.  

I RÅ 1939 ref. 39 ansågs vinsten av uppförande av ett sommarhus utgöra inkomst i 

byggnadsrörelse. Den som uppfört sommarhuset hade tidigare uppfört och sålt tre 

privatbostadshus. Syftet med sommarhuset ansågs vara att vidareförsälja. I RÅ 1966 Fi 855 

ansågs en stadskamrer bedriva byggnadsrörelse sedan han tagit över byggnadsfirmas 

skyldigheter och rättigheter pga. ett lån. I RSV/FB Dt 1982:19 ansåg en person bedriva 

byggnadsrörelse pga. att han var suppleant och förman i ett bolag i vilket han inte ägde några 

aktier. Skälet till bedömningen var att byggnation utfördes på hans fastighet och att han styrde 

större delen av jobbet som förman. I fall med aktieinnehav har 25 % aktieinnehav med 10 % 

av totala röstetalet inte ansetts vara tillräckligt för att det ska anses som byggnadsrörelse pga. 
                                                           
71

 Skatteverkets Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, SKV 336 Utgåva 10 sid 242 ff. 
72

 Noterbart är att skatteverket använder ordet person i det här sammanhanget, det innebär att uppförande av 
en eller två byggnader, av en juridisk person, som är avsedda för permanentboende eller fritidshus inte anses 
utgöra byggnadsrörelse. Och motsatsvis bör det innebär att fysiska personer är begränsade till att endast 
uppföra  byggnader på två fastigheter och inte påbörja nya samt att inte försälja de redan byggda inom kort tid. 
73

 Skatteverkets Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, SKV 336 Utgåva 10 sid 243. 
74

 Andersson, Mari, Saldén-Enérus, Anita & Tivéus, Ulf,  Inkomstskattelagen: en kommentar, 11. uppl., 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011,kommentaren till 27 Kap. 4 § 1 stycket.  



37 
 

att aktieägaren ansetts ha ett obetydande inflytande i bolaget (RN 1968 nr 6:3)
75

.  Däremot 

ansåg riksskatteverket i RSV/FB Dt 1983:33 att en byggmästares dotter som var ägare till 

36% av aktierna och satt i styrelsen bedrev byggnadsrörelse. 

Att avgöra när byggnadsrörelse bedrivs eller inte är inte helt lätt. Det som kan konstateras är 

att om en person uppför fler än tre byggnader på sina fastigheter och säljer dessa väldigt tätt 

inpå kan denne anses bedriva byggnadsrörelse. 

Vad gäller Guldmyrans andelar i de ekonomiska föreningarna kan det genom en prövning av 

praxis och villkoren i 27 kap. 6 § IL enkelt konstateras att andelarna inte kan ses som andelar i 

rörelse som bedriver byggnadsrörelse. Guldmyrans verksamhet består i, som ovan beskrivet, 

att förvalta fast och lös egendom. I 27 kap 6 § IL anges att andelarna kan ses som 

lagertillgångar om någon av fastigheterna ägts direkt av Guldmyran. Det villkor som ska 

uppfyllas för sådant ägande är i det här fallet inte uppfyllt då Guldmyrans verksamhet består i 

förvaltning och inte uppförande av byggnader på vare sig sin egen eller annans fastighet. 

4.3.2 Tomtrörelse 

När det kommer till tomtrörelse har skatteverket i dess handledning för beskattning av 

inkomst slagit fast att den som driver byggnadsrörelse anses automatiskt driva tomtrörelse, av 

den anledningen kan enstaka tomtförsäljning bli föremål för rörelsebeskattning.
76

 

Kvalificerad tomtrörelse anses föreligga när någon bedriver verksamhet som huvudsakligen 

avser försäljning av mark för bebyggelse från fastighet, som uppenbarligen förvärvats för att 

ingå i yrkesmässig markförsäljning enligt 27 kap 10 § IL. Varför kriteriet ”uppenbarligen 

förvärvats för att ingå i yrkesmässig försäljning” krävs, beror på att eventuella 

tomtförsäljningar av en juridisk person som är ägare till en fastighet inte ska kunna utgöra 

kvalificerad tomtrörelse.
77

 

Enkel tomtrörelse anses föreligga när någon sålt femton tomter på tio år. Skillnaden på enkel 

och kvalificerad tomtrörelse är att den enkla tomtrörelsen rörelsebeskattas först vid 

försäljningen av den femtonde tomten inom tio år.
78
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Eftersom Guldmyran inte anses bedriva byggnadsrörelse kan de inte heller anse bedriva 

tomtrörelse genom de ägda andelarna i de ekonomiska föreningarna. Vidare säljer inte 

Guldmyran del av mark och kan därav inte anses bedriva tomtrörelse enligt definitionen i 27 

kap. 9 § IL som anger: Med tomtrörelse avses näringsverksamhet som består i avyttring av 

mark för bebyggelse (byggnadstomt). Tomtrörelse kan vara kvalificerad eller enkel. 

4.3.3 Handel med fastigheter 

Handel med fastigheter är den delen i 27 kap 6 § IL som är mest intressant för det här 

rättsfallet. Det faktum att Guldmyrans verksamhet består i ”.. förvaltning av fast och lös 

egendom samt att idka därmed jämförlig verksamhet.” Frågan är om andelarna i de 

ekonomiska föreningarna skall ses som lagertillgångar för det fallet att de ekonomiska 

föreningarna anses bedriva handel med fastigheter och då genom genom indirekt ägande, om 

fastigheterna ägts direkt av Guldmyran och om Guldmyrans verksamhet till någon del består i 

att bedriva handel med fastigheter. 

Handel med fastigheter reglerades först vid 1981 års lagstiftning.
79

 Samtidigt som handeln 

reglerades infördes bestämmelser om när aktier och andelar i handel med fastigheter skall 

utgöra lagertillgångar. Utgångspunkten i regleringen var att i enlighet med den praxis som 

fanns då aktier och andelar i fastighetsförvaltande bolag skulle behandlas på samma sätt som 

direktägda fastigheter om aktie- och andelsinnehavet i fastighetsförvaltande bolaget kunde ses 

som ett alternativ till direkt ägande.
80

 

Handel med fastigheter förekommer oftast inom byggnadsrörelse och därför ses det som 

byggnadsrörelse och aktierna ses då som omsättningstillgångar eller lager. Men det finns fall 

där handel med fastigheter förekommer utom byggnadsrörelse. Dessa skall jag ta upp nedan. 

4.3.3.1 Praxis  

Praxis kring handel med fastigheter kan delas upp i direktägande och indirekt ägande. Jag 

kommer endast utgå från indirekt ägande då rättsfallet ovan berör just det, indirekt ägande. 

RÅ 2000 not. 24 

X AB bedrev handel med fastigheter. X AB ägde i sin tur holdingbolagen Y AB och Z AS. 

Holdingfbolagen ägde direkt eller indirekt andelar eller aktier i norska bolag som själva 
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förvaltade hotellfastigheter, avsikten var att andelarna alternativ fastigheterna i de norska 

bolagen skulle avyttras varefter utdelningarna skulle tillfalla X AB. Frågan X AB hade var om 

utdelningarna från Y AB och Z AS skulle vara skattefri. Avgörande var om andelarna skulle 

ses som omsättningstillgångar eller lagertillgångar. 

HFD prövade frågan mot dåvarande 27 kap. 6 § IL om andelarna i fastighetsförvaltande bolag 

kunde anses som omsättningstillgångar, under förutsättningen att någon av företagets 

fastigheter skulle ha utgjort omsättningstillgång i handel med fastigheter om fastigheten ägts 

av bolaget direkt istället. HFD kom fram till att då holdingbolagen inte ägt några egna 

fastigheter vid tidpunkten för frågan. HFD sa även att den omständigheten att andelarna var i 

fastighetsförvaltande bolag inte utgjorde tillräcklig grund för att betrakta holdingbolagen som 

fastighetsförvaltande. 

Det intressanta i rättsfallet var att HFD inte ansåg att andelarna som holdingbolaget hade 

ansågs utgöra omsättningstillgångar. HFD utgår från vilken verksamhet holdingbolagen 

bedriver vid tidpunkten för frågan samt den verksamhet bolagen bedrivit dessförinnan och 

anser då att bestämmelserna i 27 kap. 6 § IL inte är tillämpliga på just holdingbolagen.
81

 Det 

betyder att bestämmelserna kunde bli tillämplig vid prövning på andra bolag i koncernen. 

Vidare fastslog HFD att holdingbolagen inte blir smittade av fastighetsförvaltande verksamhet 

för att de äger andelar i bolag som bedriver sådan verksamhet. Att moderbolaget bedrev 

fastighetsförvaltning hade ingen betydelse. 

I RÅ 2005 ref. 3 ägde R E 100 % av aktierna i X AB som i sin tur ägde 100 % av aktierna i 

YAB. X AB hade 1988 förvärvat 18 fastigheter. Eftersom bolaget då bedrev byggnadsrörelse 

kom fastigheterna att utgöra lagertillgångar. X AB avsåg att avyttra vissa av fastigheterna 

under 2005 och 2006 genom att till underpris överlåta fastigheterna till ett av Y AB nybildat 

bolag med namnet NYAB och därefter sälja andelarna i NYAB externt i anslutning till 

underprisöverlåtelsen från X AB. Frågan X AB hade var om andelarna YAB hade i NYAB 

skulle anses utgöra lagertillgångar. 

HFD kom fram till att andelarna Y AB hade i NYAB inte utgjorde lagertillgångar. Y AB 

bedrev varken byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Det faktum att fastigheterna 

utgjort lagertillgångar i X AB:s verksamhet, som bedrivit byggnadsrörelse, hade ingen 
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betydelse. HFD var av den meningen att ett mellanliggande bolag som äger andelar i bolag 

som inte bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter enligt reglerna i 27 kap. 6 § 

inte ska anses utgöra lagertillgångar och hänvisade till RÅ 2000 not. 24. Reglerna i 27 kap 6 § 

gäller när bolag ägs direkt av den som anses bedriva byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter. 

Tyngdpunkten i det här fallet låg i att Y AB inte ansetts bedriva sådan verksamhet som anges 

i 27 kap. 6 § IL och därför skulle andelarna i NYAB inte utgöra lagerandelar. Skillnaden mot 

avgörandet från 2000 var att det på ett tydligt sätt visas att moderbolaget genom förfarandet 

undgår skattepliktig vinst. Om fastigheterna sålts av X AB hade de rörelsebeskattats men 

genom paketeringsförfarande undviker man beskattning och gör en skattefri vinst istället. 

Vidare kan konstateras att HFD är konsekvent i sin bedömning kring frågan huruvida andelar 

skall utgör lagerandelar på grund av bestämmelsen i 27 kap. 6 § 

4.3.4 Byggmästarsmitta 

Om en skattskyldig bedriver byggnadsrörelse, förvärvar fastigheter för rörelsens räkning, 

anses de förvärvade fastigheterna omfattas av s.k. byggmästarsmitta enligt huvudregeln i 27 

kap. 4 § IL. Fastigheten kan då inte ändra karaktär till kapitaltillgång. Presumtionen är att om 

den skattskyldige genom oneröst fång förvärvar en fastighet för att bebygga, rusta upp eller 

utföra något annat arbete på den så skall fastigheten anses utgöra lagertillgång.
82

 Fastigheter 

förvärvade genom benefikt fång omfattas inte av huvudregeln.
83

 Det finns en rad olika 

situationer när fastigheter riskerar att utsättas för byggmästarsmitta. Den första tog jag upp 

ovan, andra situationer kan vara när en make/maka eller närstående till den som bedriver 

yrkesmässig handel med fastigheter förvärvar en fastighet enligt 27 kap. 4 § IL. Det betyder 

att andelar i fastighetsförvaltande bolag inte kommer att av omfattas beskattningsfrihet, men 

kommer att ses som lagertillgångar och slutligen att tas upp i inkomstslaget 

näringsverksamhet och inte i kapital. Undantagen finns reglerade i 27 kap 5 § och dessa gäller 

främst samband med den fastighetsförvaltande verksamheten. Förvärvas en ny fastighet till 

annan verksamhet som anläggningstillgång omfattas således inte det fastighetsförvaltande 

bolaget.  

En paragraf som är av vikt vid fastighetspaketeringar är 6 § i 27 kapitlet IL. Där anges att 

”andelar i fastighetsförvaltande bolag kan anses som lagertillgångar, om någon av bolagets 

fastigheter skulle ha varit en lagertillgång i byggnadsrörelse eller i handel med fastigheter 
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för det fall att fastigheten hade ägts direkt av en som innehar fastigheten”. Det betyder att 

ägaren av andelen i det fastighetsförvaltande bolaget inte ska kunna bedriva byggnadsrörelse 

eller handel med fastigheter och där alla fastigheter, som bebyggs eller köps in, läggs in i ett 

fastighetsförvaltande bolag som sedan kan säljas skattefritt.  Med fastighetsförvaltande bolag 

avses bolag eller föreningar vars verksamhet till väsentlig del avser förvaltning av 

fastigheter.
84

 

Reglerna om fastighetsförvaltande bolag gäller om: 

1. Det fastighetsförvaltande bolaget är ett fåmansbolag och innehavaren är företagsledare i 

bolaget eller make till företagsledaren,  

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

fastighetsförvaltande bolaget,  

3. eller det fastighetsförvaltande bolaget är ett svenskt handelsbolag.. 

Motsatsvis betyder den här regeln att andelar i fastighetsförvaltande bolag inte ska utgöra 

lagertillgångar om fastigheten inte anses ingå i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. 

Vidare betyder det att de ska utgöra lagertillgångar i de fall de skulle varit lagertillgång om 

ägarna till andelarna ägt fastigheterna direkt. 

I Guldmyrans fall betyder det att andelarnas klassificering skall ses mot bakgrund av den 

verksamhet Guldmyran bedriver. Guldmyran bedriver varken byggnadsrörelse eller handel 

med fastigheter och därav kan inte fastigheterna anses utgöra lagertillgångar på den 

grunden.
85

 

När det kommer till yrkesmässig handel med fastigheter beskattas verksamheten som 

näringsverksamhet.
86

 

4.4 Karaktärsbyte/Kontinuitetsprincipen 

I Guldmyranfallet ovan, nämns kontinuitetsprincipen. Av den anledningen ska jag nedan ta 

upp vad kontinuitet i de här sammanhangen innebär. 

Det grundläggande syftet med kontinuitetsprincpen är bl.a. att minska skattemässiga vinster 

av vissa transaktioner, att säkerställa framtida beskattning av olika typer av skattemässiga 
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reserveringar med mer.
87

 Kontinuitet är alltså mest lämplig i de fall beskattning annars skulle 

förhindra transaktioner som av någon anledning inte bör förhindras.  T.ex. vid 

omstruktureringar i koncerner. 

Det kan sägas att dessa syften innebär en önskan att minska snedvridande effekter av 

skattesystemet, det vill säga öka systemets neutralitet.
88

 

Inom skattesystemet vill lagstiftaren uppnå neutralitet och likformighet så att liknande 

företeelser beskattas liknande, en avvikelse från det kan medföra att skattskyldiga väljer den 

form som medför lägst skattebelastning.  

Det finns tre olika typer av kontinuitet i skattesammanhang i värdekontinuitet, 

karaktärskontinuitet och verksamhetskontinuitet.
89

 Jag kommer i det följande att fokusera på 

värdekontinuitet och karaktärskontinuitet. 

Tillgångar och skulder sägs ha olika skatterättslig karaktär. Denna klassificering styr 

beskattningen av den löpande avkastningen och hur inkomsten beräknas vid avyttring.
90

 I den 

här uppsatsen tar jag upp lagertillgångar (omsättningstillgångar) och kapitaltillgångar 

(näringsbetingade andelar). Skillnaden mellan dessa vid avyttring har jag tagit upp ovan men 

kan kort sammanfattas att näringsbetingade andelar beskattas inte vid överlåtelser vilket 

lagertillgångar gör. 

Karaktärskontinuitet innebär att den skatterättsliga karaktären hos en tillgång inte förändras, 

trots att ägaren till tillgången förändrar sin verksamhet eller att tillgången får en ny ägare. 

Motivet för att upprätthålla principen om karaktärskontinuitet är att växling av inkomstslag, 

som leder till antingen mindre- eller merbeskattning, skall undvikas.
91

 

Det finns dock fall där ett byte av verksamhetsinriktning medför att karaktären på en tillgång 

ändras. Exempel på sådana fall är när en omsättningstillgång byter karaktär till 

anläggningstillgång. Ett annat exempel är att en verksamhet avslutas vilket innebär att 

tillgångarna kan byta karaktär till kapitaltillgångar. Vidare kan överföring av en tillgång från 

ett subjekt till ett annat också medföra att karaktären ändras. När en tillgång byter karaktär 

medför det nästan alltid att uttagsbeskattning eller avskattning aktualiseras. Vidare kan en 
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tillgång bibehålla sin karaktär samtidigt som en beskattningsutlösande händelse äger rum, det 

som då sker är att beskattningen skjuts upp med effekten att tillgångens skatterättsliga 

karaktär inte ändras. I princip är normen skapad i rättspraxis men finns även på ställen i 

inkomstskattelagen, bland annat i 39 kap. 12 § IL. 

Det finns dock en viss oklarhet om karaktärskontinuitet är en given rättsföljd av ett handlande 

eller inte. Karaktären kan nämligen bedömas utifrån innehavarens verksamhet. Om karaktären 

förändras hos mottagande subjekt kan de lege lata medföra uttagsbeskattning vid 

överlåtelsen.
92

 Även om tillgången i sig behåller samma karaktär och den inte används på 

annat sätt än när den var en kapitaltillgång hos överlåtaren så ändras karaktären pga. den 

verksamhet förvärvaren bedriver. Detta kan medföra att uttagsbeskattning hos överlåtaren 

utlöses.
93

 

I rättsfallet som jag tagit upp ovan anser förvaltningsrätten, att ett karaktärsbyte har skett. 

Förvaltningsrätten anför att ”Andelar i helägda dotterbolag betecknas normalt som 

kapitaltillgångar, till följd härav anser förvaltningsrätten att andelarna i de ekonomiska 

föreningarna utgjorde kapitaltillgångar vid tidpunkten då respektive förening bildats”. 

Därefter nämner domstolen några ord om karaktärskontinuitet och frågar ”..om detta krav 

skall upprätthållas såvitt gäller andelarna i de ekonomiska föreningarna eller om dessa 

ändrar karaktär i samband med försäljningen?”  Domstolen besvarar frågan med att 

Guldmyrans syfte endast har varit att omsätta fastigheterna och att ingen annan verksamhet 

företagits. Med anledning av det anser domstolen ”… att karaktären på andelarna i de 

ekonomiska föreningarna i samband med avyttringen skall klassificeras som 

lagertillgångar.”
94

 

Förvaltningsrätten anser att ett karaktärsbyte på tillgångarna skett från kapitaltillgångar till 

lagertillgångar på grund av att det inte förekommit någon verksamhet i de ekonomiska 

föreningarna och att dessa saknat andra tillgångar än de fastigheterna, samt att verksamheten 

endast bestått i att sälja andelarna i föreningarna. Förvaltningsrätten synes grunda sin 

bedömning på vad för slags verksamhet som skulle kunna bedrivas och inte vad för slags 

verksamhet som bedrivs. Guldmyran anger att de behandlat andelarna som 
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anläggningstillgångar och inte som omsättningstillgångar i redovisningen och därför skall 

andelarnas karaktär inte ändras.
95

 

4.5 Kommentar till förvaltningsrättens bedömning 

Det som är märkbart och av intresse i bedömningen är att det med bakgrund till domen inte 

förekommer någon uttalad fråga om vad för sorts karaktär tillgångarna ska ha, frågan som 

både Skatteverket och Guldmyran vill ha besvarad verkar vara var gränsen för antalet 

avyttringar går när det gäller sådant förfarande. 

Förvaltningsrätten synes tycka att det bara rör sig om frågan om när ett karaktärsbyte sker och 

vad som är rätt enligt kontinuitetsprincipen. 

Enligt kontinuitetsprincipen och principen om en ”gång omsättningstillgång alltid 

omsättningstillgång”
96

 ska andelarna i de ekonomiska föreningarna behandlas som 

näringsbetingade andelar. Ändras karaktär så utlöses beskattning per automatik.  

Det finns vidare ingen praxis på området vid liknande scenarion varför det är svårt att bedöma 

om karaktärsbyte skett eller inte.  

De skäl som talar för förvaltningsrättens bedömning är syftet med transaktionerna och 

tidsspannet de görs under. Däremot talar det emot förvaltningsrättens bedömning att påstå att 

klassificering av andelarna ska bedömas mot bakgrund av hur verksamheten kan komma att se 

ut och inte hur den såg ut.  

Vidare så verkar inte resonemanget kring karaktärsbyte helt genomtänkt då det enligt 25 kap 6 

§ IL anges att när en andel upphör att vara näringsbetingad hos ägaren anses den anskaffad för 

marknadsvärdet när detta sker. Förvaltningsrätten verkar inte ha tänkt på att när en andel byter 

karaktär anses den förvärvad till det värde den hade vid bytet, dvs. marknadsvärdet. Ett 

undantag anger att om det gäller en marknadsnoterad andel så ska den ha innehafts i minst ett 

år för avyttringen för att dess anskaffningsvärde ska beräknas efter marknadsvärde. 

Bedömningen förvaltningsrätten gör innebär i princip att kapitalvinstbeskattning uteblir då de 

ekonomiska föreningarnas marknadsvärde blir dess anskaffningsvärde. 

Eftersom Skatteverket anser att andelarna i de ekonomiska föreningarna ska bedömas mot de 

generella reglerna i 17 kap. 3 § IL vill jag här ta upp när kapitalvinstbeskattning ska ske enligt 

de reglerna. I förarbetena till inkomstskattelagen anges att kapitalvinstbeskattning ska ske om 
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det inte är fråga om handel med värdepapper.
97

 Med värdepappersrörelse avses handel med 

värdepapper med hänsyn till verksamhetens yrkesmässighet.
98

  I RÅ 1988 ref. 45 I, fastställde 

HFD kammarrättens beslut, däri angavs att omsättningen har varit betydande och hastig, att 

antalet aktietransaktioner varit stort och handeln regelbunden. Verksamheten framstår därför 

inte som förvaltning av ägarens förmögenhet utan mer som en verksamhet som genom 

kortfristiga aktieaffärer, självständigt yrkesmässigt bedriven värdepappersrörelse.” Vidare 

anges i prop. 2003/04:28 sid 16 att den skattemässiga behandlingen av finansiella instrument 

är beroende av om ägaren bedriver handel med värdepapper eller inte. För ägare som 

bedriver sådan handel utgör de finansiella instrumenten lagertillgångar (om de ingår i 

värdepappersrörelsen) och beskattning sker enligt de vanliga reglerna för inkomstslaget 

näringsverksamhet (13–40 kap. IL). För övriga ägare utgör finansiella instrument 

kapitaltillgångar och beskattning sker enligt kapitalvinstreglerna (41– 55 kap. IL). 

Det betyder enligt min mening att andelarna ska klassificeras som kapitaltillgångar och inte 

lagertillgångar eftersom andelarna inte säljs genom kortfristiga aktieaffärer är därför inte att 

anses som yrkesmässigt bedriven värdepappersrörelse. Vidare kan jag mot bakgrund av prop. 

2003/04:28 konstatera att om andelarna inte kan anses ingå i värdepappersrörelse så skall de 

ses som kapitaltillgångar. 
99

 

4.6 Förhandsbesked av skatterättsnämnden Dnr 26-10/D 

Med anledning av att absolut sekretess gäller för förhandsbesked så finns det inte uppgifter 

om vilket bolag förhandsbesked gäller.
100

 

Bakgrund 
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fig.8 

Omständigheterna i det här fallet är lika de i rättsfallet från förvaltningsdomstolen. Här finns 

en fastighetsförvaltande koncern som innehar x-antal fastigheter. Under ett normalt år omsätts 

ett antal fastigheter. När koncernen skall avyttra fastigheter använder den sig oftast av 

förfarandet paketering av fastigheter.
101

 

Ett holdingbolag i koncernen bildas för att själv bilda fem dotterbolag i vilka fastigheter skall 

paketeras för underpris. Därefter avyttrar holdingbolaget andelarna i dotterbolagen till 

marknadspris externt. Holdingbolaget avser att avyttra samtliga dotterbolag under en 

treårsperiod räknat från 2010, det innebär att alla bolag kan avyttras under ett år eller att 

andelarna avyttras löpande under tre år. 

Inom koncernen finns fastighetsförvaltande bolag som enligt 27 kap. 2 § IL anses bedriva 

byggnadsrörelse genom innehav av lagertillgångar. Några av de bolagen skall nu sälja 

fastigheter genom att till underpris överlåta fastigheterna till holdingbolaget. 

Frågan koncernen har är om andelarna i dotterbolagen kommer anses utgöra näringsbetingade 

andelar enligt 24 kap. 13- 14 §§ IL.  

Eftersom att bolaget som innehar andelarna, varken bedriver byggnadsrörelse eller handel 

med fastigheter anser de att 27 kap. 6 § IL om skattefrihet på näringsbetingade andelar inte är 

                                                           
101

 Beskrivet ovan under avsnitt 2.1. 

Y-Koncern 

Holding  
 

Fastighetsbolag 

Dotter 1 Dotter 2 Dotter 3 Dotter 4 Dotter 5 

Inom en 3-års period kommer  aktierna i dotter 1-5 att ha sålts externt av Holding. 



47 
 

tillämpligt. Aktierna ska av den anledningen behandlas som kapitaltillgångar och därmed som 

näringsbetingade andelar. 

Skatteverket anser däremot att verksamheten ska betraktas som rörelseverksamhet vari 

andelarna i dotterbolagen ska klassificeras som lagertillgångar enligt allmänna regler i 17 kap 

3 § IL. 

4.6.1Skatterättsnämndens bedömning 

Skatterättsnämnden konstaterade att bolagets verksamhet skulle bestå i att delta i försäljningar 

av fastigheterna samt att dotterbolagen inte hade annan uppgift än att förvalta den fastighet 

som blivit överlåten till var dotterbolag.
102

 

Därefter konstaterar Skatterättsnämnden att för att bolagets aktier i dotterbolagen kan anses 

som lagertillgångar i handel med fastigheter så krävs det att fastigheterna i dotterbolagen 

skulle ha varit lagertillgångar i handel med fastigheter om fastigheterna ägts direkt av bolaget. 

Därefter anför Skatterättsnämnden att varken lagtext eller praxis utesluter att holdingbolag 

kan omfattas av den hypotetiska prövning som ska göras enligt bestämmelsen i 27 kap. 6 § IL. 

Skatterättsnämnden säger att det inte krävs att bolaget bedriver handel med fastigheter vid 

tidpunkten för förvärvet av andelarna i dotterbolagen. Däremot måste förhållandena vara 

sådana att en handel med fastigheter skulle uppstå om fastigheterna ägts direkt av bolaget. En 

sådan bedömning ska göras bl.a. med beaktande av Bolagets syfte med innehaven. Sedan tar 

SRN upp att sådana här försäljningar som Y-koncernen gör är att ses som normala då de ingår 

i omplaceringar som en stor fastighetsförvaltande koncern brukar göra men påpekar att 

affären föregås av överlåtelser inom koncernen och därefter att syftet med internöverlåtelserna 

är att bolagen skall säljas på öppna marknaden med fastigheterna som enda tillgångarna.  

Mot bakgrund av det anser Skatterättsnämnden att fastigheterna skulle ha utgjort 

lagertillgångar i handel med fastigheter om de innehafts direkt av Bolaget. Det innebär att 

andelarna i dotterbolagen är lagertillgångar hos Bolaget och uppfyller således inte 

förutsättningarna för att vara näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 13-14 §§ IL. 

En ledamot i Skatterättsnämnden var dock av skiljaktig mening och ansåg att i liket med 

majoriteten ska bestämmelsen i 27 kap. 6 § tillämpas vid bedömning av karaktär. 

Därefter anför ledamoten att karaktären av andelarna ska bedömas mot bakgrund av den 

verksamhet andelsägaren själv bedriver och inte en verksamhet som kan tänkas uppkomma 
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om andelsägaren själv ägt och bedrivit en verksamhet med fastigheterna i det 

fastighetsförvaltande bolaget. Ledamoten anser därför aktierna i dotterbolagen vara 

näringsbetingade andelar och att en vinst vid försäljning av aktier därmed skulle vara 

skattefri. 

4.6.2 Kommentar till skatterättsnämndens förhandsbesked 

De likheter som finns med det här fallet och förvaltningsrättsfallet är att det handlar om en 

koncern som ska avyttra ett antal fastigheter och vill göra det genom ett förfarande som är 

mest förmånligt. Även här tas reglerna om byggnadsrörelse och handel med fastigheter upp. 

När en rörelse anses utgöra byggnadsrörelse eller handel med fastigheter finns i avsnitt 4.5. 

Koncernen i det här fallet vill i likhet med fallet i förvaltningsrätten avyttra aktier som 

kapitaltillgångar istället för lagertillgångar för att vinsten inte vi avyttring av andelarna inte 

ska beskattas. I likhet med fallet i förvaltningsrätten anser skatterättsnämnden att karaktären 

på fastigheterna ändras till att vara lagertillgångar från att tidigare varit kapitaltillgångar. 

Det som är av stor betydelse är att en ledamot är skiljaktig och anser att skillnaden på det här 

fallet och RÅ 2000 not 24
103

 är att i det här förhandsbeskedet får en bild av ett mer organiserat 

förfarande för att hantera fastighetsförsäljningar via paketering inom en stor 

fastighetsförvaltande koncern än vad som framkommer i notisfallet. 

Vid jämförelse med rättsfallet från 2000 och det här förhandsbeskedet ter sig det klart att det 

rör sig om liknande scenario men olika bedömningar. Högsta förvaltningsdomstolen har i 

fallet från år 2000 slagit fast att en koncerns andelar i ett dotterbolag, som inte bedriver annan 

verksamhet än innehav av andelar i andra bolag, skall anses utgöra näringsbetingade andelar 

och inte omsättningstillgångar. Utgångspunkten för bedömningen av vilken karaktär andelen 

ska ha, ska göras utifrån den verksamhet som det helägda holdingbolaget bedriver och inte 

utifrån den verksamhet som bolaget kan tänkas bedriva genom innehav av andelar i det 

fastighetsförvaltande bolaget som innehar fastigheten. 

Skatterättsnämnden har i det här fallet gått emot gällande praxis och lagt tyngden på vilken 

sorts verksamhet som kan komma att bedrivas och inte vilken sorts verksamhet som bolaget 

redan bedriver. 
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4.7 Förhandsbesked Skatterättsnämnden 12/12-2011 Dnr 104-11/D 

Omständigheter 

fig.9 

Z AB bildades 1988. År 1990 förvärvade bolaget ett markområde från vilket ett antal 

fastigheter avstyckats. Under åren 1999-2001 har ett antal hus uppförts på den avstyckade 

fastigheten A och under åren 2001-2008 har ett antal hus uppförts på den avstyckade 

fastigheten B. Husen innehåller lägenheter som hyrs ut. Vidare har Z efter förvärvet av 

markområdet, bedrivit tomtrörelse. 

Under 2010 bildades det helägda dotterbolaget X AB som inte bedriver någon egen 

verksamhet. X AB bildade i sin tur det helägda dotterbolaget Y AB som inte heller bedriver 

någon egen verksamhet. 

Z AB har för avsikt att sälja fastigheten A genom underprisöverlåtelse till Y AB. X AB ska 

sedan sälja aktierna i Y AB till Brf. Å till marknadspris
104

. Därefter ska Y AB sälja 

fastigheterna genom underprisöverlåtelse till Brf. Å. 

Med anledning av ovan nämnda och för att bedöma om en vinst vid försäljning av aktierna i Y 

AB lyder X ABs fråga: Var aktierna i Y AB att ses som kapitaltillgångar enligt 25a kap. 5 § 

IL? 
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4.7.1 Bedömning 

Skatteverket ansåg att aktierna i Y AB var kapitaltillgångar enligt 25a kap. 5 § varför vinst vid 

avyttring inte kom att beskattas. 

Skatterättsnämnden angav att i praxis
105

 har försäljning av aktier i jämförbara situationer 

ansetts utgöra en försäljning av kapitaltillgångar: Omständigheterna i det här fallet gav inte 

anledning till någon annan bedömning. 

4.7.2 Kommentar till skatterättsnämndens beslut 

Till skillnad från fallet tidigare under 2011 anser jag att skatterättsnämnden inte är konsekvent 

utan istället anser att medger avdrag för avyttring av paketerade fastigheter med hänvisning 

till RÅ 2000 not 24 och RÅ 2005 ref 3. Här visas tydligt vad syftet med paketeringen är och 

skatterättsnämnden godkänner det. Förhandsbeskedet är inte överklagat. Det betyder att såväl 

Skatterättsnämnden som Skatteverket godkännde ett förfarande där ett mellanliggande 

holdingbolag skapats endast i syfte att försäljningen skulle kunna ske utan beskattning. 

4.8 Sammanfattning och analys av praxis kring paketering 

I det fjärde avsnittet har jag tagit upp de problem paketering med efterföljande försäljning kan 

stöta på. Jag har beskrivit avgörandena i kronologisk ordning. Jag har börjat med domen som 

kom från förvaltningsrätten där jag analyserat vad som avses med byggnadsrörelse, 

tomtrörelse och handel med fastigheter. Detta har jag gjort för att visa om verksamheten som 

Guldmyran och de övriga två dotterbolagen bedriver kan falla in under näringsverksamheten 

byggnadsrörelse, tomtrörelse eller handel med fastigheter. Slutligt har jag gått igenom 

kontinuitetsprincipen som förvaltningsrätten tar upp i sitt domskäl.  

Därefter har jag gått igenom första förhandsbeskedet från skatterättsnämnden som hade 

liknande utgång som domen från förvaltningsrätten.  

Slutligen har jag gått igenom det andra avgörandet från skatterättsnämnden som godkände 

paketering och gick således emot de tidigare avgöranden från Skatterättsnämnden och 

Förvaltningsrätten.  

I den här delen kommer jag utöver sammanfattningen ovan, att analysera de rättsfall jag gått 

igenom i avsnitt tre. Jag kommer först att gå igenom varje fall kort för sig för att sedan se om 
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den bedömning förvaltningsrätten och skatterättsnämnden gjort är tillämplig på alla fall och 

om det i sådana fall är avgöranden som kan anses komma att godtas av HFD.  

Genomgående för alla fallen i avsnitt tre har varit huruvida andelarna ska klassificera som 

som lagertillgångar eller kapitaltillgångar. Utifrån det uppkommer frågan om när ett 

karaktärsbyte anses ha ske. Och utifrån det kan gränsen för antalet transaktioner bedömas. 

I domen från förvaltningsrätten i Göteborg anger domstolen att ett karaktärsbyte anses ha 

skett vid avyttringen av andelarna i de ekonomiska föreningarna. 

Bolaget har inte accepterat förvaltningsrättens bedömning kring frågorna om karaktärsbyte. 

Den frågan bolaget bör ställa är om syftet med regleringen om näringsbetingade andelar 

uppfylls med förvaltningsrättens bedömning? Förvaltningsrätten underkänner som ovan 

nämnt paketeringen, i sin tur innebär det att Guldmyran ska upptaxeras. Däremot bör man 

beakta reglerna i 25 kap 6 § IL som anger att anskaffningsvärdet vid karaktärsbytet, vid den 

tidpunkt som förvaltningsrätten anger i domen, ska vara marknadsvärdet.
106

  

fig.10 

Detta innebär att det med största sannolikhet inte utgår någon skatt på kapitalvinst då 

marknadsvärdet är anskaffningsvärdet och kapitalvinst endast tas ut på den delen som 

överstiger omkostnadsbeloppet enligt reglerna i 44 kap.
107
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Därefter kan frågorna om tillåtna skatteanpassade transaktioner diskuteras och om 

transaktionerna i det här fallet är tillåtna. Görs en prövning mot vad som anses vara en tillåten 

skatteanpassad transaktion kan Guldmyrans transaktioner enligt min mening godkännas då de 

uppfyller lagens syfte genom en strikt bokstavstolkning och lagstiftarens syfte och ändamål 

eftersom lagstiftaren varit medveten om att paketeringsförfarande skulle komma att 

förekomma i propositionen till lagen om näringsbetingade andelar. 

I förarbetena till lagstiftningen anges att reglerna att införa skattefri kapitalvinst på 

näringsbetingade andelar berodde till största delen på att bolag hade valt att flytta 

holdingbolag till länder där skattefrihet rådde. Detta skapade enligt propositionen till lagen att 

ett stort konkurrensskattetryck skapades mot Sverige. 

Mot bakgrund av detta blir det svårare att avgöra om syftet verkligen inte blir uppfyllt genom 

transaktionerna. 

Skatterättsnämnden anger inte något om karaktärsbyte. Fokus är här istället på vad för sorts 

verksamhet holdingbolaget kan komma att bedriva på grund av avyttringen av andelarna i 

dotterbolagen och inte vad för sorts verksamhet bolaget bedriver vid tidpunkt för förvärvet av 

andelarna. Den verksamheten som här åsyftas är handel med fastigheter.  

Vid en prövning likt den jag gjort ovan för förvaltningsrättens bedömning framstår det tydligt 

att innehaven och de planerade transaktionerna uppfyller syftet med lagen enligt min mening. 

Syftet är enligt min mening inte att utnyttja lagen för att göra en skattefri kapitalvinst. Syftet 

är att undvika en dubbelbeskattning inom koncernen samt att se till att bolag inte flyttar 

holdingverksamheter till andra länder.
108

 Därefter kan innehaven inte anses smittade av 

verksamheten mot bakgrund av tidigare avgöranden.
109

 

Att skatterättsnämnden går emot gällande praxis synes framstå udda då man har två fall där 

paketeringar av liknande slag godkänts. Det skäl som kan anses avgöra skatterättsnämndens 

bedömning är att det här framkommer tydligt hur förfarande för att undvika skatt på 

kapitalvinst åskådliggörs.
110

 Vidare anser jag att skatterättsnämndens avgörande i det här 

beskedet bygger på att prövningen i 27 kap. 6 § IL görs på grund av den verksamhet Y-

koncernen har och att man under ett normalår omsätter ett antal fastigheter. 

Skatterättsnämnden anser då att villkoret för handel med fastigheter uppfylls och att 
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holdingbolagets syfte endast är att slippa skatt och inte att underlätta omstruktureringar i 

koncernen. 

I det andra avgörandet från skatterättsnämnden har fastighetspaketering med efterföljande 

försäljning godkänts. Skillnaden mellan det första och andra avgörandet anser jag ligger i att 

moderbolaget Z AB i det andra avgörandet sysslat med tomtrörelse men inte paketerat och 

sålt fastigheter på det sätt de gör i det första avgörandet.  

Vidare antar jag att skatterättsnämnden vill statuera ett exempel genom att underkänna det 

första fallet för att visa att det här förfarandet inte ska användas om verksamheten omsätter ett 

antal fastigheter årligen. I det andra avgörandet anser jag att skatterättsnämnden visar att 

paketering är ett tillåtet förfarande men skall inte missbrukas och är avsett för bolag som är i 

behov av omstrukturering. Sett till fakta så är de enda skillnaderna att i det första avgörandet 

omsätter koncernen normalt ett antal fastigheter varje år. I det andra avgörandet verkar 

paketeringen vara ett förfarande bolaget koncernen inte tillämpat tidigare.  

Skälen bakom beslutet i förvaltningsrättens dom anser jag vilar på att man inte vill att 

fastighetspaketering ska vara ett led i verksamheten så fort en koncern, i det här fallet 

fastighetskoncern, vill avyttra fastigheter. Det olyckliga med domen är att frågan om hur 

många fastigheter under hur lång tid får man avyttra genom fastighetspaketering utan att det 

ska ses att man bedriver en omsättningsrörelse, inte ställts. En sådan fråga hade underlättat 

mycket. 

Den frågan tror jag förvaltningsrätten medvetet valt att inte svara på utan vill ha ett avgörande 

från högsta förvaltningsdomstolen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att om Guldmyran ska beskattas enligt domen i 

förvaltningsrätten innebär det att ingen kapitalvinst utgår på grund av karaktärsbytet vid 

avyttringen av andelarna vilket leder till att marknadsvärdet blir anskaffningsvärdet.  

Förutsatt att Guldmyran vitsordar att andelarna ska ses mot bakgrund av de generella reglerna 

i 17 kap. 3 § IL måste en bedömning göras mot om andelarna ska anses vara finansiella 

instrument i en värdepappersrörelse eller inte. Genom en kort prövning mot bakgrund av 

rättspraxis på området om vad som anses utgöra värdepappersrörelse kan man slå fast att 

andelarna inte kan anses ingå i en värdepappersrörelse. Det som återstår är att andelarna måste 

anses utgöra kapitaltillgångar mot bakgrund av prop. 2003/04:28. 
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5.1 Kriterier utifrån de tre avgörandena 

Efter att domen från förvaltningsrätten och förhandsbeskedet meddelat 2011-05-19 (nedan 

kallat första förhandsbeskedet) avgjorts har det rått en osäkerhet för bolag som vill avyttra 

fastigheter. Vidare har domen och första förhandsbeskedet lämnat många frågetecken. Frågan 

om hur många paketeringar och under hur lång tid ett bolag kan göra sådana förfaranden har 

varken förvaltningsrätten eller skatterättsnämnden besvarar.  

När då förhandsbeskedet meddelat 2011-12-12 (nedan kallat andra förhandsbeskedet) kom 

fick bolag som berörs av den här sortens problematik viss vägledning när ett bolag kan 

använda sig av förpackningsförfaranden. Skatterättsnämnden har i det här avgörandet godkänt 

ett förfarande där ett holdingbolag skapas i syfte att avyttra andelar utan 

beskattningskonsekvenser. Avgörandet betyder enligt min mening att fastighetspaketering 

med en efterföljande försäljning av andelarna genom ett holdingbolag är godkänt så länge 

följande kriterier är uppfyllda: 

1. Förutsättningarna i avsnitt 3.5.2 är uppfyllda. Dvs. att andelarna är näringsbetingade enligt 

reglerna i 24 kap. 13-14 §§ IL. 

2. Koncernen har inte tidigare använt sig av förfarande fastighetspaketering med efterföljande 

skattefri försäljning av näringsbetingade andelar. 

3 Antalet fastigheter skall uppgå till vad som ska anses vara normalt vid en omstrukturering 

4. Tiden och antalet förpackade fastigheter som avyttras ska ha ett samband. Säljs många 

förpackade fastigheter under kort tid samtidigt som förutsättningarna i punkt 2 är uppfyllda 

kan det vara ett tecken på att syftet med transaktionerna endast är skattemässiga och inte 

affärsmässigt motiverade. 

Det första villkoret uppfylls av bolagen i rättsfallen i avsnitt 4. 

Det andra villkoret innebär att försäljningen ska godkännas så länge det rör sig om en 

transaktion som sker för första gången. 

Har bolaget däremot tidigare företagit försäljningar av liknande slag innebär det att 

paketeringar inte kan anses godkännas om samma. 
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I fallet med Guldmyran antar jag att koncernen i vilken Guldmyran ingår även tidigare 

avyttrat fastigheter genom det här förfarandet. Samma sak gäller Y-koncernen i det första 

förhandsbeskedet från skatterättsnämnden. Där framkommer även att det under ett normalt år 

omsätts ett antal fastigheter och att paketering är en ofta använda struktur. Det enda bolag 

som verkar uppfylla det här villkoret är X AB i det andra förhandsbeskedet.  

Frågan som då dyker upp är om syftet med lagstiftningen kring näringsbetingade andelar 

verkligen var att endast tillåta förfarande en gång? Mot bakgrund av propositionen
111

 till lagen 

om skattefrihet på näringsbetingade andelar samt förarbeten
112

 kan utläsas att lagstiftarens 

främsta syfte inte varit att begränsa försäljningar av fastigheter på det här sättet. Lagstiftaren 

har varit medveten om fastighetspaketering men ansett att skälen för att lagstifta om 

paketering inte varit motiverat.
113

 Lagstiftaren har således ansett att istället för att begränsa 

och reglera paketeringar och på så sätt försvåra för bolag att avyttra fastigheter så har 

lagstiftaren valt att inte reglera i de här frågorna. Ett av skälen till det är att bolag annars gör 

liknande förfaranden med holdingbolag som har sitt säte i länder där reglerna påbjuder 

paketeringsförfaranden.
114

 Med beaktande av vad jag nyss nämnt måste lagstiftarens avsikt 

även ha varit att tillåta skattefrihet på näringsbetingande andelar för bolag som tidigare använt 

sig av reglerna och paketerat fastigheter i dotterbolag, eftersom frågan om paketering tas upp i 

motiven och propositionen.
115

 Vidare finns det varken i lagtext, praxis eller förarbeten 

fastställt hur många transaktioner som kan göras innan beskattning blir aktuellt. Gränsen bör 

vara när ett bolag anses uppfylla de villkor som gäller för handel med finansiella 

instrument.
116

 Villkoret i punkten två bör inte grunda sig i huruvida paketering skall 

godkännas eller inte utan skall istället grundas på om bolaget använt sig av förfarandet 

paketering tidigare. 

Tredje punkten kan endast avgöras mot prövning av varje bolags verksamhet samt dess 

fastighetsbestånd. När det gäller Guldmyran kan det med beaktande av omständigheterna i 

fallet inte utläsas om försäljningen av antalet fastigheter är ett led i omstrukturering på något 

vis. Vidare finns ingen information om hur stor andel av hela koncernens fastighetsbestånd 
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det rör sig om. Utan den bakgrunden är det svårare att avgöra villkor tre.  Däremot kan jag 

genom antaganden pröva om Guldmyran uppfyller tredje villkoret. 

När det gäller förhandsbeskedet är det ännu svårare att avgöra det tredje villkoret eftersom 

uppgifterna i förhandsbeskedet är sekretessbelagda. Även här kan jag argumentera för att det 

blir ett subjektivt ställningstagande där hela verksamheten och framförallt fastighetsbeståndet 

måste synas innan ett slutligt besked kan ges huruvida antalet fastighetsavyttringar genom 

förpackning är en transaktion som sker för just omstruktureringssyften. Vidare måste 

bedömning göras mot bakgrund av hur många inköp det görs och hur fort en fastighet avyttras 

efter inköpsdatumet enligt min mening. I det här fallet blir också gränsdragning för vad som 

utgör finansiella instrument viktigt för att avgöra om andelarna ska ses som kapitaltillgångar 

eller lagertillgångar. 

I det andra förhandsbeskedet godkänner Skatterättsnämnden paketeringen med avslutande 

motiveringen att omständigheterna i fallet inte ger anledning till någon annan bedömning. I 

likhet med fallet ovan rör det sig om ett förfarande där det tydligt framgår att syftet med 

avyttringen är att erhålla skattefri kapitalvinst. Koncernmoderbolaget har bildat X AB som i 

sin tur bildat helägda Y AB på mindre än ett års tid för att kunna avyttra fastigheterna till 

bostadsförening. Skatterättsnämnden godkänner således förfarandet med att skapa ett 

holdingbolag vars enda syfte är att sälja andelarna i bolaget där fastigheten är förpackad, 

skattefritt. Bedömning är enligt min mening väldigt lik den bedömningen som den skiljaktiga 

ledamoten i det första skatterättsnämndsavgörandet anför. Den enda skillnaden är att det inte 

framgår om avyttringar på det här sättet kommer ske kontinuerligt. Fastighetsbeståndet i 

koncernen framkommer inte här heller pga. sekretess men antalet fastigheter i transaktionen 

anger antyder på att det inte rör sig om ett stort tal. Att skillnad i bedömningen görs mellan 

det första och andra förhandsbeskedet tror jag beror på att i bakgrunden till det första 

avgörandet så framkommer det dels att Y-koncernen är en fastighetsförvaltande koncern och 

som ett naturligt i den bedrivna fastighetsförvaltningen, omsätts det ett antal fastigheter under 

ett normalår.  

Det fjärde villkoret blir, likt det tredje, föremål för subjektiv bedömning. Låt säga att ett stort 

fastighetsbolag ska göra en omstrukturering av organisationen och anta att koncernen ska 

koncentrera verksamheten till en del av landet och behöver därför avyttra ett antal fastigheter. 

Låt säga 20 av 200 ska avyttras och att detta görs under en 5 års period. Om ett bolag under 

åren 1-5 säljer 4 fastigheter/år genom paketering (dvs. Holdingbolag skapar dotterbolag till 

vilket fastigheter överlåts till skattemässigt värde, se avsnitt 3) och sedan köper in 7 nya 
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fastigheter i de områden bolaget valt att koncentrera verksamheten till. Bolaget skulle då, på 

de grunder förvaltningsrätten anför, anses bedriva en rörelse vars verksamhet är att omsätta 

andelar. Enligt prop. 2003/04:28 och praxis
117

 så kan 4 fastigheter/år inte anses utgöra handel 

med värdepapper, därför bör andelarna utgöra kapitaltillgångar och därmed vara skattefria. 

I det första avgörandet från skatterättsnämnden blir det ett liknande utslag som exemplet i 

stycket ovan. Vad gäller antalet och tiden framgår det av beskedet att det rör sig om fem 

fastigheter som ska paketeras in i fem dotterbolag. Sambandet i det här fallet underkändes inte 

bara på grund av antalet eller tiden utan även med bakgrund mot vilken verksamhet 

koncernen bedriver. Att nämnden helt frångår praxis
118

 i det här fallet kan förklaras med att 

skatterättsnämnden inte dömer mot bakgrund av vilken verksamhet holdingbolaget bedriver. 

Istället riktar nämnden in sig på vilken verksamhet moderbolaget bedriver, dvs. att det 

omsätter ett antal fastigheter om året.  

I det andra avgörandet från skatterättsnämnden nämns inget om omfattningen eller tiden. 

Skatterättsnämnden anser att omständigheterna i beskedet inte ger anledning till annan 

bedömning än den som gjorts i praxis.
119

 Bedömningen i den praxis skatterättsnämnden lutar 

sig tillbaka mot godkänner paketeringsförfaranden av det här slaget.  

5.2 Hur domarna har påverkat rättsläget 

Bolag som använt sig av paketeringsförfarandet har efter de beslut som stött på problem, valt 

att avvakta till dess att HFD tar upp frågan. HFD har vid skrivande stund
120

 ännu inte bestämt 

datum för när frågan ska avgöras. Beslut väntas dock under våren 2012. 

Med utgångspunkt i de beslut förvaltningsrätten i Göteborg samt skatterättsnämnden meddelat 

har jag förståelse för att bolag avvaktar med att använda sig att av paketering. Eftersom 

varken lagstiftaren förvaltningsdomstolen inte har infört en gräns på tid och antal på när 

näringsbetingade andelar skall ses som lagerandelar eller var gränsen för hur många 

transaktioner det krävs för att de ska utgöra handel med finansiella instrument. 

Hur regleringen ser ut i övriga EU-länder och främst Sveriges grannländer har jag inte gått in 

djupare på och avser inte heller här göra det här eftersom varken utrymme eller tid finns för 

det. Om HFD beslutar i enlighet med skatterättsnämndens beslut innebär det att avgörande i 
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försäljningar av fastigheter genom paketering är vilken verksamhet det förvärvade 

holdingbolaget anses bedriva. När den prövningen gjorts bedöms hur stort antalet fastigheter 

det är som säljs och under hur lång tidsperiod transaktionerna företas. Det kommer betyda att 

bolag som är i behov av att avyttra ett antal fastigheter för att de exempelvis vill koncentrera 

verksamheten till ett specifikt geografiskt område kommer att få det betydligt svårare att få 

förfarandet godkänt. Att utföra en paketering medför inte större kostnader för bolag. Däremot 

kan skattekostnaderna bli stora om förfarandet inte godkänns. För att eliminera den risken tror 

jag att bolag flyttar holdingverksamheten till utlandet istället för att på chans se om 

förfarandet godkänns i Sverige. Det som krävs då är att bolag etablerar sig av affärsmässiga 

skäl och inte enbart av skattemässiga, detta för att CFC-reglerna inte ska bli aktuella.  

När HFD tagit ställning i frågan kommer kammarrätten behandla förvaltningsrättens beslut. 

Om högsta förvaltningsdomstolen följer skatterättsnämndens beslut kommer skatteverket att 

behöva pröva varje transaktion som omfattar fler än tre förpackade fastigheter på en 

femårsperiod. På så sätt kan det avgöras om transaktionen uppfyller de villkor HFD ställt eller 

inte. Om andelarna inte gör det, skall de behandlas som lagerandelar och beskattas därefter. 

Syftena till lagen om skattefrihet på näringsbetingade andelar var att underlätta och inte att 

försvåra transaktioner av den här arten. Jag anser att lagens syfte urholkas med ett sådant 

beslut. Vidare anser jag att kostnaderna för prövningar av den här sorten kommer att bidra till 

höga kostnader för såväl skatteverket som de berörda bolagen. Även det kommer vara en 

anledning till att bolag istället flyttar sådan här verksamhet till utlandet.  

Något som jag tagit upp kort tidigare, men som är av stor betydelse, är frågan kring när ett 

karaktärsbyte kan anses ha skett. Låt säga att karaktärsbyte sker i enighet med vad 

förvaltningsrätten bedömde, dvs. när andelarna i de ekonomiska föreningarna sålt till 

bostadsrättsföreningarna. Det betyder att reglerna i 25 kap 6 § IL blir tillämpliga. Dessa regler 

avgör vilket anskaffningsvärde en näringsbetingad andel ska ha när en andel anses växlat 

karaktär till att vara en lagerandel. Enligt reglerna ska andelens anskaffningsvärde motsvara 

marknadsvärdet vid tidpunkten när den byter karaktär. I fallet ovan innebär det att 

marknadsvärdet på andelarna i de ekonomiska föreningarna ska utgöra deras 

anskaffningsvärde och att försäljningar av andelarna blir skattefri trots att det inte rör sig om 

lagerandelar.
121
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Förvaltningsrätten borde ha insett att karaktärsbytet måste anses skett redan vid 

underprisöverlåtelsen, om syftet med underprisöverlåtelsen visar sig vara att sälja andelarna 

skattefritt, detta för att andelarna då får ett mer korrekt anskaffningsvärde. De kan inte 

bedöma det på sådant sätt så att 25 kap. 6 § blir tillämpligt. Då finns det ingen mening med att 

de underkände Guldmyrans transaktioner. 

Förutsatt att HFD slår fast skatterättsnämndens beslut och att kammarrätten därefter slår fast 

förvaltningsrättens beslut innebär det att fastighetsbolag i fortsättningsvis kommer att kunna 

avyttra andelar med vinst skattefritt i det hänseendet. 

Vidare är jag kritisk till förvaltningsrättens beslut på grund av att domstolen inte besvarat 

frågan om var gränsen går för antalet fastigheter innan man anses bedriva rörelse som 

omsätter lagerandelar. Förvaltningsrätten berör frågan ytterst begränsat genom att gå in på en 

andels kontinuitet men undviker att ta i frågan hur många trots att skatteverket underkänt 

Guldmyrans paketeringar på grund av antalet och omfattningen på affärerna med andelar i 

ekonomiska föreningar. 

5.3 Förslag på lösning 

Det enklaste sätt att lösa detta problem på är om HFD fortsätter att döma på liknande vis som 

domstolen gjort i tidigare praxis. Då syftar jag främst på RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3. 

Det HFD har till uppgift är att förutom att godkänna förfaranden med ett mellanliggande 

holdingbolag även bredda denna praxis. Vidare bör HFD meddela var gränsen går för hur 

många fastigheter som kan avyttras innan det ses som skatteplanering. I och med det utesluts 

skatteflyktslagen samt att domstolen inte riskerar att sätta förutsägbarheten på spel genom 

annan bedömning som går stick i stäv med tidigare praxis.
122

 

HFD bör således fastställa en generell gräns, likt den som fastställts för när handel med 

finansiella instrument anses vara värdepappersrörelse.
123

 Gränsen ska enligt min mening 

bygga på tre förhållanden som samspelar vid fastighetspaketering med efterföljande avyttring 

av näringsbetingade andelar. Det första är antalet fastigheter som ingår i avyttringen sett mot 

bakgrund av bolagets fastighetsbestånd. Det andra är tiden och det tredje är vad för sorts 

verksamhet som det förvärvade holdingbolaget bedriver.  
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Genom första och andra punkten sätter HFD upp gränser för vad som kan anses vara normalt i 

relation till bestånd och den tid affärerna utförs på. Den tredje faktorn är redan reglerad och 

ska endast avgöra huruvida holdingbolaget kan vara smittat eller bedriver annan rörelse än att 

endast avyttra andelar i dotterbolag. 

Reglerna blir enligt min mening enkla och frågetecknen blir färre. HFD riskerar inte att 

fastställa absoluta gränser. Den nackdelen reglerna för med sig är att små koncerner som 

omfattas av reglerna riskerar att få sina transaktioner underkända. Där anser jag att 

omstruktureringssyftet i förarbeten
124

 till lagen om skattefrihet på näringsbetingade andelar 

täcker upp väl samt att det är lättare för mindre koncerner att visa att transaktionen är 

affärsmässigt motiverad än för större. De större koncernerna kan hävda att en transaktion är 

affärsmässigt motiverad men istället kan det rör sig om en vilja att avyttra fastigheter till 

lägsta möjliga beskattning eftersom bolag vill få in tillgångar i likvida medel istället för 

fastigheter. 

En fråga som HFD bör ta upp och genom det sända en signal till lagstiftaren är om reglering 

av paketeringar bör införas. Skattelagstiftningen blir då kodifierad genom den praxis som 

uppkommer. Då blir lagtexten den relevanta rättskällan och vägledning behöver då inte sökas 

i praxis.
125

 

För bolag som Guldmyran bör förvaltningsrättens bedömning komma de väl vad gäller 

tidpunkten för när en tillgång ändrar karaktär. Som förvaltningsrätten slog fast i sin dom 

ansåg de att karaktärsbytet bör anses skett vid avyttringen av andelen. Det betyder att trots att 

andelen anses vara en lagertillgång så blir den inte inkomstbeskattad på grund av att 

marknadsvärdet vid karaktärsbytet blir anskaffningsvärdet. Den enda nackdelen är att 

värdeminskningsavdrag måste återföras. Trots det blir den vinst som ska beskattas betydligt 

lägre än vad fallet varit om en direktförsäljning av fastigheten varit vid.
126

 

5.4 Sammanfattnings och slutsats 

Paketering av fastigheter med efterföljande försäljning är ett enkelt förfarande att utföra. 

Någon reglering om paketering finns inte.
127

 Paketering bygger istället på att en skattskyldig 

använder sig av de regler som står till buds för att kunna utföra en transaktion som uppfyller 
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de affärsmässiga syftena som den skattskyldige kan ha men även för att uppfylla skattelagens 

syften och kunna göra rätt för sig.  

Om en skattskyldig företar en rättshandling som medför väsentlig skatteförmån blir det 

föremål för skatteflykt.
128

 För att skatteflyktslagen ska vara tillämplig på 

paketeringstransaktioner krävs att transaktionens syfte är att tillgodogöra sig en skatteförmån 

vidare bör kravet vara att transaktionen är uppbyggd på ett komplicerat sätt där den är väldig 

invecklad. Syftet med transaktionen ska endast vara av skattemässiga skäl.
129

 Eftersom 

lagstiftaren varit medveten om paketering vid lagstiftningsprocessen för lagen om skattefrihet 

på näringsbetingade andelar, samt valt att inte reglera förfarandet talar för att transaktionen 

inte kan bli föremål för skatteflykt. Enligt min uppfattning påbjuder lagstiftaren snarare att 

bolag ska använda sig av reglerna. Vidare är reglerna utformade på ett sätt att inte vilken 

skattskyldig som helst kan använda sig av dem, villkor som måste uppfyllas nämner jag i 

avsnitt 3. Skattelagens regler är, som Hultqvist nämner, kvalifikationsnormer.
130

 Ett visst 

rätthandlande får en viss konsekvens som på förhand kan förutses. När det hävdas att 

paketeringar är att anses som skatteflykt innebär det att det blir omöjligt att förutse 

konsekvenserna av ett visst handlande för en skattskyldig eftersom paketeringar är tillåtna 

samtidigt som kapitalvinster på näringsbetingade andelar är skattefria. Det måste stå klart för 

lagstiftare och domstol att om en skattskyldig har att välja mellan en direktförsäljning av en 

fastighet(se ovan avsnitt 3.2) eller en försäljning genom paketering(se avsnitt 3.3) så kommer 

den skattskyldige välja det alternativ där vinsten kan bli så hög som möjligt och där 

kostnaderna är så låga som möjliga. 

Att HFD står inför ett viktigt beslut är inget som behöver argumenteras för. Att HFD:s beslut 

bör gå emot skatterättsnämndens anser jag vara viktigt eftersom att bolag med största 

sannolikhet upphör att företa sådana förfaranden eller flyttar avyttringarna till länder där det 

är tillåtet, samt att förutsägbarheten riskeras om HFD går emot sin praxis. Slutligen bör HFD 

antingen sätta en gräns på när antalet andelsavyttringar under en viss tid är tillåtna och inte 

blir föremål för beskattning eller så ska HFD om den inte anser sig behörig att ange sådana 
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gränser, genom sitt beslut sända en signal till lagstiftaren om att nya regler på området 

behövs.
131
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