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Sammanfattning 

Reglerna för bostadsbeskattning genomgick flera förändringar den 1 januari 2008, vilka 
kommer att tillämpas vid 2009 års taxering. Före reglernas ikraftträdande förekom intensiva 
diskussioner kring deras framtida utformning. Debatten som föregick förändringarna foku-
serade inte sällan på den statliga fastighetsskatten på bostäder och dess vara eller inte vara. 

Den huvudsakliga förändringen bestod i att den tidigare gällande statliga fastighetsskatten 
på bostäder avskaffades till förmån för den nu gällande kommunala fastighetsavgiften. Den 
statliga fastighetsskatten var baserad på bostadens taxeringsvärde och utgjorde en procent 
av detta värde avseende privatbostadsfastigheter och 0,4 procent av värdet gällande privat-
bostadsrätter. I och med förändringen infördes istället en förutbestämd avgift till ett årligt 
belopp om 6 000 SEK vad avser privatbostadsfastigheter och 1 200 SEK avseende privat-
bostadsrätter. Innebörden härav är att taxeringsvärdet inte längre utgör beräkningsgrund 
för avgiftens storlek. Värdet har dock fortfarande kvar en del av sin relevans vad gäller av-
giftens storlek, då avgiften maximalt får utgöra 0,75 procent av bostadens taxeringsvärde 
vad avser privatbostadsfastigheter och högst 0,4 procent avseende privatbostadsrätter. In-
förandet av den kommunala fastighetsavgiften innebär dessutom att de medel som avgiften 
inbringar numera skall tillfalla landets kommuner.  

Som ett led i finansieringen av det statliga skattebortfall, som införandet av den kommunala 
fastighetsavgiften således innebar, ändrades uppskovsreglerna vid avyttring av bostad. Änd-
ringarna innebar dels att en beloppsgräns avseende uppskovsbeloppets maximala storlek in-
fördes, dels att uppskovsbeloppet kom att räntebeläggas genom att en årlig schablonintäkt 
på 1,67 procent av uppskovsbeloppet skall tas upp i inkomstslaget kapital vid varje deklara-
tionstillfälle. Vidare ändrades uppskovsreglerna för benefika överlåtelser och dessutom för-
ändrades beräkningssättet för uppskovsbeloppets maximala storlek vid förvärv av billigare 
ersättningsbostad. Som ett ytterligare led i ovan nämnda finansiering höjdes kapitalvinstbe-
skattningen vid avyttring av bostad från 20 procent till 22 procent. 

De nya reglerna kommer som tidigare har angivits att tillämpas första gången vid 2009 års 
taxering, vilket medför att det finns ett behov av att utreda hur de nya beskattningsreglerna 
kan tänkas påverka den skattskyldige. Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera de 
nya reglernas påverkan på den skattskyldige, utifrån en jämförelse med de tidigare gällande 
reglerna, vilket skall ske med utgångspunkt i skatterättsliga principer och i de krav som skall 
ställas på en god skattelagstiftning. 



 

 

Vår slutsats är att införandet av den kommunala fastighetsavgiften kan anses mer förenlig 
med neutralitetsprincipen i den aspekten att en förutbestämd avgift inte påverkar den skatt-
skyldiges handlingsalternativ i lika stor utsträckning som den statliga fastighetsskatten, base-
rad på skenande taxeringsvärden, gjorde. Vi anser dock inte att avgiften är mer förenlig 
med skatteförmågeprincipen då den fortfarande tar sikte på objektet och inte på subjektet, 
vilket är en förutsättning för att en förenlighet med denna princip skall anses föreligga. Inte 
heller anser vi att avgiften är mer förenlig med intresseprincipen, då en direkt motpresta-
tion fortfarande inte erhålles vid erläggande av avgiften. Vi anser dessutom att avgiften är 
mindre förenlig med likhetsprincipen eftersom den nu införda begränsningsregeln inte kan 
sägas behandla lika fall lika, då enbart pensionärer över 65 år och skattskyldiga i behov av 
aktivitets- och sjukersättning får ta del av denna möjlighet till skattereduktion. 

Vår slutsats är vidare att de nya uppskovsreglerna i betydligt större utsträckning står i kon-
flikt med såväl neutralitetsprincipen som legalitetsprincipen. De nya reglerna påverkar i allra 
högsta grad den skattskyldiges handlingsalternativ och kan leda till inlåsningseffekter på bo-
stadsmarknaden. Inte heller kan den nu införda räntebeläggningen anses förenlig med lega-
litetsprincipen och dess innebörd om att skatt inte får uttagas utan stöd i lag, vilket föranle-
der att räntebeläggningen kan anses stå i strid med retroaktivitetsförbudet. Den höjda kapi-
talvinstbeskattningen anser vi dock förenlig med legalitetsprincipen, då någon retroaktiv 
beskattning inte kan sägas föreligga eftersom den skattskyldige endast erhåller uppskov 
med kapitalvinsten och således inte med en på förhand fastställd skatt. 

Vårt förslag till reglernas framtida utformning är att låta den kommunala fastighetsavgiften 
istället baseras på bostadens anskaffningsvärde, där beskattning skall ske utifrån fastslagna 
intervaller och belopp baserade på just anskaffningsvärdet. Vi föreslår vidare att en succes-
siv beskattning införs vid avyttring av bostad, vilket innebär ett avskaffande av det nu gäl-
lande uppskovssystemet.  
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Abstract 

The regulations for taxation of housing went through several changes in January 1 2008, 
which will be applicable at the time of the declaration in 2009. Before the enforcement of 
the new regulations their future framing were object for an intense debate, which often 
concerned the real estate tax and its existence.  

The main change was the fact that the real estate tax, which was based on the assessed 
value of the real estate, was revoked in aid of the now applicable municipality fee. Because 
of the change a predetermined yearly fee at an amount of 6 000 SEK for private residential 
properties and 1 200 SEK for private co-operative housing was introduced. The content of 
the introduction was the fact that the assessed value no longer was the basis of calculation 
for the size of the fee. However, the assessed value has still some relevance regarding the 
size of the municipality fee because of the fact that the fee cannot exceed 0,75 percent of 
the assessed value for private residential properties and 0,4 percent for private co-operative 
housings. Another change is the fact that the realized capital is going to accrue the munici-
pality of the state.  

With a view to compensate the governmental tax decrease because of the introduction of 
the municipality fee, the regulations regarding postponement with taxation of the profit 
and the taxation of the capital profit in connection with disposal of dwellings were object 
for some changes. For example, a threshold for payment regarding the maximal size of the 
postponement with taxation of the profit was introduced. Furthermore, an interest in the 
shape of an early standard income at 1,67 percent was introduced, which a taxpayer shall 
bring to taxation every year in the income of capital in connection with the declaration. The 
regulations regarding benefit assignments and the calculation method for the maximal size 
of the postponement with taxation of the profit when purchasing cheaper replacement 
housing were also changed. In addition, the taxation of the capital profit in connection with 
disposal of dwellings was changed to 22 percent instead of before 20 percent.  

The new regulations will, as mentioned before, be applicable first in connection with the 
declaration of 2009, why there is a need to investigate the new regulations impact on the 
taxpayer. The purpose of the thesis is to investigate and analyze the new regulations impact 
on the taxpayer, based on a comparison of former regulations. The principles for law of 
taxation and the requirements to a good tax law shall constitute the starting point for the 
analysis.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund    

Beskattning av bostäder har genom åren varit ett frekvent och återkommande diskussions-
ämne i den samhälleliga debatten som både engagerat och väckt starka känslor.1 Som ett led 
i debatten framlades inte sällan förslag på förändringar vad avsåg beskattningens utform-
ning. Den 1 januari 2008 trädde nya beskattningsregler avseende bostäder i kraft. De nya 
reglerna innebär huvudsakligen att den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffades till 
förmån för den nu gällande kommunala fastighetsavgiften. Vidare genomgick reglerna för 
uppskov med vinst en rad förändringar och kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bo-
stad höjdes.2  

Avskaffandet av den statliga fastighetsskatten på bostäder var således en av dessa föränd-
ringar. Skatten har genom åren varit ett återkommande föremål för samhällsdebatt och dess 
vara eller icke vara har ofta diskuterats.3 Debatten har vidare behandlat den statliga fastig-
hetsskattens brist på legitimitet och uttaget av skatten har dessutom kritiserats utifrån skat-
terättsliga principer samt utifrån hur uttaget har kunnat rättfärdigas.4 Reglerna avseende den 
statliga fastighetsskatten för bostäder kom tidigare till uttryck i lagen (1984:1052) om statlig 
fastighetsskatt, FSL. I takt med att bostadspriserna på marknaden har genomgått en kraftig 
ökning under de senaste åren har taxeringsvärdena stigit i motsvarande grad.5 Den statliga 
fastighetsskatten var starkt knuten till just fastighetens taxeringsvärde eftersom skatten, en-
ligt den numera ändrade 3 § FSL, utgjordes av en procent av detta värde för småhus och 
0,4 procent för privatbostadsrätter. Bostadsmarknadens utveckling resulterade därmed i att 
många fastighetsägare drabbades av en kraftigt ökad statlig fastighetsskatt. Förändringen 
som trädde i kraft den 1 januari 2008 innebar således att den statliga fastighetsskatten på 
bostäder avskaffades, vilket skedde till förmån för den numera gällande kommunala fastig-
hetsavgiften.6  

Med beaktande av nyss angivna läge på bostadsmarknaden i kombination med den kritiska 
inställning som fanns i samhället mot den statliga fastighetsskatten på bostäder kom infö-
randet av den kommunala fastighetsavgiften att bli föremål för en omfattande granskning, 

                                                
1 Se Agell m.fl., Behåll och höj - fastighetsskatten, Svenska Dagbladet 2008-11-20; Eriksson, Hårda ord mot 
boskatt, Dagens Nyheter 2008-11-20; Larsson, Förslag höja reavinstskatt på hus, Dagens Nyheter 2008-11-
20; Villaägarnas Riksförbund, 70 % vill sänka eller ta bort fastighetsskatten, 
http://www.villaagarna.se/pls/portal/docs/1/166049.PDF, 2008-11-20.  

2 Prop. 2007/08:27.  

3 Se Flygt Högberg, Skatten som inte flyttar utomlands, Riksdag & Departement 2006/23 s 8-9; Lodin, Så här 
blir fastighetsskatten mera rättvis och accepterad, Dagens Nyheter 2008-10-07; Linden, Från omoralisk fas-
tighetsskatt till maximerad kommunal avgift är en bra början, Allehanda 2008-10-07; Melz & Silfverberg, 
Husköparna förlorar på sänkt fastighetsskatt, Dagens Nyheter 2008-10-07; Siwe, Fastighetsskatten ett nöd-
vändigt ont, Dagens Nyheter 2008-10-08.  

4 Påhlsson, Om lokala skattebasers hållbarhet, SN 2006 s 504. 

5 Se Statistiska centralbyrån, Fastighetsbeståndet, http://www.scb.se/templates/tableOrChart____30285.asp, 
2008-10-08. 

6 Prop. 2007/08:27 se vidare Eriksson, Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning, s 162. 
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där åsikterna om den nya avgiftens utformning var många och delade.7 Den kommunala 
fastighetsavgiften kommer till uttryck i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, 
FAvL. I 3 § FAvL anges att en kommunal fastighetsavgift på 6 000 SEK per år skall tas ut 
för privatbostadsfastighet. Avgiften får dock högst uppgå till 0,75 procent av taxeringsvär-
det. För privatbostadsrätt är motsvarande avgift 1 200 SEK, dock högst 0,4 procent av 
taxeringsvärdet. Den kommunala fastighetsavgiften är indexerad, vilket innebär att de för år 
2008 gällande beloppen för uttag av fastighetsavgift kommer att följa inkomstbasbeloppets 
utveckling de kommande åren. De medel den kommunala fastighetsavgiften kommer att 
inbringa skall tillfalla kommunerna, vilket innebär att införandet av den kommunala fastig-
hetsavgiften medför ett statligt skattebortfall.8 Som ett led i finansieringen av detta statliga 
skattebortfall har reglerna avseende uttag av skatt vid avyttring av bostad ändrats.9  

Reglerna avseende uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av bostad utgör 
en av dessa förändringar. Förändringen innebär dels att ett tak på uppskovsbeloppets stor-
lek har införts i 47:8 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, enligt vilken uppskovsbelopp nu-
mera högst får uppgå till ett belopp om 1,6 MSEK. Dels innebär förändringen att upp-
skovsbeloppet har räntebelagts genom att en årlig schablonintäkt på 1,67 procent av upp-
skovsbeloppet skall tas upp som inkomst av kapital, vilket motsvarar en ränta på 0,5 pro-
cent av det totala uppskovsbeloppet, enligt 47:11b IL. Utöver dessa nu angivna förändring-
ar har såväl uppskovsreglerna vid benefika förvärv som beräkningsreglerna för uppskovs-
beloppets storlek vid förvärv av billigare ersättningsbostad ändrats, vilket framkommer av 
47:11 3 st. IL och 47:9 2 st. 2p. IL.  

Kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad utgör ytterligare en förändring. Föränd-
ringen innebär att skatten har höjts från 20 procent till 22 procent av vinsten, vilket kom-
mer till uttryck i 45:33 IL vad gäller privatbostadsfastighet och i 46:18 IL avseende privat-
bostadsrätt.  

Med beaktande av det stora engagemang och intresse som bostadsbeskattningen fram-
bringade redan före de nya reglernas ikraftträdande finns anledning att förutspå att detta 
engagemang och intresse kommer att bestå och till och med att öka i intensitet efter dessa 
genomgripande förändringar, varför reglerna om beskattning av bostäder kan sägas besitta 
en stor aktualitet. Bostadsbeskattningen ligger dessutom i tiden i den aspekten att de nya 
reglerna ännu inte har tillämpats vid något deklarationstillfälle, då detta sker först vid 2009 
års taxering.10 Med beaktande av denna aktualitet föreligger ett behov av att utreda de nya 
skattereglerna för bostäder på ett djupare och mer ingående plan. Hur detta närmare skall 
gå till kommer att preciseras i den nu följande syftesformuleringen.  

                                                
7 Se Adler, Tung kritik mot fastighetsavgiften, Dagens Industri 2008-10-24; Hennel & Berglund, Fastighets-
avgift möttes av kritik, Svenska Dagbladet 2008-10-24; Mauritzon, Många effekter av slopad fastighetsskatt, 
Dagens Industri 2008-10-28. 

8 Prop. 2007/08:27 s 70. 

9 Prop. 2007/08:27 s 1.  

10 1 p. övergångsbestämmelse FAvL, se vidare prop. 2007/08:27 s 2. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera gällande rätt avseende de nya beskatt-
ningsreglerna för kommunal fastighetsavgift, uppskov och kapitalvinstbeskattning vid av-
yttring av bostad. Vidare är syftet att utreda och analysera de tidigare gällande reglerna. 

De nya reglerna för bostadsbeskattning skall, utifrån en jämförelse med de tidigare gällande 
reglerna, analyseras utifrån skatterättsliga principer och utifrån de krav som skall ställas på 
en god skattelagstiftning, där reglernas påverkan på den skattskyldige skall utgöra utgångs-
punkt. Analysen skall vidare föras ur ett de lege ferenda perspektiv.11   

1.3 Metod  

Vid utredandet av gällande rätt, de lege lata, kommer den rättsdogmatiska metoden att an-
vändas. Metoden är en form av rättsvetenskap, vilken har till syfte att fastställa och analyse-
ra gällande rätt utifrån lag, förarbeten, praxis och doktrin.12  

I utredningen av gällande rätt kommer främst lag, förarbeten och doktrin att användas. Då 
de nya skattereglerna för bostäder aktualiserades den 1 januari 2008 men inte tillämpas för-
rän vid 2009 års taxering saknas prejudicerande avgöranden på området, vilket föranleder 
att praxis inte kommer att kunna användas för det område som skall analyseras. Då uppsat-
sens ämnesval inte lämpar sig för analogisk tillämpning av praxis kommer analysen istället 
att föras utifrån egna tankar baserade på övriga rättskällor. Ovan angivna rättskällor kom-
mer att värderas utifrån angiven ordning, vilket innebär att lagtext har högst dignitet.13  

Vidare kommer artiklar som behandlar ämnet utifrån ett såväl rättspolitiskt som rättseko-
nomiskt perspektiv att användas. Inslag av sådana perspektiv anses normalt kunna före-
komma inom ramen för den rättsdogmatiska metoden.14 Användandet av artiklar kommer 
att ske med försiktighet på grund av risk för avsaknad av objektivitet. Ett användande av 
artiklar anses dock fördelaktigt i den aspekten att ett brett perspektiv kan presenteras, där 
många olika åsikter ges utrymme. 

Under arbetets gång kommer en dialog att föras med vår mentor Stefan ten Siethoff, speci-
alist på kapitalbeskattning med inriktning mot fastigheter vid Skatteverket, Östra regionen. 
Vidare kommer en dialog att föras med Robert Påhlsson, professor i handelsrätt med in-
riktning mot skatterätt vid Göteborgs universitet. Syftet med dessa dialoger är att berika 
uppsatsens deskriptiva delar, varvid utkommande information kommer att tillmätas samma 
vikt som om den uttryckts i skrift och därmed värdemässigt likställas med doktrin.  

Doktrin innefattar främst den rättsdogmatiska litteraturen, vilken anses vara av stor bety-
delse för den juridiska argumentationen vid fastställandet av gällande rätt. Det faktum att 
doktrin har till syfte att uttrycka rättsordningen genom en samlad bild av normer medför 
att rationalitet föreligger. Med beaktande av att rationalitet utgör den huvudsakliga be-
ståndsdelen i den rättsdogmatiska metoden skulle ett uteslutande av doktrin som rättskälla 

                                                
11 Se Kellgren & Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap - råd och reflektioner, s 33. 

12 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, s 23. 

13 1:1 3 st. RF och 8:3 RF, se vidare Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 91.  

14 Peczenik, Vad är rätt? – om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 312. 
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anses oförenlig med densamma.15 Doktrin utgör en formell rättskälla, men kan även utgöra 
en informationskälla.16 Informationskällor kan således sägas utgöra en mer utvidgad form 
av doktrin. Dialogerna som kommer att föras utgör doktrin i deras egenskap av informa-
tionskälla. Informationskällor beskriver rättsreglers innebörd och kan, bortsett från lag, fö-
rarbeten och andra formella rättskällor såsom doktrin, bestå av så väl inhämtad information 
från massmedia som expertuttalanden. Informationskällans värde kan variera beroende dels 
på informatörens ställning, dels på i vilket sammanhang den presenteras och dess samhö-
righet till övrig information.17 Med beaktande av den kunskap och den erfarenhet på områ-
det som såväl Stefan ten Siethoff som Robert Påhlsson besitter anser vi det motiverat att 
tillmäta de uttalanden som utkommer ur dialogerna samma rättskällevärde som doktrin. 

De skatterättsliga principer som kommer att utredas ger i vissa fall uttryck för moralupp-
fattningar samtidigt som de kan utgöra grunder för hur val mellan olika skattebestämmelser 
bör ske.18 Vissa principer uttrycks direkt i lag och är således av bindande karaktär.19 Andra 
principer är inducerade, då de uppstått genom analys av bland annat praxis och skatterätts-
lig forskning. Dessa principer tillåts ändock tillmätas betydelse vid juridisk argumentation.20 
Principerna används på olika sätt, där vissa tillämpas på lagstiftningsnivå medan andra istäl-
let utgör hjälpmedel vid lagtolkning och således kan sägas tillämpas på lagtillämpningsni-
vå.21 De skatterättsliga principer som skall utgöra grund för analysen är skatteförmågeprin-
cipen, neutralitetsprincipen, intresseprincipen, legalitetsprincipen och likhetsprincipen. Av-
seende de krav som analysen skall föras utifrån skall legitimitet, effektivitet, förutsebarhet, 
kontrollerbarhet och synlighet beaktas. Valet av nyss angivna principer och krav motiveras 
av det faktum att de tidigare beskattningsreglerna för bostäder i flera avseenden kritiserades 
utifrån dessa. För att möjliggöra ett uppnående av uppsatsens syfte där de nya reglerna 
skall, utifrån en jämförelse med de tidigare gällande reglerna, analyseras utifrån skatterättsli-
ga principer och krav, har vi funnit det motiverat att studera och utreda just dessa. Samtliga 
nyss angivna principer och krav kommer inte att användas vid analys av alla beskattnings-
regler för bostäder, då endast de av störst betydelse för respektive regel kommer att vara 
föremål för analys. 

Uppsatsens analys skall sedermera baseras på den utredning som har framkommit genom 
användandet av den rättsdogmatiska metoden. Det anses att innebörden av rättsvetenskap 
går utöver rättsdogmatikens ram, vilket innebär att det är tillåtet att frambringa både kritik 
och konstruktiva förslag de lege ferenda.22 Att analysera ett rättsområdes rättsregler utifrån ett 
de lege ferenda perspektiv innebär således att gällande regler kan kritiseras och förslag på rätts-

                                                
15 Peczenik, Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s 172. 

16 Peczenik, Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s 143-144. 

17 Peczenik, Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s 144. 

18 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 57. 

19 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 58; Legalitetsprincipen och likhetsprincipen utgör sådana legala prin-
ciper se vidare avsnitt 5.7 och 5.8. 

20 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, SN 2004 s 657 och s 660; Skatteförmågeprincipen, neutra-
litetsprincipen och intresseprincipen utgör sådana inducerade principer se vidare avsnitt 5.4-5.6. 

21 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, SN 2004 s 657. 

22 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, s 27.  
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reglernas framtida utformning får framläggas.23 Det har vidare ansetts oberättigat att be-
gränsa den rättsdogmatiska metoden så till den grad att det inom ramen för metoden inte 
skall vara möjligt att kritisera och värdera rättsreglerna.24  

1.4 Avgränsning 

Vid utredningen av hur de nya skattereglerna för bostäder kommer att påverka den skatt-
skyldige kommer studien att koncentreras till individer. Detta motiveras av att företag, i 
egenskap av juridisk person, endast beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet medan bo-
städer beskattas i inkomstslaget kapital.  

I uppsatsen kommer vidare endast frivilliga avyttringar av bostäder att behandlas, vilket in-
nebär att gällande rätt avseende tvångsavyttringar inte kommer att utredas. Regelverket för 
sådana tvångsavyttringar är annorlunda utformat och en redogörelse för dessa skulle bli 
alltför omfattande med hänsyn tagen till uppsatsens omfång. 

1.5  Disposition 

Kapitel två till tre kommer att innehålla en redogörelse av deskriptiv natur avseende såväl den 
tidigare gällande statliga fastighetsskatten på bostäder som den nu gällande kommunala fas-
tighetsavgiften. I kapitel fyra kommer de nya och förändrade skattereglerna för uppskovsbe-
lopp och kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bostad att utredas och i kapitlet följer 
även en redogörelse för reglernas tidigare utformning. Dessa kapitel kommer att ligga till 
grund för den jämförande studie mellan de tidigare och de nuvarande reglerna som utgör 
utgångspunkt i analysen. Vidare kommer i kapitel fem att redogöras för rättfärdigandet av ut-
tag av skatt genom en utredning av skatterättsliga principer. I kapitlet följer även en redo-
görelse för de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning, vilka sedermera skall beak-
tas i analysen. Sammantaget kommer kapitel två till fem att utgöra underlag för att möjlig-
göra ett uppnående av uppsatsens syfte och den analys som följer i kapitel sex. 

                                                
23 Peczenik, Vad är rätt? – om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 313.  

24 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, s 24. 
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2 Statlig fastighetsskatt 

2.1 Bakgrund 

Samhällets stöd till bostadssektorn var före den statliga fastighetsskattens införande omfat-
tande, vilket utgick i form av såväl bostads- och räntebidrag som av skattesubventioner.25 
Bostadssektorns belastning på stadsbudgeten var således hög och bedömdes öka, vilket in-
nebar att ett behov av en åtgärd som minskade den nyss angivna belastningen förelåg.26 In-
förandet av en statlig fastighetsskatt tillsammans med ett räntebidragssystem för ny- och 
ombyggnad ansågs utgöra de åtgärder som skulle hjälpa till att omfördela systemet inom 
bostadssektorn och göra det mer solidariskt och rättvist.27  

Vid 1986 års taxering började bestämmelser om en statlig fastighetsskatt att tillämpas ge-
nom införandet av FSL.28 Införandet medförde att den tidigare gällande hyreshusavgiften 
avskaffades. Vid införandet av den statiga fastighetsskatten omfattade skatteplikten småhus 
och hyreshus samt småhus och hyreshus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet. 
Underlaget för den statliga fastighetsskatten utgjordes av hela taxeringsvärdet med undan-
tag för småhus för vilka underlaget istället var en tredjedel av detsamma.29 Motivet bakom 
nyss angivna varierande underlag ansågs vara en strävan efter att skapa neutralitet mellan 
olika former av boende, vilket medförde att lagens införande motiverades utifrån neutrali-
tetsprincipen30.31 Vid tidpunkten för den statliga fastighetsskattens införande uppgick skat-
tens storlek till två procent respektive 0,7 procent för konventionellt beskattade hyreshus 
och motsvarande småhus.32 Skattskyldig för statlig fastighetsskatt var den fastighetsägare 
som vid taxering av inkomst var skyldig att ta upp ett garantibelopp för fastigheten.33 FSL 
genomgick efter dess införande ett flertal förändringar, vilka främst avsåg den statliga fas-
tighetsskattens storlek.34 

                                                
25 Prop. 1984/85:18 s 3.  

26 Prop. 1984/85:18 s 6. 

27 Prop. 1984/85:18 s 10 se vidare Mattsson, Är bostadspolitiken neutral? Några skatterättsliga synpunkter, 
SvSkT 2000 s 135. 

28 Prop. 1984/85:18. 

29 Prop. 1984/85:18 s 1 se vidare Mattsson, Är bostadspolitiken neutral? Några skatterättsliga synpunkter, 
SvSkT 2000 s 134-135. 

30 Principen innebär att beskattningen inte skall vara styrande för den skattskyldiges handlingsalternativ se vi-
dare Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 62-64 och avsnitt 5.5.  

31 Prop. 1984/85:18 s 11 se vidare Mattsson, Är bostadspolitiken neutral? Några skatterättsliga synpunkter, 
SvSkT 2000 s 135.    

32 Prop. 1984/85:18 s 1 se vidare Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift – handbok om taxering och 
beskattning, s 16.  

33 Prop. 1984/85:18 s 10. 

34 Prop. 1984/85:70 s 126-128; prop. 1986/87:45 s 13-14; prop. 1986/87:150 Bilaga 7 s 8-9; prop. 1989/90:50 
s 26-27; prop. 1989/90:110 s 215-218; prop. 1990/91:47 s 23-24; prop. 1992/93:122 s 27-30; prop. 
1993/94:91 s 7-8; prop. 1994/95:25 Bilaga 1 s 61-62; prop. 1994/95:53 s 38-40; prop. 1994/95:203 s 22-23; 
prop. 1996/97:1 s 20-21; prop. 1996/97:150 s 70-72; prop. 1997/98:150 s 74-75; prop. 1998/99:109 s 21-
22; prop. 1999/2000:2 s 362-363; prop. 2000/01:1 s 51-52; prop. 2001/02:1 s 56-57; prop. 2001/02:43 s 33-
34; prop. 2003/04:19 s 7-8; prop. 2005/06:1 s 69-70; prop. 2005/06:143 s 4-6; prop. 2006/07:1 s 104-105.  
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Den statliga fastighetsskatten har, som tidigare angivits, ofta debatterats och kritiserats.35 
En del av kritiken har rört den aspekten att den statliga fastighetsskatten har saknat legiti-
mitet, vilket föranlett att skatten har haft ett svagt, folkligt förankrat stöd. Den statliga fas-
tighetsskatten har därmed betraktats som orättvis och orimlig.36 Skatten har ansetts vara 
den skatt som till störst del saknat legitimt stöd från de skattskyldiga, vilket bland annat har 
berott på dess utformning. I takt med de stigande taxeringsvärdena innebar den statliga fas-
tighetsskatten på bostäder en större belastning avseende beskattningen för den skattskyldi-
ge. På grund av att den skattskyldiges skatteförmåga inte ökade i samma takt ansågs den 
statliga fastighetsskatten på bostäder vara orättmätig.37 Dessutom har den statliga fastig-
hetsskatten ansetts godtycklig i och med nyss angivna koppling till taxeringsvärdets utveck-
ling; något som har legat till grund för den statliga fastighetsskattens ansedda oförutsebar-
het.38 

Nyss nämnda brist på legitimitet har dessutom ansetts bero på att erläggandet av den statli-
ga fastighetsskatten inte har inneburit ett erhållande av motprestation, vilket föranlett att 
skatten inte har ansetts förenlig med intresseprincipen39.40 Intresseprincipen utgör dock en, 
i ett internationellt perspektiv, omfattande grund för rättfärdigande av uttag av statlig fas-
tighetsskatt. Det bakomliggande motivet härtill är att det är fastighetsägarna som drar nytta 
av en kommunal infrastruktur, vilket innebär att det får anses motiverat att dessa därmed 
står för finansieringen av densamma.41  

Den statliga fastighetsskatten har i vissa fall motiverats utifrån skatteförmågeprincipen42 då 
det bakomliggande motivet ansågs vara att nyttjandet av bostaden betraktades som avkast-
ning på det kapital som fanns nedlagt i fastigheten, vilket gjorde att bostaden ansågs vara en 
inkomst. Detta synsätt har dock ifrågasatts på så sätt att avkastning som erhålles kontant 
inte har ansetts kunnat jämställas med nyttjande av bostad, vilket föranlett att motivet har 
ansetts bristfälligt. Innebörden av detta är att den statliga fastighetsskatten har ansetts tagits 
ut på en fiktiv inkomst, vilket berättigat synpunkten på att skatten inte har tagit hänsyn till 
skatteförmågeprincipen och dess innebörd om att skatt skall erläggas efter bärkraft.43 För 
att skatteförmåga skall anses föreligga i verklig mening och kunna motiveras krävs att den 
skattskyldige är tillräckligt likvid. Enbart ett fastighetsinnehav ger inte någon egentlig skat-
                                                
35 Se Flygt Högberg, Skatten som inte flyttar utomlands, Riksdag & Departement 2006/23 s 8-9; Linden, Från 
omoralisk fastighetsskatt till maximerad kommunal avgift är en bra början, Allehanda 2008-10-07; Lodin, Så 
här blir fastighetsskatten mera rättvis och accepterad, Dagens Nyheter 2008-10-07; Melz & Silfverberg, 
Husköparna förlorar på sänkt fastighetsskatt, Dagens Nyheter 2008-10-07; Siwe, Fastighetsskatten ett nöd-
vändigt ont, Dagens Nyheter 2008-10-08; se vidare avsnitt 1.1.  

36 Se Flygt Högberg, Skatten som inte flyttar utomlands, Riksdag & Departement, 2006/23 s 8-9. 

37 Lodin, Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, SN 2007 s 481. 

38 Se Villaägarnas Riksförbund, Om den aktuella vägen mot avskaffad fastighetsskatt, 
http://www.villaagarna.se/pls/portal/docs/1/622510.PDF, 2008-10-27, s 1. 

39 Principen innebär att skatt skall betalas utifrån den nytta som erhålls av samhällets tjänster se vidare Påhls-
son, Inledning till skatterätten, s 23 och avsnitt 5.6. 

40 Påhlsson, Likhet inför skattelag, s 94.  

41 Påhlsson, Yearbook for Nordic Tax Research 2005- Local taxation, s 163.  

42 Principen innebär att skatt skall erläggas efter den skattskyldiges skatteförmåga se vidare Påhlsson, Inled-
ning till skatterätten, s 61-62 och avsnitt 5.4. 

43 Påhlsson, Om lokala skattebasers hållbarhet, SN 2006 s 504.  
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teförmåga. Vid bedömningen av huruvida en skattskyldig besitter en tillräcklig skatteförmå-
ga skall även faktorer som lön och försörjningsbörda vägas in.44 Ytterligare en aspekt på 
den statliga fastighetsskatten var att den som skattebas inte var flyttbar, vilket föranledde en 
större aktsamhet avseende dess bestående; något som blev allt viktigare i tider av ökad glo-
balisering där rörliga skattebaser utsattes för hård press.45   

Den statliga fastighetsskatten har vidare kritiserats utifrån dess oförenlighet med neutrali-
tetsprincipen och dess innebörd om att beskattning inte skall påverka den skattskyldiges 
handlingsalternativ, då avkastning på kapital inte skall särskiljas utan beskattas lika oavsett 
vad den skattskyldige väljer att investera i.46  

FSL genomgick en större förändring som trädde i kraft den 1 januari 2008, vilken innebar 
att bostäder inte längre skulle påföras statlig fastighetsskatt. Med bostad åsyftas i denna upp-
sats privatbostad som enligt 2:8 IL avser ett småhus som till övervägande del används eller är 
avsett att användas som bostad antingen för permanent boende eller fritidsbruk. Vidare in-
ryms i definitionen en bostad som innehas av en delägare i ett privatbostadsföretag, förut-
satt att bostaden uppfyller de ovan angivna kriterier som gäller för småhus. Bostäder kom 
nu istället att omfattas av bestämmelserna om kommunal fastighetsavgift, vilka återfinns i 
FAvL.47 Bestämmelserna om kommunal fastighetsavgift redogörs för nedan.48   

I kapitlet kommer den numera avskaffade statliga fastighetsskatten på bostäder att utredas. 
Utredningen skall ligga till grund för den jämförelse med den kommunala fastighetsavgiften 
som skall utgöra utgångspunkt i analysen. Följande utredning är gjord utifrån FSL:s ut-
formning såsom var gällande vid 2008 års taxering. Detta föranleder att laghänvisningar till 
FSL i detta kapitel kommer att ske utifrån den lydelse som gällde vid 2008 års taxering. 

2.2 Fastighetstaxering 

I syfte att underlätta förståelsen för den statliga fastighetsskattens utformning, vilken 
kommer att redogöras för i kapitlets vidare framställning, kommer i detta avsnitt en redo-
görelse för fastighetstaxering att ske. 

Bestämmelser om fastighetstaxering återfinns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL. 
Fastighetstaxering kan ske på tre olika sätt; genom antingen en allmän, förenklad eller sär-
skild fastighetstaxering, enligt 1:1 1st. FTL. Vid fastighetstaxering genomförs en indelning 
av fastigheter i taxeringsenheter. Därefter sker indelning efter typ av taxeringsenhet varefter 
enheten slutligen erhåller ett taxeringsvärde, enligt 1:1 2st. FTL. För att genomföra en fas-
tighetstaxering krävs att hänsyn tas till fastighetens beskaffenhet och användning, enligt 1:6 
FTL.  

Taxeringsvärdet utgör 75 procent av marknadsvärdet, med vilket avses det värde en even-
tuell försäljning kan komma att inbringa på den öppna marknaden, enligt 5:2 FTL och 5:3 
1st. FTL. 

                                                
44 Dialog med Robert Påhlsson, 2008-12-01, Jönköping. 

45 Dialog med Robert Påhlsson, 2008-11-25, Jönköping se vidare Påhlsson, Likhet inför skattelag s 85. 

46 Mattsson, Är bostadspolitiken neutral? Några skatterättsliga synpunkter, s 131. 

47 Prop. 2007/08:27. 

48 Se kap. 3. 
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Den allmänna fastighetstaxeringen genomförs vart sjätte år och vart tredje år däremellan 
sker en förenklad fastighetstaxering vad avser småhusenhet, hyreshusenhet och lantbruks-
enhet, enligt 1:7 FTL och 1:7a FTL. Särskild fastighetstaxering genomförs varje år, dock 
inte under de år då en allmän eller en förenklad fastighetstaxering äger rum, enligt 1:8 1st. 
FTL. Den särskilda fastighetstaxeringen ändrar inte fastighetens taxeringsvärde såvida inte 
någon omställning av fastigheten har skett.49 

2.3 Skattepliktiga fastigheter 

2.3.1 Bakgrund 

Vid den statliga fastighetsskattens införande omfattades hyreshusenheter, småhusenheter, 
småhus eller hyreshus med tomtmark belägna på lantbruksenheter av skatteplikten.50 Moti-
vet bakom lagens tillämpningsområde var att de fastigheter som inrymde bostäder, eller 
som kunde komma att inrymma bostäder, skulle omfattas av skatteplikten.51 

I nedanstående avsnitt skall redogöras för vilka fastigheter som omfattades av skatteplikten 
vid 2008 års taxering. 

2.3.2 Fastigheter som omfattades av den statliga fastighetsskatten 

1 § 1st. FSL stadgade vilka fastigheter som var skattepliktiga. Skattepliktiga var de fastighe-
ter som vid fastighetstaxeringen hade betecknats som småhusenhet, hyreshusenhet, indu-
strienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet, förutsatt att det på lantbruksenheten 
fanns ett småhus eller tomtmark för småhus. Vidare stadgades i paragrafen att en fastighet 
som inte var skattepliktig året före taxeringsåret enligt FTL undantogs från skatteplikt. Be-
stämmelsen styrkte det faktum att det var fastighetens verkliga karaktär och inte dess be-
teckning vid fastighetstaxeringen som skulle utgöra grund för huruvida fastigheten skulle 
omfattas av skatteplikt eller inte.52 Skatteplikten omfattade även privatbostad i utlandet, en-
ligt 1 § 2st. FSL.   

På grund av att uppsatsen som tidigare har angivits inte tar sikte på företag,53 kommer en-
dast skatteplikt avseende småhusenhet, hyreshusenhet, småhus på lantbruksenhet och pri-
vatbostad i utlandet att utredas i det följande. Resterande enheter och bestämmelser vad 
avser dessa kommer således inte att utredas i den kommande framställningen. 

Den statliga fastighetsskatten omfattade som ovan har angivits småhusenheter. Med små-
husenhet avses småhus med tillhörande tomtmark, enligt 4:5 1st. 1p. FTL. Definitionen av 
ett småhus återfinns i 2:2 FTL, vilken stadgar att småhus utgörs av en bostad avsedd för en 
eller två familjer. Även garage- och förrådsbyggnad hör till sådan enhet liksom småhus 
upprättat som bostad för minst tre, dock högst för tio familjer, förutsatt att småhuset är be-
läget på åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment.  

                                                
49 Prop. 2007/08:27 s 65-66. 

50 Prop. 1984/85:18 s 1. 

51 Prop. 1984/85:18 s 10. 

52 Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift - handbok om taxering och beskattning, s 202.  

53 Se avsnitt 1.4. 
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Även lantbruksenheter var skattepliktiga. Med lantbruksenhet avses enligt 4:5 1st. 6p. FTL 
en ekonomibyggnad, åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment. Småhus 
upprättat på sådan enhet skall ingå i lantbruksenheten, enligt 4:5 2st. FTL. För det fall 
byggnad har upprättats för mer än tio familjer skall byggnaden istället betraktas som ett hy-
reshus.54  

Vidare omfattades hyreshusenheter av reglerna om statlig fastighetsskatt. Med sådan enhet 
avses ett hyreshus med tillhörande mark, enligt 4:5 1st. 2p. FTL. För att betecknas som ett 
hyreshus krävs att det är upprättat för boende för minst tre familjer eller för lokaler i vilka 
näringsverksamhet bedrivs såsom exempelvis kontor, restaurang eller butik. Dessutom skall 
anslutande förrådsutrymme till sådant hyreshus inrymmas i definitionen, enligt 2:2 FTL.  

Enligt 1 § 2st. FSL omfattades även fastighet belägen utomlands av den statliga fastighets-
skatten under den tid den skattskyldige fortfarande var bosatt i Sverige. 

2.4 Skattskyldig till fastighetsskatt 

2.4.1 Bakgrund 

Vid den statliga fastighetsskattens införande var den fastighetsägare som var skyldig att ta 
upp ett garantibelopp vid inkomsttaxeringen skyldig att erlägga fastighetsskatt.55 Skattskyl-
digheten kom sedermera att ändras till att omfatta fastighetens ägare.56 Ändringen genom-
fördes samtidigt som garantibeskattningen avskaffades för juridiska personer. I samband 
med detta förelåg ett behov av att koppla skattskyldigheten fri från garantibeskattningen 
och istället relatera denna till innehavet av en skattepliktig fastighet.57 

I följande avsnitt skall utredas vem som var skattskyldig till statlig fastighetsskatt för bostä-
der vid 2008 års taxering. 

2.4.2 Skattskyldig 

I 2 § FSL stadgades vem som omfattades av skattskyldigheten vad avsåg den statliga fastig-
hetsskatten. Enligt denna paragraf ålades skattskyldigheten fastighetens ägare, alternativt 
den som enligt 1:5 FTL var att anse som ägare. I enlighet med 1:5 FTL kan den som inne-
har en fastighet med tomträtt omfattas av skattskyldigheten. Såväl en fysisk som en juridisk 
person kan vara ägare till en fastighet.58 

                                                
54 Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift - handbok om taxering och beskattning, s 203. 

55 Prop. 1984/85:18 s 10. 

56 Prop. 1984/85:70 s 126.  

57 Prop. 1984/85:70 s 154 se vidare Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift – handbok om taxering 
och beskattning, s 16.  

58 Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift - handbok om taxering och beskattning, s 211. 
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2.5 Beräkning av fastighetsskatt 

2.5.1 Bakgrund 

Den statliga fastighetsskattens underlag utgjordes vid dess införande av hela taxeringsvärdet 
med undantag av småhus, för vilka skattens underlag istället bestod av en tredjedel av det-
samma.59 Motivet bakom denna fördelning var att taxeringsvärdet för småhus normalt sett 
var tre gånger högre än motsvarande värde för lägenheter i hyreshus.60 Syftet med fördel-
ningen kunde därmed sägas vara att skapa neutralitet mellan olika former av boende.61 Vi-
dare förelåg en möjlighet till jämkning för det fall en fastighet hade förvärvats eller avyttrats 
under beskattningsåret.62 

Sedan införandet har underlaget för den statliga fastighetsskatten för småhus ändrats ge-
nom att underlaget istället baserats på hela taxeringsvärdet i syfte att uppnå enhetlighet vid 
beskattning av fastigheter.63  

Avsnittet nedan rymmer en utredning av hur den statliga fastighetsskatten beräknades vid 
2008 års taxering. Syftet med nedanstående utredning är att öka förståelsen för hur den 
statliga fastighetsskattens storlek sedermera beräknades. 

2.5.2 Beräkningssätt 

Den statliga fastighetsskatten på bostäder beräknades enligt 2 § 5st. FSL på underlag av det 
taxeringsvärde som var gällande för beskattningsåret. I de fall fastigheten hade förvärvats 
eller avyttrats under beskattningsåret fanns möjlighet att erhålla ett jämkat skatteunderlag, 
enligt 2 § 4st. FSL. Hade avyttring eller förvärv skett under året jämkades fastighetsskatten 
till att avse det underlag som motsvarade den tid fastigheten hade ägts av den skattskyldige 
under året.64  

Beräkningen skulle ske utifrån ett så kallat värdeår, vilket bestämdes vid fastighetstaxering-
en. Värdeåret var avgörande för tidpunkten då den statliga fastighetsskatten först skulle tas 
ut och utgjordes av det år byggnaden hade färdigställts eller, vad gällde nybyggda hus, det år 
bostadsbyggnaden stod klar för inflyttning.65 Värdeåret kunde komma att ändras för det fall 
en större byggnation genomfördes efter färdigställandet. Exempel på en sådan situation var 
vid tillbyggnad av ett småhus som medförde en ökning av småhusets boendeyta.66  

                                                
59 Prop. 1984/85:18 s 55. 

60 Prop. 1984/85:18 s 11. 

61 Mattsson, Är bostadspolitiken neutral? Några skatterättsliga synpunkter, SvSkT 2000 s 135.  

62 Prop. 1984/85:18 s 56. 

63 Prop. 1989/90:110 s 505. 

64 Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift – handbok om taxering och beskattning, s 213. 

65 Svensson, Fastighetsbeskattning – en praktisk handbok för fastighetsägare, s 90. 

66 Lundén & Svensson, Bostadsrätt - ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 216. 
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2.6 Fastighetsskattens storlek 

2.6.1 Bakgrund 

Vid införandet av den statliga fastighetsskatten uppgick skattesatserna till 0,7 procent vad 
avsåg småhus och två procent gällande resterande fastigheter med undantag av hyreshus på 
lantbruksenhet, för vilka skattesatsen istället uppgick till 1,4 procent.67 För småhus ansågs 
det föreligga ett behov att under en begränsad tid ålägga ägare till dessa en lägre skattesats. 
Syftet bakom detta var att underlätta för småhusägare med höga boendekostnader som un-
der de senaste åren hade förvärvat ett småhus.68 Resterande fastigheter ålades samma skat-
tesats i syfte att uppnå en så jämn fördelning av beskattningen som möjligt.69 

Som ovan har angivits genomgick den statliga fastighetsskattens storlek efter dess införan-
de ett flertal förändringar.70 Vid 2002 års taxering ändrades skattesatserna från 0,7 procent 
respektive 1,2 procent till att utgöra 0,5 procent vad avsåg privatbostadsrätter och en pro-
cent gällande småhusenheter och privatbostäder i utlandet.71 Införandet av skattesatserna 
innebar således en sänkning av desamma, vilken motiverades med de snabba prisökningar 
som hade skett främst i storstads- och tillväxtregioner.72  

Skattesatserna för dessa bostäder bestod under de därpå följande åren fram till 2007 års 
taxering, då skattesatsen vad avsåg privatbostadsrätter sänktes till 0,4 procent. Skattesatsen 
avseende övriga småhusenheter bestod. I samband med detta frystes dessutom underlaget 
för statlig fastighetsskatt för beskattningsåren 2007 och 2008 till det taxeringsvärde som 
gällde vid beskattningsåret 2006. Motivet bakom införandet av denna så kallade ”frysnings-
lag”73 var att lindra de skattemässiga effekterna för den skattskyldige då taxeringsvärdet 
hade stor koppling till de stigande marknadsvärdena, vilket innebar att skatten inte kunde 
förutses och därför ansågs orättvis.74  

I följande avsnitt följer en utredning av den statliga fastighetsskattens storlek såsom regler-
na var utformade vid 2008 års taxering. 

2.6.2 Skattesatser  

Enligt 3 § 1st. a) FSL utgjordes den statliga fastighetsskatten för småhusenheter av en pro-
cent av taxeringsvärdet. En inrymd lokaldel i småhuset innebar inte att skattens storlek 
ändrades.75 Taxeringsvärdet beräknades, enligt 2 § 5st. FSL, utifrån det taxeringsvärde som 
gällde året före taxeringsåret. För det fall underlaget för statlig fastighetsskatt vid dämp-

                                                
67 Prop. 1984/85:18 s 1. 

68 Prop. 1984/85:18 s 16. 

69 Prop. 1984/85:18 s 11. 

70 Se avsnitt 2.1. 

71 Prop. 2001/02:1 s 56. 

72 Prop. 2001/02:1 s 20. 

73 Lag (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar. 

74 Prop. 2006/07:1 s 147-148. 

75 Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift - handbok om taxering och beskattning, s 203.  
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ningsregelns tillämpning, vilken redogörs för nedan,76 var lägre skulle detta underlag istället 
ligga till grund för fastighetsskattens storlek, enligt 3 § 1st. a) FSL.  

Fastighetsskattens storlek för hyreshusenheter var enligt 3 § 1st. b) FSL och 3 § 1st. c) FSL 
uppdelad på olika skattesatser, då ett hyreshus kan utgöras av både en bostad och en lokal. 
Enligt 3 § 1 st. b) FSL uppgick skattesatsen på bostadsdel i hyreshus till 0,4 procent av 
taxeringsvärdet eller till det värde en tillämpning av dämpningsregeln innebar. För de fall 
ett hyreshus innehöll både bostäder och lokaler beräknades den statliga fastighetsskatten 
per del motsvarande taxeringsvärdet för respektive värderingsenhet, enligt 3 § 5st. FSL.  

Den statliga fastighetskatten för lantbruksenheter utgjordes, liksom för småhusenhet, av en 
procent enligt 3 § 1st. a) FSL. Underlaget för den statliga fastighetsskatten baserades dock 
inte på taxeringsvärdet, utan istället på värdet för bostadsbyggnaden och värdet för tomt-
marken enligt 3 § 1 st. a) FSL, eftersom något taxeringsvärde inte särskilt kunde fastställas 
för småhus byggt på lantbruksenhet.77 

Avseende privatbostad belägen i utlandet gäller att en svensk fastighetstaxering inte kan bli 
aktuell. Underlaget för statlig fastighetsskatt för dessa utgjordes istället av 75 procent av 
marknadsvärdet enligt 3 § 1st. a) FSL. Skattesatsen var dock, liksom för småhus inom Sve-
rige, en procent. 

2.6.3 Nybyggnad 

Skattelättnader för nyproducerade småhus och hyreshus infördes i syfte att mildra bostads-
utgifterna för dessa objekt som en följd av basbreddningar gällande mervärdesskatt, änd-
ringar avseende fastighetskatten och begränsningar vad avsåg rätten till räntebidrag.78  

Vid 2008 års taxering utgick ingen statlig fastighetskatt för värdeåret och de därpå fyra 
kommande kalenderåren vid nybyggnation. Under de fem därpå följande åren behövdes 
endast halv fastighetsskatt erläggas, enligt 3 § 2st. FSL. För att den skattskyldige skulle vara 
berättigad till reducering av den statliga fastighetsskatten vid nybyggnation krävdes att 
byggnaden hade ålagts ett värdeår motsvarande året före fastighetstaxeringsåret. Reglerna 
gällde även vid ombyggnad av bostad.  

2.6.4 Begränsningsregeln 

Begränsningsregeln var en form av skattereduktion som infördes i syfte att lindra de skat-
temässiga problem som den statliga fastighetsskatten kunde innebära.79 Erläggande av stat-
lig fastighetsskatt var inte sällan relaterad till hushållets inkomster, då skattskyldiga med 
höga inkomster ofta betalade en högre skatt. Det fanns dock fall där hushållets inkomster 
var låga och där fastigheten var belägen i ett attraktivt område, vilket medförde en hög stat-
lig fastighetsskatt. Huvudmotivet bakom begränsningsregelns införande var att motverka 
dessa situationer.80 

                                                
76 Se avsnitt 2.6.5. 

77 Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift - handbok om taxering och beskattning, s 204. 

78 Prop. 1989/90:110 s 507-508. 

79 Prop. 2001/02:3 s 19. 

80 Prop. 2001/02:3 s 19. 
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Begränsningsregeln stadgades i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt, 
LSrF. Lagen och dess bestämmelser om skattereduktion kunde tillgodoräknas fastighets-
ägare som utgjorde en fysisk person enligt FSL, enligt den numera upphävda 4 § LSrF. Yt-
terligare förutsättning för att kunna tillgodoräknas skattereduktion var att bostaden utgjor-
de småhusenhet eller småhus med tomtmark upprättad på lantbruksenhet och var avsedd 
som bostad för högst två familjer, enligt den numera upphävda 5 § 1st. LSrF. Vidare kräv-
des att den skattskyldige såväl hade ägt som varit bosatt på fastigheten under hela året före 
taxeringsåret. Endast bostäder avsedda för permanent boende i Sverige omfattades och den 
skattskyldige ansågs vara bosatt i den bostad denne var folkbokförd på i enlighet med folk-
bokföringslagen81, enligt numera upphävda 1 § LSrF och 5 § 3st. LSrF.                                                                                                                                                     

Under förutsättning att dessa nu angivna villkor för skattereduktion var uppfyllda fanns så-
ledes en möjlighet för den skattskyldige att erhålla en skattereduktion genom tillämpning av 
begränsningsregeln. För beräkningen av denna reduktion fastslogs ett avräkningsunderlag 
och ett spärrbelopp, enligt den numera upphävda 9 § LSrF. För det fall avräkningsunderla-
get översteg spärrbeloppet tillgodoräknades den skattskyldige en reduktion motsvarande 
differensen, enligt den numera upphävda 12 § 1 st. LSrF. Avräkningsunderlaget utgjordes 
enligt den numera upphävda 10 § 1st LSrF av den statliga fastighetsskatt som den skatt-
skyldige hade påförts, dock högst ett belopp om 30 000 SEK. Spärrbeloppet, vilket stadga-
des i den numera upphävda 11 § LSrF, bestod i en begräsning av fastighetsskattens storlek 
till 4 procent av den totala hushållsinkomsten. 

En begränsning i möjligheten att erhålla skattereduktion utgjordes av att fastighetens taxe-
ringsvärde inte fick överstiga ett belopp om 3 MSEK och inte heller understiga ett belopp 
om 280 000 SEK. För det fall taxeringsvärdet för fastigheten översteg 3 MSEK var det 
dock möjligt att erhålla viss skattereduktion upp till detta belopp. Ytterligare en begräns-
ning i rätten att omfattas av begränsningsregeln var att endast hushåll med en total inkomst 
upp till ett belopp om 750 000 SEK kunde omfattas av regeln.82 

2.6.5 Dämpningsregeln 

Den förenklade fastighetstaxeringens införande innebar att fastighetstaxering kom att äga 
rum vart tredje år mellan den allmänna fastighetstaxeringsperioden.83 Införandet medförde 
att taxeringsvärdet kunde vara föremål för en intensivare höjning och den skattskyldige 
kunde därav komma att drabbas av en höjd statlig fastighetsskatt. Med beaktande av detta 
ansågs ett behov föreligga av att neutralisera dessa mer intensiva höjningar genom att en-
dast stegvis tillåta en höjning av den statliga fastighetsskatten. För att förverkliga behovet 
infördes därför den så kallade dämpningsregeln, vars syfte var att minska skatteuttaget vid 
en höjning av den statliga fastighetsskatten mellan de olika fastighetstaxeringarna. På så sätt 
kunde en jämnare utveckling uppnås avseende uttaget av skatt.84 

Dämpningsregeln stadgades i 2a § FSL. Regeln blev tillämplig under förutsättning att en 
småhusenhet, bostad i hyreshusenhet eller småhus med tomtmark upprättat på lantbruks-
enhet erhöll ett högre taxeringsvärde på grund av en allmän eller förenklad fastighetstaxe-

                                                
81 Folkbokföringslagen (1991:481). 

82 Prop. 2007/08:27 s 67. 

83 1:7 2 st. FTL och 1:7a 2 st. FTL se vidare prop. 2001/02:43 s 1. 

84 Prop. 2003/04:19 s 24. 
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ring, enligt 2a § 1st. FSL. I dessa situationer skulle den höjning av den statliga fastighets-
skatten som följde av ett högre taxeringsvärde fördelas lika över åren fram till dess att nästa 
allmänna eller förenklade fastighetstaxering ägde rum. För det fall en höjning av taxe-
ringsvärdet istället skedde genom en särskild fastighetstaxering innebar detta en kortare 
fördelningstid än om taxeringsvärdet höjdes genom en allmän eller förenklad fastighets-
taxering.85 Innebar en särskild fastighetstaxering att taxeringsvärdets sänktes skulle underla-
get för statlig fastighetsskatt fastställas till det lägsta värdet av det sänkta taxeringsvärdet 
och det värde som var aktuellt genom att dämpningsregeln tillämpades, enligt 2 a § 3st. 
LSF. Bostäder belägna utomlands omfattades inte av dämpningsregeln. Det bakomliggande 
motivet var att beskattning av fastigheter belägna i utlandet baserades på marknadsvärdet, 
vilket medförde att dämpningsregeln inte ansågs behövlig avseende dessa objekt.86  

                                                
85 1:8 1 st. FTL se vidare Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift – handbok om taxering och beskatt-
ning, s 225. 

86 Prop. 2003/04:19 s 24. 
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3 Kommunal fastighetsavgift 

3.1 Bakgrund 

Den 1 januari 2008 trädde nya bestämmelser om en kommunal fastighetsavgift ikraft.87 
Reglerna återfinns i FAvL och tillämpas först vid 2009 års taxering. Införandet av den 
kommunala fastighetsavgiften motiverades med ett behov av en reform, särskilt med beak-
tande av den kritik och skepsis som hade kretsat kring den statliga fastighetsskatten. Den 
statliga fastighetsskattens utformning ansågs inte vara förenlig med skatteförmågeprincipen. 
På grund av det faktum att den statliga fastighetsskatten togs ut på en icke-monetär in-
komst medförde uttaget att likviditets- och kostnadsproblem kunde drabba hushållen.88 

Den statliga fastighetsskatten ansågs orättvis och drabbade skattskyldiga, vilka hade inve-
sterat i boende, på ett orättfärdigt sätt. Skatten ansågs vidare vara oförutsebar då den inte 
gav den skattskyldige någon möjlighet att påverka sin situation. Med beaktande av detta fö-
relåg således ett behov av förändring, vilken skulle ske genom införandet av den kommuna-
la fastighetsavgiften.89 En förhoppning i och med den kommunala fastighetsavgiftens infö-
rande var att avgiften skulle komma att uppfattas som mer legitim än den tidigare gällande 
statliga fastighetsskatten.90   

Den kommunala fastighetsavgiften kom inför sitt ikraftträdande att bli föremål för en om-
fattande och intensiv samhällsdebatt som kretsade kring såväl lagens omfattning och upp-
byggnad som avgiftens benämning i form av just avgift.91 Även under lagförslagets remiss-
behandling var detta frågor som ifrågasattes och mötte hård kritik.92 Införandet av den 
kommunala fastighetsavgiften kritiserades vidare utifrån den aspekten att dess införande 
innebar en brist på rättvisa. Istället ansågs införandet av den kommunala fastighetsavgiften 
baseras på godtycke och således inte på någon av de skatterättsliga principerna, då en herr-
gård och ett radhus skall beskattas lika.93  

I kapitlet skall den kommunala fastighetsavgiften för bostäder utredas. Utredningen skall 
ligga till grund för den jämförelse med den statliga fastighetsskatten som skall utgöra ut-
gångspunkt i analysen. 

                                                
87 Prop. 2007/08:27. 

88 Prop. 2007/08:27 s 73. 

89 Prop. 2007/08:27 s 74. 

90 Lodin, Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, SN 2007 s 481.  

91 Se Adler, Tung kritik mot fastighetsavgiften, Dagens Industri, 2008-10-24; Brevinge, Höjd fastighetsavgift 
nästa år, GöteborgsPosten, 2008-10-24; Hennel & Berglund, Fastighetsavgift möttes av kritik, Svenska 
Dagbladet, 2008-10-24; Schück, Slumpmässig omfördelning av ny fastighetskatt, Dagens Nyheter, 2008-10-
11. 

92 Se Boverkets yttrande, ”Reformerad beskattning av bostäder”, Dnr 2011-2884/2007, 2008-10-24 s 4; Skat-
teverkets remissvar avseende Finansdepartementets promemoria – Reformerad beskattning av bostäder, 
Dnr 131-430286-07/112, 2008-10-24; Sveriges BostadsrättsCentrums remissyttrande över promemorian 
Reformerad beskattning av bostäder, 2008-10-24.   

93 Isaksson, Godtycke som princip, Dagens Nyheter, 2008-11-12. 
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3.2 Avgiftspliktiga fastigheter 

I avsnittet skall redogöras för vilka fastigheter som utgör avgiftspliktiga fastigheter och för 
vilka en kommunal fastighetsavgift således skall erläggas.  

FAvL:s tillämpningsområde fastslås i 1 § FAvL, i vilken stadgas vilka fastigheter som är av-
giftspliktiga. Enligt denna paragraf skall kommunal fastighetsavgift betalas för fastigheter 
som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, hyreshusenhet eller lantbruks-
enhet, förutsatt att det på lantbruksenheten finns ett enligt fastighetstaxeringen betecknat 
småhus. Avgiftsplikten är dock begränsad på så sätt att avgift inte skall betalas för sådan 
fastighet som året före taxeringsåret inte var avgiftspliktig enligt FTL.  

1 § FAvL stadgar som ovan anges att den kommunala fastighetsavgiften skall erläggas för 
däri angivna enheter. Definitionerna av dessa enheter är de samma som tidigare har redo-
gjorts för.94 

Privatbostäder i utlandet omfattas inte av den kommunala fastighetsavgiften trots att den 
statliga fastighetsskatten på dessa objekt har avskaffats.95 Att dessa bostäder inte skulle om-
fattas motiverades delvis med deras avsaknad av anknytning till svenska kommuner.96 Yt-
terligare ett bakomliggande motiv var att beskattning av fast egendom skall ske i den stat 
där fastigheten i fråga är belägen, något som är fast rotat i internationellt vedertagna princi-
per. Dessutom var skatteintäkterna från privatbostäder belägna utomlands relativt små ef-
tersom skatteavtal och avräkning av utländsk skatt är möjlig. Svårigheter med att få fram 
korrekta marknadsvärden på i utlandet belägna bostäder var ytterligare en aspekt som väg-
des in och som gjorde denna beskattning svår att såväl tillämpa som kontrollera för Skatte-
verket. Sammantaget ledde beskattning av utländska privatbostäder till ett underskott i 
statsfinanserna förutsatt att samtliga nu angivna omständigheter vägdes in och beaktades, 
varför en övergång till den kommunala fastighetsavgiften inte ansågs motiverad.97  

Vid den kommunala fastighetsavgiftens utformning var utgångspunkten att avgiftens stor-
lek skulle ha ett samband med antal bostäder eftersom ett småhus kan innefatta flera bo-
städer. I och med detta uppkom fråga hur bostadsdefinitionen skulle vara utformad. 
Oklarheten bottnade i huruvida definitionen skulle utgå från husets inrättning eller från 
dess faktiska användning; en oklarhet som föranledde att den kommunala fastighetsavgiften 
istället skulle tas ut per värderingsenhet för småhus som var uppfört.98  

Ett bakomliggande motiv till att enbart bostäder skulle omfattas av FAvL:s tillämpnings-
område var att ovan angivna enheter enligt FTL inte enbart omfattade faktiska bostäder 
utan även bostäder under uppförande. Med beaktande av detta ansågs ett behov av en 
uppdelning av dessa bostäder föreligga.99 

Som en följd av att enbart uppförda bostäder således skall omfattas av den kommunala fas-
tighetsavgiften kommer FSL även fortsättningsvis att tillämpas vad avser småhus och hy-
                                                
94 Se avsnitt 2.3.2.  

95 Nilsson, Ny flyttskatt införs, SvSkT 2007 s 629. 

96 Prop. 2007/08:27 s 85. 

97 Prop. 2007/08:27 s 86. 

98 Prop. 2007/08:27 s 75. 

99 Prop. 2007/08:27 s 75. 
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reshus med tillhörande tomtmark under uppförande, enligt nu gällande 1 § FSL och 3 § 1st 
a) och b) FSL. Obebyggd tomtmark, vilken alltså faller utanför den kommunala fastighets-
avgiftens tillämpningsområde, är inte sällan avsedd att bebyggas relativt snart. Det finns 
dock fall där marken endast innehas i syfte att spekulera kring vinstgenerering. Med beak-
tande av det senare syftet anses det motiverat att obebyggd tomtmark istället även fortsätt-
ningsvis skall omfattas av den statliga fastighetsskatten, vilken anses mindre fördelaktig.100 

3.3 Avgiftsskyldig till fastighetsavgift 

I avsnittet följer en redogörelse för vem som är att beteckna som avgiftsskyldig till kom-
munal fastighetsavgift. 

Den som vid ingången av kalenderåret är att beteckna som ägare till fastigheten skall betala 
fastighetsavgift för det aktuella kalenderåret, enligt 2 § FAvL. Ägaren kan vara såväl en en-
skild- som en juridisk person eller ett dödsbo. För det fall fastigheten har fler än en ägare 
sker en fördelning utifrån respektive ägarandel.101 Avgiftsskyldighet föreligger även för den 
som enligt 1:5 FTL är att betrakta som ägare, vilket innebär att exempelvis en tomträttsha-
vare eller den som besitter en fastighet på grund av ett testamentariskt förordnade kan jäm-
ställas med ägare. 

Så som ovan anges är den som äger fastigheten vid kalenderårets ingång betalningsskyldig 
för hela året. Motivet bakom formuleringen var att uppgift om avgiftens storlek på så sätt 
skulle kunna förtryckas i deklarationen, vilket underlättar för Skatteverket i deras administ-
rativa arbete samtidigt som fastighetsägarnas administrationskostnader minskar.102 Det fak-
tum att fastigheten kan komma att byta ägare under kalenderårets gång inverkar således inte 
på vem som är skyldig att betala kommunal fastighetsavgift för ifrågavarande kalenderår.103 
För det fall ägarbyte sker under kalenderåret är det upp till överlåtaren och förvärvaren att 
komma överens om hur avgiften skall fördelas. Trots att detta kan komma att innebära 
ökade bördor för de skattskyldiga anses de positiva effekterna överväga de negativa.104 Med 
beaktande av detta är det av stor vikt att utreda vem som äger fastigheten vid kalenderårets 
ingång, då denne skall betala fastighetsavgift för hela året.  

Det skall i sammanhanget understrykas att en äganderättsövergång som inträffar den 1 ja-
nuari skall anses ha skett vid årets ingång.105 Att så är fallet har kritiserats och ifrågasatts, då 
kravet på årets ingång normalt sett rymmer ett krav på att en ägandesituation skall ha före-
legat redan den 31 december året innan.106 Den avgörande tidpunkten för när ägandet in-

                                                
100 Prop. 2007/08:27 s 76-77. 

101 Svensson, Fastighetsbeskattning - en praktisk handbok för fastighetsägare, s 89. 

102 Prop. 2007/08:27 s 84. 

103 Prop. 2007/08:27 s 84-85 se vidare Eriksson, Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning, s 
163. 

104 Prop. 2007/08:27 s 85. 

105 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning, s 163 och Nilsson, Ny flyttskatt in-
förs, SvSkT 2007 s 631. 

106 Tegnander, Reformerad beskattning av bostäder, SvSkT 2007 s 425. 
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träder är den dag då köpekontraktet undertecknas, vilket innebär att tillträdesdagen är irre-
levant förutsatt att parterna inte har avtalat om annat.107 

3.4 Beräkning av fastighetsavgift 

Avsnittet rymmer en utredning av beräkningen av den kommunala fastighetsavgiften. Syftet 
med nedanstående utredning är att öka förståelsen för hur den kommunala fastighetsavgif-
tens storlek sedermera skall beräknas.  

De nya reglerna om kommunal fastighetsavgift innebär att utgångspunkten vad gäller avgif-
tens storlek är ett på förhand fastställt belopp, vilket tidigare har redogjorts för.108 Detta 
medför att taxeringsvärdet inte längre spelar en lika avgörande roll vid beräkningen. Trots 
de begränsningar kring fastighetsavgiftens storlek som nu är införda har taxeringsvärdet 
ändock kvar en del av sin relevans då värdet fortfarande utgör beräkningsgrund, eftersom 
den kommunala fastighetsavgiftens storlek skall utgöra maximalt 0,75 procent av taxe-
ringsvärdet vad gäller småhus och maximalt 0,4 procent av taxeringsvärdet gällande hyres-
hus. 

Den kommunala fastighetsavgiften skall beräknas med utgångspunkt i värdeåret, vilket tidi-
gare har behandlats.109  

3.5 Fastighetsavgiftens storlek 

I detta avsnitt återfinns en redogörelse för den kommunala fastighetsavgiftens storlek, i syf-
te att klargöra avgiftens utformning i form av en på förhand fastställd avgift. 

Storleken på den kommunala fastighetsavgiften varierar utifrån vilken värderingsenhet som 
avses, enligt 3 § FAvL. En värderingsenhet utgörs av den egendom inom en taxeringsenhet 
som skall värderas för sig, enligt 6:1 FTL. 

3 § FAvL anger avgiftens storlek per kalenderår gällande år 2008. För del av småhusenhet 
som utgör värderingsenhet för småhus som är uppfört samt för värderingsenhet med till-
hörande tomtmark inom samma taxeringsenhet skall, enligt 3 § 1 st. a) FAvL, fastighetsav-
giften vara 6 000 SEK per sådan värderingsenhet för småhus. Bestämmelsen anger uttryck-
ligen att småhuset skall vara uppfört, vilket innebär att småhuset inte får vara taxerat som 
under uppförande.110 Paragrafen innehåller dock en begränsning vad avser den kommunala 
fastighetsavgiftens storlek i form av att avgiften inte får uppgå till mer än 0,75 procent av 
taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet tar i detta fall sikte på det samlade värdet för kalenderåret 
för värderingsenheterna för småhus och tomtmark. Tomtmark måste tillhöra samma taxe-
ringsenhet som småhuset för att systemet med kommunal fastighetsavgift skall gälla.111 Pa-

                                                
107 RÅ 1993 ref 16. 

108 Se avsnitt 1.1. 

109 Se avsnitt 2.5.2. 

110 Prop. 2007/08:27 s 131. 

111 Prop. 2007/08:27 s 131. 
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ragrafen medför att småhus med ett taxeringsvärde på 800 000 SEK eller mer kommer att 
påföras en kommunal fastighetsavgift på 6 000 SEK.112 

Den kommunala fastighetsavgiftens storlek avseende värderingsenhet för småhus på lant-
bruksenhet som är uppfört samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma 
taxeringsenhet uppgår även det till 6 000 SEK. Begränsningen avseende dessa värderings-
enheter är dock utformad på så sätt att fastighetsavgiften inte får uppgå till mer än 0,75 
procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet, enligt 3 § 1st. b) FAvL.  

För del av hyreshusenhet som avser värderingsenhet för bostäder som är uppförda samt 
värderingsenhet med tillhörande tomtmark är reglerna för den kommunala fastighetsavgif-
tens storlek utformade på ett annat sätt. Enligt 3 § 1 st. c) FAvL skall den kommunala fas-
tighetsavgiften för dessa enheter uppgå till 1 200 SEK per bostadslägenhet. Begränsningen 
i dessa fall utgörs av att den kommunala fastighetsavgiften högst får uppgå till 0,4 procent 
av taxeringsvärdet. Även i detta fall, liksom för värderingsenhet avseende småhus, utgörs 
taxeringsvärdet av det samlade värdet för innevarande beskattningsår avseende värderings-
enheterna för byggnader och tomtmark.113 

Motivet bakom fastställandet av ovan angivna avgiftsbelopp var att en enhetlighet skulle 
uppnås, vilken skulle vara oberoende av bland annat fastighetens värde, storlek och dess 
geografiska läge.114 

För samtliga värderingsenheter finns således en begränsning av den kommunala fastighets-
avgiftens storlek som tillkom för att avgiften inte skulle vara högre än den statliga fastig-
hetsskatten.115 Begräsningarna ansågs dessutom innebära att det nya systemet med bostads-
beskattning blev utformat på ett mer legitimt sätt i jämförelse med det förra systemet. Att 
de flesta skattskyldiga fick en lägre avgift i och med det nya systemets införande ansågs vara 
av stor betydelse.116 

Den kommunala fastighetsavgiftens storlek mötte kritik under lagförslagets remissbehand-
ling.117 I kritiken framförde Boverket svårigheten med att skapa legitimitet för beskattning-
en av bostäder så länge de högre taxeringsvärdena undantogs från beskattning. Som en lös-
ning föreslog Boverket att skatten skulle tas ut med samma procentsats för såväl ”vanliga” 
villor som lyxvillor.118 Statens jordbruksverk framförde i sitt remissyttrande mer positiva 
aspekter vad avsåg den kommunala fastighetsavgiftens storlek, då de menade att avgiften 

                                                
112 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning, s 163 och Nilsson, Ny flyttskatt in-
förs, SvSkT 2007 s 628. 

113 Prop. 2007/08:27 s 131. 

114 Prop. 2007/08:27 s 80-81. 

115 Prop. 2007/08:27 s 81. 

116 Prop. 2007/08:27 s 82. 

117 Se Boverkets yttrande, ”Reformerad beskattning av bostäder”, Dnr 2011-2884/2007, 2008-10-24; Statens 
jordbruksverks yttrande, Finansdepartementets promemoria – Reformerad beskattning av bostäder, Dnr 
14-6268/07, 2008-10-28. 

118 Boverkets yttrande, ”Reformerad beskattning av bostäder”, Dnr 2011-2884/2007, 2008-10-24, s 3. 
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blev mer förutsebar sett utifrån den skattskyldiges perspektiv eftersom den inte längre hade 
lika stark koppling till taxeringsvärdet och dess utveckling.119 

På grund av den kommunala fastighetsavgiftens införande avskaffades den tidigare be-
skrivna ”frysningslagen”.120 Motivet bakom avskaffandet var att något behov av lagens fort-
satta existens inte längre ansågs föreligga. Lagen kommer dock fortfarande att tillämpas för 
statlig fastighetsskatt som hänför sig till tiden före den 1 januari 2008.121  

3.5.1 Nybyggnad 

6 § 1 st. FAvL rymmer en bestämmelse vars syfte är att begränsa den kommunala fastig-
hetsavgiften vid nybyggnation.122 Efter värdeåret och de därefter följande fyra kalenderåren 
utgår ingen kommunal fastighetsavgift på vare sig nybyggda småhus eller hyreshus. Detta 
gäller även för den tomtmark dessa är uppförda på under förutsättning att byggnaden och 
tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet.123 Därefter, under de nästkommande fem åren, 
utgår halv kommunal fastighetsavgift avseende dessa objekt, enligt 6 § 1st. FAvL. I 2 p. i 
övergångsbestämmelserna fastslås att den som vid FAvL:s ikraftträdande var berättigad till 
skattelättnader enligt FSL vad gällde nybyggda småhus och hyreshus och som var berätti-
gad till sådan skattelättnad även under år 2008, skulle ha rätt till motsvarande lättnad av den 
kommunala fastighetsavgiften i enlighet med FAvL. Införandet av övergångsbestämmelsen 
motiverades med att skattskyldiga som hade investerat i nybyggnation också hade kalkylerat 
med denna skattelättnad som fanns för nyproducerade bostäder vad gällde den statliga fas-
tighetsskatten.124  

Skattelättnaden som gäller för nyproducerade småhus och hyreshus ifrågasattes av Bover-
ket i deras remissyttrande över lagförslaget, av vilket framgick att skattelättnaden ansågs 
oförenlig med den enhetlighet som skulle företräda kapitalbeskattningen.125 

3.5.2 Indexering 

En bestämmelse om att den kommunala fastighetsavgiftens storlek under de kommande 
åren skall följa inkomstbasbeloppets utveckling återfinns i 3 § 2st. FAvL. Avgiftens utveck-
ling kan med beaktande av detta sägas vara indexrelaterad då den styrs av inkomstbasbe-
loppets förändring sett med utgångspunkt i 2008 års avgiftsstorlek. Motivet bakom indexe-
ringen var att avgiftens värde skulle kunna komma att urholkas genom att penningvärdet 
ändrades om den kommunala fastighetsavgiften varit fast. Att låta den kommunala fastig-
hetsavgiften vara indexerad kan sägas innebära en uppräkning av avgiften sett utifrån den 

                                                
119 Statens jordbruksverks yttrande, Finansdepartementets promemoria – Reformerad beskattning av bostä-
der, Dnr 14-6268/07, 2008-10-28, s 1.   

120 Prop. 2007/08:27 s 94 se vidare Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift – handbok om taxering 
och beskattning, s 231; se vidare avsnitt 2.6.1.  

121 Prop. 2007/08:27 s 94. 

122 Prop. 2007/08:27 s 91. 

123 Prop. 2007/08:27 s 132 se vidare Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift – handbok om taxering 
och beskattning, s 127. 

124 Prop. 2007/08:27 s 90. 

125 Boverkets yttrande, ”Reformerad beskattning av bostäder”, Dnr 2011-2884/2007, 2008-10-24, s 6. 
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tillväxt som lönerna genomgår.126 Under förutsättning att inkomstbasbeloppet för år 2008 
uppgår till 45 000 SEK och för år 2009 till 47 000 SEK kommer den kommunala fastig-
hetsavgiften för år 2009 att uppgå till 6 266 SEK.127  

3.5.3 Begränsningsregeln och dämpningsregeln 

Som ett led i att göra de nya reglerna för bostadsbeskattning enklare att förstå och tillämpa 
för den skattskyldige genomfördes från och med den 1 januari 2008 förändringar vad gäller 
dämpnings- och begränsningsregeln.128 

Från och med den 1 januari 2008 avskaffades dämpningsregeln, vilken tidigare redogjorts 
för.129 Med beaktande av den kommunala fastighetsavgiftens utformning ansågs ett behov 
av denna regel inte längre kvarstå, då avgiften i sig dämpade taxeringsvärdets betydelse för 
beskattningen. Med beaktande av att regeln således hade spelat ut sin roll i kombination 
med avsikten att förenkla reglerna ansågs skäl för ett avskaffande av dämpningsregeln före-
ligga.130 

Även begränsningsregeln slopades den 1 januari 2008.131 Regeln ansågs inte längre behövlig, 
då det nya systemet i tillräcklig hög grad begränsade den löpande beskattningen på bostä-
der. Även om regeln vid en generell överblick således ansågs obehövlig fanns det i enskilda 
fall, framförallt för pensionärer, fortfarande ett behov av regelns kvarlevnad. Detta motive-
rades med att äldre människor hade amorterat sina skulder för att om möjligt kunna bo 
kvar i tider av lägre inkomster, vilket föranledde ett förslag till införande av en begräns-
ningsregel som enbart omfattade pensionärer över 65 år och skattskyldiga med behov av 
aktivitets- och sjukersättning.132 Reducering av den kommunala fastighetsavgiften ansågs 
såldes nödvändig för individer med sämre ekonomiska förhållanden.133 Som en följd av det-
ta ansågs ett behov föreligga av en begränsad kommunal fastighetsavgift för de skattskyldi-
ga som anges ovan.134 Underlaget för den nya begräsningsregeln skall, till skillnad från den 
tidigare regeln, baseras på den skattskyldiges inkomst och inte på hushållets totala in-
komst.135 

Införandet av den nya begränsningsregeln kritiserades under förslagets remissbehandling, 
där aspekten på regelns omfattning avseende personkrets lyftes fram.136 Kritiken bestod i 
                                                
126 Prop. 2007/08:27 s 81.  

127 (6 000* (47 000/45 000)).  

128 Prop. 2007/08:27 s 86. 

129 Se avsnitt 2.6.5. 

130 Prop. 2007/08:27 s 87. 

131 Prop. 2007/08:27 s 88. 

132 Prop. 2007/08:27 s 89-90. 

133 Tegnander, Fastighetsskatt och fastighetsavgift - handbok om taxering och beskattning, s 106. 

134 Prop. 2007/08:156. 

135 Prop. 2007/08:156 s 1. 

136 Se Boverkets yttrande, ”En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.”, Dnr 2011-847/2008, 2008-
11-26 s 1-3 och Villaägarnas Riksförbunds yttrande, ”Remissyttrande över promemorian En begränsad fas-
tighetsavgift för pensionärer, m.m., 2008-11-26.  
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att regeln inte ansågs generell utan istället begränsade den personkrets som skall omfattas 
av den nya regeln på ett orättvist sätt. Detta exemplifierades genom att skattskyldiga som 
erhåller pension genom exempelvis avtalspension och som inte har uppnått en ålder av 65 
år utesluts från regelns tillämpningsområde.137 En begränsning av personkretsen på föreva-
rande sätt har till och med ansetts vara en diskriminerande utformning.138 

3.6 Avgift eller skatt? 

I följande avsnitt skall den kommunala fastighetsavgiftens benämning i form av avgift utre-
das. Syftet med utredningen är att belysa olika aspekter och åsikter som har framförts i och 
med den nya benämningen.  

De avgiftsmedel som den kommunala fastighetsavgiften inbringar skall tillfalla landets 
kommuner.139 För staten skall denna omstrukturering finansieras genom att det kommunala 
statsbidraget sänks under det första tillämpningsåret samtidigt som kapitalinkomstbeskatt-
ningen avseende bostäder höjs.140  

Den kommunala fastighetsavgiftens benämning i form av avgift har ifrågasatts.141 En avgö-
rande aspekt för huruvida den kommunala fastighetsavgiften kan benämnas avgift är om 
det föreligger en precis och bestämd motprestation för fastighetsägaren. Då någon sådan 
motprestation från det allmänna inte kan sägas föreligga i detta hänseende skall avgiften i 
statsrättslig mening utgöra en skatt och inte en avgift. Ställningstagandet föranleder dock 
inte med automatik att skatten måste benämnas skatt, vilket innebär att det är fullt möjligt 
att den kommunala fastighetsavgiften benämns just avgift.142 Att den kommunala fastig-
hetsavgiften benämns ”kommunal” kan visserligen ge intryck av att det är kommunerna 
själva som förfogar över rätten att ta ut avgiften, trots att avgiften är statlig och bestäms av 
riksdagen. Syftet med benämningen är dock att förtydliga avgiftens koppling till kommu-
nerna i form av att kommunerna i takt med avgiftens indexering och höjda taxeringsvärden 
i framtiden kommer att få ta del av de ytterligare medel som på så sätt inbringas.143   

Den kommunala fastighetsavgiftens benämning ifrågasattes även under lagförslagets re-
missbehandling.144 Skatteverket ansåg att den kommunala fastighetsavgiften istället borde 
benämnas efter dess verkliga karaktär, vilket ansågs vara en skatt.145 Vidare framförde Sve-
riges Bostadsrättscentrum synpunkten att avgiften var att likställa med en statlig fastighets-

                                                
137 Se Boverkets yttrande, ”En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.”, Dnr 2011-847/2008, 2008-
11-26 s 1-3. 

138 Dialog med Stefan ten Siethoff, Jönköping, 2008-10-24. 

139 Prop. 2007/08:27 s 98. 

140 Prop. 2007/08:27 s 1. 

141 Nilsson, Ny flyttskatt införs, SvSkT 2007 s 628. 

142 Prop. 2007/08:27 s 69-70. 

143 Prop. 2007/08:27 s 70. 

144 Se Skatteverkets remissvar avseende Finansdepartementets promemoria – Reformerad beskattning av bo-
städer, Dnr 131-430286-07/112, 2008-10-24 och Sveriges BostadsrättsCentrums remissyttrande över pro-
memorian Reformerad beskattning av bostäder, 2008-10-24.      

145 Se Skatteverkets remissvar avseende Finansdepartementets promemoria – Reformerad beskattning av bo-
städer, Dnr 131-430286-07/112, 2008-10-24. 
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skatt, varför den ändrade benämningen skulle anses utgöra en skenmanöver i syfte att dölja 
det faktum att den statliga fastighetsskatten faktiskt kvarstod.146 

                                                
146 Se Sveriges BostadsrättsCentrums remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder, 
2008-10-24.   
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4 Skatteregler för uppskovsbelopp och kapitalvinst-
beskattning vid avyttring av bostad 

4.1 Inledning 

I och med den statliga fastighetsskattens avskaffande och dess ersättning av den kommuna-
la fastighetsavgiften infördes nya och förändrade skatteregler vid avyttring av bostad i syfte 
att kompensera det statliga skattebortfall som avskaffandet innebar.147 Förändringarna, vilka 
infördes den 1 januari 2008, påverkar reglerna för uppskovsbelopp och kapitalvinstbeskatt-
ning vid avyttring av bostad.  

I detta kapitel skall gällande rätt avseende dessa regler utredas. I utredningen skall även de 
tidigare gällande reglerna behandlas. Utredningen skall sedermera ligga till grund för den 
jämförelse av de nu gällande och de tidigare gällande reglerna vid avyttring av bostad som 
skall utgöra utgångspunkt i analysen.  

4.2 Uppskovsbelopp 

4.2.1 Bakgrund 

Vid försäljning av bostad finns möjlighet att föra in den vinst som försäljningen inbringar 
till ett nytt boende och på så sätt kunna skjuta upp beskattningen av vinsten.148 Reglerna 
om uppskovsbelopp finns stadgade i 47 kap IL och tar sikte på såväl privatbostadsrätter 
som privatbostadsfastigheter. Med privatbostadsrätt avses andel i privatbostadsföretag, förut-
satt att den till andelen knutna bostaden utgör en privatbostad, enligt 2:18 IL. Privatbostads-
fastighet avser småhus som utgör privatbostad med tillhörande mark, enligt 2:13 IL.  

De nya och förändrade skattereglerna för uppskovsbelopp består i ett infört maximalt be-
lopp för uppskovsbeloppets storlek, införande av räntebeläggning av uppskovsbeloppet, 
förändrade uppskovsregler vid benefika förvärv och nya beräkningsregler för uppskovsbe-
loppets storlek vid förvärv av billigare ersättningsbostad.149  

I de följande avsnitten skall innebörden av ett uppskov vid avyttring av bostad utredas och 
därefter skall redogöras för vad som krävs för att beviljas ett uppskov. Syftet med detta är 
att underlätta förståelsen för läsaren avseende den vidare framställningen. Därefter skall 
gällande rätt avseende de nya reglerna utredas varvid även de tidigare gällande reglerna skall 
behandlas.  

4.2.2 Vad är ett uppskov? 

Genom att söka uppskov med kapitalvinst hänförlig till försäljning av bostad erhålls en 
möjlighet att vid ett senare tillfälle ta upp vinsten till beskattning.150 Kapitalvinsten behöver 
således inte tas upp till beskattning vid det deklarationstillfälle som avser det inkomstår då 
                                                
147 Prop. 2007/08:27 s 64. 

148 Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 128. 

149 Prop. 2007/08:27. 

150 Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 128. 
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försäljningen av bostaden äger rum. Vinsten kan istället tas upp till beskattning vid det de-
klarationstillfälle då den förvärvade bostaden säljs, föras in i ett nytt boende genom ett nytt 
uppskovsbelopp eller tas upp till beskattning genom så kallade frivilliga återföringar.151 En-
ligt 47:11 1st. IL skall ett uppskovsbelopp återföras till beskattning vid det tillfälle då er-
sättningsbostaden säljs. Under förutsättning att en begränsad skattskyldig avyttrar en i ut-
landet belägen bostad skall dock uppskovsbeloppet först minskas med eventuell kapitalför-
lust, enligt 47:11a 3 st. IL.  

4.2.3 Slutligt och preliminärt uppskovsbelopp 

Uppskovsbelopp kan erhållas på två olika sätt, antingen genom ett så kallat slutligt uppskov 
eller genom ett preliminärt uppskov.152 Avgörande för vilket av dessa uppskov som kan be-
viljas är huruvida en ersättningsbostad har förvärvats eller inte, vid vilken tidpunkt bosätt-
ning i ersättningsbostad sker och om den skattskyldige innan den 2 maj andra året efter för-
säljningen av ursprungsbostaden ägde rum har förvärvat en bostad och har eller kommer 
att erlägga utgifter för ny-, till- eller ombyggnad.153 

Under förutsättning att en ersättningsbostad förvärvas samma år som försäljningen av ur-
sprungsbostaden äger rum och om bosättning sker innan den 2 maj året efter det att för-
säljningen av ursprungsbostaden genomfördes, kan slutligt uppskovsbelopp beviljas förut-
satt att de krav som krävs för att beviljas uppskov, vilka återfinns nedan,154 är uppfyllda.155  

För det fall en ersättningsbostad inte förvärvas innan årets slut eller då ersättningsbostad 
förvärvas men bosättning inte sker innan den 2 maj året efter försäljningen av ursprungs-
bostaden ägde rum, kan endast ett preliminärt uppskov erhållas. Hela kapitalvinsten till-
sammans med tidigare uppskov utgör då det preliminära uppskovsbeloppet.156   

I de fall ett preliminärt uppskov har beviljats finns en möjlighet att senare erhålla ett slutligt 
uppskov.157 En förutsättning är att bosättning sker innan den 2 maj andra året efter det att 
försäljningen av ursprungsbostaden genomfördes. Ersättningsbostaden måste vidare för-
värvas senast året efter det att försäljningen av ursprungsbostaden ägde rum.158 För det fall 
ett preliminärt uppskov beviljas skall en ny ansökan om slutligt uppskov lämnas in vid näs-
ta deklarationstillfälle.159  

För det fall ersättningsbostaden förvärvas till ett lägre pris än försäljningspriset för ur-
sprungsbostaden, någon ersättningsbostad inte förvärvas eller då bosättning inte sker inom 
korrekt tid, måste del av eller hela det preliminära uppskovsbeloppet tas upp till beskattning 

                                                
151 Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 128. 

152 Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 136. 

153 Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 140. 

154 Se avsnitt 4.2.4. 

155 47:7 1 st. IL se vidare Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 140. 

156 47:8 1 st. IL se vidare Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 140. 

157 Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 128. 

158 47:7 1 st. IL se vidare Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 140. 

159 Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 128. 
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året efter det att preliminärt uppskov beviljades.160 När ett preliminärt uppskov måste åter-
föras helt eller delvis utgår ett särskilt tillägg på tio procent som skall tas upp till beskatt-
ning, enligt 47:10 IL. En kapitalvinst som är hänförlig till försäljning av bostad och som 
måste tas upp till beskattning skall tas upp i inkomstslaget kapital. Vinsten tas upp till tjugo-
två trettiondelar, enligt 45:33 1st. IL vad gäller privatbostadsfastigheter och enligt 46:18 1st. 
IL avseende privatbostadsrätter.  

Den skattskyldige kan vidare söka uppskov med kapitalvinst i efterhand, vilket sker genom 
en begäran om omprövning av deklarationen.161 

4.2.4 Krav för att beviljas uppskov 

För att beviljas uppskov uppställs krav på uppskovsbeloppets storlek. Uppskovsbeloppet 
får inte, enligt 47:6 IL, vara mindre än 50 000 SEK. För att en skattskyldig skall beviljas 
uppskov ställs vidare krav på såväl ursprungs- som ersättningsbostaden.  

I 47:3 IL uppställs krav på den bostad som säljs, det vill säga ursprungsbostaden. Enligt 
47:3 1st. IL skall ursprungsbostaden vara en privatbostad som används för permanent bruk 
och som är belägen inom EES-området162. För att uppfylla kravet på permanentbostad skall 
ursprungsbostaden ha varit bebodd antingen minst ett år omedelbart före det att försäljning 
av bostaden äger rum eller under minst tre av de senaste fem åren, enligt 47:3 2st. 1-2p. IL. 
Enbart en bostad kan utgöra ursprungsbostad på grund av att en skattskyldig endast kan bo 
permanent på ett ställe åt gången. För det fall kriterierna i 47:3 2st. 1-2p. IL sammanfaller 
kan en situation med två ursprungsbostäder uppstå, vilket föranleder en valfrihet för den 
skattskyldige vad gäller vilken av dessa bostäder uppskov skall sökas för.163 

Två fastigheter som är belägna intill varandra och således utgör olika taxeringsenheter kan 
aldrig, även om de utgör en gemensam bostad, betraktas som en gemensam ursprungsbo-
stad då endast en fastighet kan anses utgöra ursprungsbostad. Den skattskyldige måste vi-
dare vara folkbokförd på fastigheten för att bostaden skall kunna räknas som ursprungsbo-
stad. Med beaktande av detta är en sammanslagning av de intilliggande fastigheterna innan 
försäljning sker ett krav för att reglerna om uppskov skall kunna användas till fullo.164 Av-
seende privatbostadsrätter kan endast en av dessa, under nyss nämnda förhållanden, utgöra 
ursprungsbostad såvida inte bostäderna förs samman och anteckning därom görs i bostads-
rättsföreningens lägenhetsförteckning. Den skattskyldige har således en möjlighet att välja 
vilken av dessa båda privatbostadsrätter denne avser att söka uppskov för, när folkbokfö-
ringen inte anger på vilken privatbostadsrätt den skattskyldige är folkbokförd. Motsvarande 
regler gäller även för ersättningsbostäder.165  

                                                
160 Svensson, Fastighetsbeskattning – En praktisk handbok för fastighetsägare, s 140-141. 

161 Svensson, Fastighetsbeskattning – en praktisk handbok för fastighetsägare, s 141. 

162 Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. 

163 Svensson, Fastighetsbeskattning – en praktisk handbok för fastighetsägare, s 129. 

164 RÅ 2003 ref 34 se vidare Svensson, Fastighetsbeskattning – en praktisk handbok för fastighetsägare, s 129. 

165 Skatteverkets ställningstagande, ”Kapitalvinst/Uppskov – flera bostadsrätter används som en bostad”, 
Dnr 131 376035-06/111, 2008-10-10. 
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Uppstår en situation att en skattskyldig förvärvar en ny bostad redan före det att ur-
sprungsbostaden säljs kan ursprungsbostaden ändock räknas som permanentbostad under 
förutsättning att så var fallet då den nya bostaden förvärvades, enligt 47:3 3st. IL. 

47:5-5a IL innehåller krav på den bostad som förvärvas, det vill säga ersättningsbostaden. 
Bostaden skall vara belägen inom EES-området och skall dessutom utgöra en privatbo-
stadsfastighet, privatbostadsrätt eller en tomt på vilken ett småhus skall uppföras, enligt 
47:5 IL. En fastighet som enligt fastighetstaxeringen utgör en hyreshusenhet vid förvärvs-
tidpunkten kan aldrig utgöra en ersättningsbostad även om enheten innan årets slut ombil-
das till ett småhus.166 Motsatsen gäller då en ny byggnad avses uppföras på annans mark, 
vilket anses kunna utgöra ersättningsbostad.167 

Den nya bostaden skall vidare, enligt 47:5a 1 st. IL, ha förvärvats tidigast ett år före försälj-
ningen av ursprungsbostaden och senast ett år efter det år försäljningen ägde rum. En fas-
tighet som förvärvas tidigare än året före det att försäljningen av ursprungsbostaden äger 
rum kan komma att räknas som ersättningsbostad om ny- till eller ombyggnad av fastighe-
ten sker. Ny- till eller ombyggnad måste då ske tidigast ett år innan försäljningen äger rum 
eller senast innan den 2 maj andra året efter det att försäljningen av ursprungsbostaden 
genomfördes, enligt 47:5a 2 st. IL. Är dessa kriterier uppfyllda skall bostaden anses förvär-
vad den 1 januari året före det år försäljningen av ursprungsbostaden sker.  

Ett ytterligare krav är att bosättning i ersättningsbostaden skall ske senast den 2 maj andra 
året efter det år ursprungsbostaden såldes, enligt 47:7 1st. IL. Detta medför att en skatt-
skyldig som säljer en ursprungsbostad någon gång under år 2008 måste vara bosatt i ersätt-
ningsbostaden senast den 2 maj år 2010. 

4.2.4.1 Ersättnings- och ursprungsbostad inom EES-området  

Inom EU168 skall fri rörlighet för personer och kapital råda.169 Trots detta har det tidigare 
inte varit möjligt att beviljas uppskov med vinst vid avyttring av bostad när ersättningsbo-
staden har förvärvats utanför Sverige; en möjlighet som dock funnits vad gällde ursprungs-
bostaden.170 Restriktionen stred således mot den fria rörligheten inom EU men ansågs trots 
detta kunna rättfärdigas, då restriktioner som har för avsikt att säkerställa den nationella 
skattebasen undantas från förbudet enligt EG-rättslig praxis.171 Enligt Skatteverket har ett 
undantag från förbudet varit möjligt eftersom restriktionen syftat till att säkerställa att den 
latenta skatteskuld, som beviljats i och med erhållandet av ett uppskovsbelopp, också skall 
beskattas i Sverige. På så sätt kan inte den skattskyldige undkomma beskattning genom att 
förvärva en ersättningsbostad utanför Sverige. Med beaktande av detta resonemang var syf-

                                                
166 KamR i Göteborg, mål nr 7374-1999. 

167 Skatteverkets ställningstagande, ”Uppskovsavdrag - Uppförande av småhus på annans mark som ersätt-
ningsbostad”, Dnr 131 303880-06/111, 2008-10-10. 

168 Europeiska Unionen. 

169 Se Art. 39 och 56 Konsoliderad version av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-
fördraget). 

170 Palmqvist, Flytt inom EU – uppskov med kapitalvinst av bostad, IUR Information 2005 s 8. 

171 C-204/90 Bachmann. 
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tet således att säkerställa den svenska skattebasen.172 Numera kan såväl ursprungs- som er-
sättningsbostad inom EES-området betraktas som bostad vid beviljandet av uppskovsbe-
lopp, enligt 47:3 1 st. IL och enligt 47:5 IL. 

Att det numera är möjligt att förvärva en ersättningsbostad utanför Sverige och att beviljas 
uppskov med vinst vid avyttring av denna har medfört att en uppgiftsskyldighet är införd i 
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK. Den skattskyldige som 
innehar ett uppskovsbelopp i en bostad belägen utanför Sverige, men inom EES-området, 
är numera skyldig att vid varje deklarationstillfälle uppge att denne har ett uppskov med 
vinst i utländsk fastighet samt styrka sin rätt att i fortsättningen ha kvar uppskovet.173 Det 
ska härvid beaktas den svårighet som föreligger för Skatteverket att kontrollera dessa upp-
gifter.174 Enligt 3:11 LSK och 3:11a LSK skall privatbostadsfastighetens beteckning uppges 
samt, för de fall ersättningsbostaden utgör privatbostadsrätt, privatbostadsföretagets identi-
fikationsuppgifter lämnas. 

4.2.5 Frivilliga återföringar 

Det föreligger en möjlighet för den skattskyldige som innehar ett uppskovsbelopp att åter-
föra hela eller delar av detta genom så kallade frivilliga återföringar. Enligt 47:9a 2st. IL kan, 
på den skattskyldiges begäran, hela eller delar av uppskovsbeloppet återföras och därmed 
tas upp till beskattning. En frivillig återföring av del av uppskovsbelopp får dock inte un-
derstiga ett belopp om 20 000 SEK per år. Före regelns införande var det inte möjligt att 
göra frivilliga återföringar, då istället hela uppskovsbeloppet skulle tas upp vid försäljningen 
av ersättningsbostaden. Förändringen innebär att den uppkomna vinsten vid avyttring av 
bostad kan fördelas på fler tillfällen.175 Ändringen kom till på grund av möjligheten att nu 
kunna räkna bostad inom EES-området som ersättningsbostad.176  

4.2.6 Nya regler avseende uppskovsbeloppets maximala storlek  

Från och med den 1 januari 2008 har en begränsning vad avser uppskovsbeloppets maxi-
mala storlek införts.177 Det faktum att det tidigare inte fanns någon gräns för uppskovsbe-
loppets storlek medförde en ökning av antal uppskovsbelopp. I kombination med uppsko-
vets geografiska utvidgning, vilket tidigare har redogjorts för,178 och som ett led i finansie-
ringen av avskaffandet av den statliga fastighetsskatten ansågs ett behov av en beloppsbe-
gränsning av uppskovsbeloppet föreligga.179  

                                                
172 Skatteverkets skrivelse, Uppskov med kapitalvinst av bostad vid förvärv av ersättningsbostad inom EU, 
Dnr 130 701154-04/111, 2008-10-10. 

173 Forsberg m.fl., Skattenyheter 2008 – skatter, personal och redovisning, s. 82-83. 

174 Dialog med Stefan ten Siethoff, 2008-10-24, Jönköping. 

175 Forsberg m.fl., Skattenyheter 2008 – skatter, personal och redovisning, s 84. 

176 Prop. 2006/07:19 s 1. 

177 Prop 2007/08:27. 

178 Se avsnitt 4.2.4.1. 

179 Prop. 2007/08:27 s 118. 
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Införandet motiverades vidare av att ovan angivna beloppsbegränsning enbart påverkade 
den del av vinsten som skulle erläggas som kapitalvinstskatt och att övrig vinst även fort-
sättningsvis skulle kunna användas för finansiering av en ny bostad. Begränsningen ansågs 
därmed inte utgöra någon större förändring vad gäller den skattskyldiges möjlighet till byte 
av bostad.180 

Numera får uppskovsbelopp inte uppgå till ett belopp överstigande 1,6 MSEK per bostad 
och beloppet skall multipliceras med den procentandel av bostaden som ägs av den skatt-
skyldige, enligt 47:7 2st. IL. Detta betyder att om en maka och en make innehar 50 procent 
vardera av en bostad kan uppskovsbelopp inte erhållas med mer än 800 000 SEK för re-
spektive skattskyldig. Överstiger vinsten 800 000 SEK per person skall resterande del tas 
upp till beskattning vid deklarationstillfället för det inkomstår då försäljningen av bostaden 
äger rum.181 Den nya regeln kommer inte att påverka de skattskyldiga som innan den 1 ja-
nuari 2008 har fått uppskovsbelopp beviljat med mer än 1,6 MSEK, vilka även fortsätt-
ningsvis kommer att inneha ett större uppskovsbelopp. Regeln gäller således endast för 
dem som avyttrar en bostad efter den 1 januari 2008 och då söker uppskovsbelopp för 
vinsten hänförlig till försäljningen. De som tidigare har fått uppskovsbelopp med mer än 
1,6 MSEK kommer endast att beröras av de nya reglerna den dag då försäljning av ersätt-
ningsbostaden sker och nytt uppskovsbelopp önskas.182 

Regeln vad gäller uppskovsbeloppets begränsning är utformad utifrån den skattskyldiges si-
tuation i likhet med skattskyldigheten. Skulle ett maximalbelopp för uppskovsbeloppets 
storlek sättas per skattskyldig skulle detta resultera i att bostäder kunde komma att ägas av 
fler personer för att på så sätt kunna erhålla ett så högt uppskovsbelopp som möjligt. På 
grund av detta är uppskovsbeloppets maximala storlek inte begränsat per skattskyldig, utan 
utifrån den skattskyldiges andelsinnehav av ursprungsbostaden.183  

Den skattskyldige har dessutom möjlighet att begära ett deluppskov, vilket innebär att den 
skattskyldige kan beskatta en del av den vinst som uppstår vid försäljningen och således 
begära uppskov med resterande del, enligt 47:9a 1 st. IL. 

Lagförslaget om en begränsning av uppskovsbeloppets storlek mötte kritik från flera re-
missinstanser.184 Skatteverket framförde att det ursprungliga syftet med uppskovsbelopp 
åsidosattes i och med begränsningens införande, då syftet med uppskovsbelopp var att be-
skattning skulle utlösas först vid avyttring av den sista i raden av ersättningsbostäder. Vida-
re framfördes att det nya uppskovssystemet var av mer komplicerad art.185 Svenska Bankfö-
reningen framförde att taket för uppskovsbelopp medförde en inlåsningseffekt på bo-
stadsmarknaden, vilken främst kom att drabba familjer i behov av större bostad på grund 

                                                
180 Prop. 2007/08:27 s 118. 

181 Prop. 2007/08:27 s 119. 

182 Prop. 2007/08:27 s 119-120.  

183 Prop. 2007/08:27 s 119. 

184 Skatteverkets remissvar avseende Finansdepartementets promemoria – Reformerad beskattning av bostä-
der, Dnr 131-430286-07/112, 2008-10-27 och Svenska Bankföreningens remissyttrande – promemorian om 
reformerad beskattning av bostäder, 2008-10-24 s 3. 

185 Skatteverkets remissvar avseende Finansdepartementets promemoria – Reformerad beskattning av bostä-
der, Dnr 131-430286-07/112, 2008-10-27. 
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av utvidgning av antal familjemedlemmar. Med detta i beaktande ansågs förslaget vara 
bristfälligt ur ett såväl rättvise- som förutsebarhetsperspektiv.186  

4.2.7 Nya regler avseende räntebeläggning av uppskovsbelopp 

Från och med den 1 januari 2008 har även en ny regel avseende räntebeläggning av upp-
skovsbeloppet införts.187 Motivet bakom införandet av räntebeläggningen var att finansiera 
det statliga skattebortfall som avskaffandet av den statliga fastighetsskatten innebar. Vidare 
var syftet att minska de skattekrediter som uppstod i och med beviljandet av uppskovsbe-
lopp.188 

Det ursprungliga syftet med reglerna kring uppskov, vilket var att byte av bostad inte skulle 
utlösa beskattning, har numera övergivits. Innan de nya reglerna infördes skulle byte av bo-
stad inte innebära att någon beskattning utlöstes, då vinsten istället skulle användas för att 
föras in i ett nytt boende.189 Beskattning av innehav av flera bostäder i följd skulle anses ut-
göra ett enda innehav.190 Tidigare uppskovsbelopp kunde jämföras med en latent skatte-
skuld vars kredittid belöpte på obestämd tid och var, fram tills det att den nya regeln inför-
des, en räntefri kredit från staten.191 Numera kommer beskattning att utlösas vid erhållandet 
av uppskovsbelopp genom en årlig skyldighet att erlägga skatt i form av en schablonintäkt, 
enligt 47:11b 1st. IL.   

Den nya regeln innebär att ett uppskovsbelopp räntebeläggs med en räntesats motsvarande 
0,5 procent, baserat på hela uppskovsbeloppets storlek vid årets början.192 Regeln om rän-
tebeläggning återfinns som tidigare nämnts i 47:11b 1st. IL. För att undvika att räntan blir 
klassificerad som avdragsgill skall räntebeläggningen ske genom att en årlig schablonintäkt 
på 1,67 procent av uppskovsbeloppet tas upp i inkomstslaget kapital, vilket motsvarar en 
ränta med 0,5 procent.193 Schablonintäkten beskattas sedan som inkomst av kapital med en 
skattesats på 30 procent, enligt 65:7 IL. ”Räntan” kommer således att utgöras av en skatt på 
schablonintäkten och inte utgöra en ränta i dess verkliga bemärkelse, vilket innebär att nå-
gon avdragsgill ränta inte uppstår.194 Genom att beräkna schablonintäkten på uppskovsbe-
loppets storlek vid årets början har Skatteverket fått möjlighet att ta med ”räntan” i sin 
skatteberäkning vid det preliminära skattebeskedet.195  

                                                
186 Svenska Bankföreningens remissyttrande – promemorian om reformerad beskattning av bostäder, 2008-
10-24 s 3. 

187 Prop. 2007/08:27. 

188 Prop. 2007/08:27 s 121. 

189 Nilsson, Ny flyttskatt införs, SvSkt 2007 s 618.   

190 Nilsson, Ny flyttskatt införs, SvSkt 2007 s 622.   

191 Prop. 2007/08:27 s 121. 

192 Prop. 2007/08:27 s 121. 

193 Prop. 2007/08:27 s 121. 

194 Svensson, Fastighetsbeskattning – en praktisk handbok för fastighetsägare, s 142. 

195 Prop. 2007/08:27 s 121. 
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För det fall ersättningsbostaden avyttras med förlust ska ändock en schablonintäkt tas upp, 
trots det faktum att någon skattekredit då inte har förelegat.196

 

Den nya regeln avseende uppskovsbeloppets maximala storlek, som tidigare har redogjorts 
för,197 träder i kraft på försäljningar som äger rum efter 1 januari 2008, vilket innebär att 
uppskov som beviljades innan 1 januari 2008 kan uppgå till ett belopp överstigande 1,6 
MSEK. Äldre uppskov, även om dessa överstiger 1,6 MSEK, kommer dock inte att undan-
tas från den nya regeln gällande räntebeläggning.198 En skattskyldig som till 100 procent 
äger en bostad, med vilket ett uppskov beviljas med ett maximalt belopp på 1,6 MSEK, kan 
som mest bli skyldig att ta upp en schablonintäkt i inkomstslaget kapital på ett belopp om 
26 720 SEK199, vilket innebär en skatt på ett belopp om cirka 8 000 SEK200 per år. Äldre 
uppskov träffas således inte av denna begränsning, vilket medför att dessa kan komma att 
drabbas av en högre skatt. 

Den införda räntebeläggningen har kritiserats främst utifrån den aspekten att den nya re-
geln innebär en retroaktiv beskattning.201 Räntebeläggningen har därvid ansetts oförenlig 
med 2:10 2st. RF och dess bestämmelser om att skatt inte får tas ut utan stadgande i före-
skrift som var gällande när skattskyldigheten utlöses. Retroaktivitetsförbudet inträder förut-
satt att den omständighet som utlöser skattskyldigheten inträffar före skatteregelns ikraft-
trädande. Räntebeläggningen av äldre uppskov har ansetts överensstämma med nyss angiv-
na orsakssamband.202 Trots kritiken mot räntebeläggning av äldre uppskov ansågs införan-
det inte utgöra en retroaktiv beskattning, då det avsåg avgiftsskyldighet som utlöstes efter 
de nya reglernas ikraftträdande.203 Denna ringa motivering gällande räntebeläggning av äldre 
uppskov har ifrågasatts utifrån det faktum att den omständighet som utlöste skyldigheten 
att erlägga skatt onekligen utgörs av avyttringen av ursprungsbostaden, vilken har inträffat 
före reglernas ikraftträdande. Vid sådan avyttring kunde den skattskyldige visserligen för-
vänta sig en höjning av kapitalvinstbeskattningen eller att möjligheten till uppskov skulle 
komma att försvinna eller begränsas. Den skattskyldige anses dock inte ha kunnat förvänta 
sig en räntebeläggning av uppskovsbeloppet före det att försäljningen av ersättningsbosta-
den har ägt rum, vilket medför att räntebeläggning av äldre uppskov skall anses utgöra en 
retroaktiv beskattning.204   

                                                
196 Nilsson, Ny flyttskatt införs, SvSkT 2007 s 620. 

197 Se avsnitt 4.2.6. 

198 Prop. 2007/08:27 s 121. 

199 1,6 MSEK*0,0167. 

200 26 720 SEK*0,3. 

201 Hedenborg, Nya beskattningen känns ologisk för familjen Tikas, Dagens Nyheter 2008-10-15; Isaksson, 
Vem kan lita på staten?, Dagens Nyheter 2008-10-15.   

202 Roupe, Skatten (”räntan”) på gamla uppskov vid bostadsbyten strider mot regeringsformen, SvSkT 2008 s 
428. 

203 Prop. 2007/08:27 s 122 och s 241. 

204 Roupe, Lagrådets yttrande om omläggningen av fastighetsskatten – ett bottennapp?, SvSkT 2007 s 569-
570. 
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4.2.8 Nya regler för beskattning vid benefika förvärv 

Från och med den 1 januari 2008 har dessutom nya uppskovsregler för beskattning vid be-
nefika förvärv införts.205  

Före reglernas ikraftträdande förelåg en möjlighet att kunna överföra uppskov till annan 
genom arv, gåva, testamente eller bodelning utan att beskattning utlöstes, vilket också med-
förde en kontrollsvårighet.206 Som tidigare har redogjorts för följer uppskovsbeloppet den 
skattskyldiges situation och inte bostaden.207 Före den 1 januari 2008 trädde förvärvaren in i 
överlåtarens skattemässiga situation då en bostad överläts genom ett benefikt fång, det vill 
säga genom arv, gåva, testamente eller bodelning. Uppskovsbeloppet överfördes således 
från den gamla ägaren till den nya ägaren i enlighet med kontinuitetsregeln208 och någon av-
yttring av fastigheten ansågs därmed inte ha skett.209 Motivet bakom införandet av de nya 
reglerna vid benefika förvärv var dels att finansiera det statliga skattebortfall som den 
kommunala fastighetsavgiftens införande innebar, dels att minska de långa skattekrediter 
som var en följd av överlåtelser genom benefika förvärv. Vidare infördes reglerna i syfte att 
minska den kontrollsvårighet som förelåg vid tillämpning av kontinuitetsregeln. En in-
skränkning av kontinuitetsregeln ansågs inte heller innebära ett avsteg från tillämpningen av 
IL, då liknande begränsningar återfinns på andra områden (se 49:25 IL) i IL.210 En begräns-
ning för samtliga benefika överlåtelser ansågs dock orimlig, varför vissa övergångar skulle 
undantas i det nya regelverket i syfte att inte försvåra överlåtelser inom familjen och vid 
dödsfall.211   

De nya reglerna innebär att överlåtelse av bostad till annan genom arv, gåva, testamente el-
ler bodelning utgör avyttring. Sker överlåtelse av bostad genom arv eller testamente till 
make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år anses avyttring av bostaden inte ha 
skett, enligt 47:11 3 st. IL. Inte heller anses avyttring ha skett vid överlåtelse genom bodel-
ning. För det fall en överlåtelse mellan makar sker genom bodelning under bestående äk-
tenskap måste dock överlåtaren ta upp befintligt uppskovsbelopp till beskattning, vilket in-
nebär att uppskovsbeloppet i detta fall inte omfattas av undantagen för benefika förvärv. 
Motivet till att bodelning under bestående äktenskap inte skulle omfattas av undantagen 
ansågs vara att sådana överlåtelser skulle innebära en lockelse till familjära transaktioner 
med syfte att undkomma beskattning av uppskovsbelopp.212 

                                                
205 Prop. 2007/08:27. 

206 Prop. 2007/08:27 s 114. 

207 Se avsnitt 4.2.6. 

208 Se 44:21 1st. IL. 

209 Prop. 2007/08:27 s 114. 

210 Prop. 2007/08:27 s 114.  

211 Prop. 2007/08:27 s 114-115. 

212 Prop. 2007/08:27 s 115.   
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4.2.9 Nya beräkningsregler för uppskovsbelopp 

Från och med den 1 januari 2008 har nya regler för beräkningen av hur stort uppskovsbe-
lopp som kan beviljas när ersättningsbostaden är billigare än ursprungsbostaden införts.213 

Före de nya reglernas införande beräknades uppskovsbeloppet utifrån en kvotberäkning. 
Vinsten inklusive äldre uppskovsbelopp multiplicerades då med inköpspriset för ersätt-
ningsbostaden dividerat med försäljningspriset för ursprungsbostaden, enligt den numera 
ändrade 47:7 3 st. IL. Eftersom syftet med uppskovsbelopp är att få uppskov med beskatt-
ning så att vinstmedlen hänförliga till försäljningen istället kan användas till förvärv av ny 
bostad, ansågs det gamla beräkningssättet medföra att för höga uppskovsbelopp bevilja-
des.214  Som ett ytterligare motiv skulle det nya beräkningssättet finansiera det statliga skat-
tebortfall som avskaffandet av den statliga fastighetsskatten innebar och inskränka möjlig-
heten till skattekrediter. Med beaktande av detta skulle beräkningssättet för uppskovsbe-
lopp ändras.215  

De nya reglerna innebär att beräkningen skall utgå från kapitalvinsten adderad med tidigare 
uppskovsbelopp, subtraherad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden 
och ersättningen för ersättningsbostaden, enligt 47:9 2st. 2p. IL. Det nya beräkningssättet 
kan förtydligas genom följande exempel: Avyttrar en skattskyldig en bostad för 2 MSEK 
och förvärvar en ersättningsbostad för 1,5 MSEK, samtidigt som vinsten vid försäljningen 
av ursprungsbostaden uppgår till ett belopp om 900 000 SEK och inget tidigare uppskovs-
belopp föreligger, kommer ett uppskovsbelopp om 400 000 SEK216 att beviljas. Resterande 
del av vinsten, 500 000 SEK,217 skall enligt 47:9 2st. 2p. IL tas upp till beskattning vid de-
klarationstillfället för det inkomstår som försäljningen av bostaden äger rum. 

För det fall ersättningsbostaden förvärvas till ett pris motsvarande ersättningen för ur-
sprungsbostaden eller mer behöver inte någon del av uppskovsbeloppet återföras till be-
skattning, enligt 47:9 2st. 1p. IL. 

4.3 Kapitalvinstbeskattning 

4.3.1 Bakgrund 

Kapitalvinst hänförlig till avyttring av bostad skall tas upp till beskattning i inkomstslaget 
kapital. Reglerna avseende detta återfinns i 45 kap. IL vad gäller privatbostadsfastigheter 
och i 46 kap. IL gällande privatbostadsrätter. Den 1 januari 2008 ändrades reglerna avseen-
de kapitalvinstbeskattningen på så sätt att underlaget för beskattning av kapitalvinst hänför-
lig till avyttring av bostad höjdes.218  

I de följande avsnitten skall först en redogörelse för kapitalvinstens beräkning göras i syfte 
att underlätta förståelsen för läsaren avseende den vidare framställningen. Därefter skall 
                                                
213 Prop. 2007/08:27. 

214 Prop. 2007/08:27 s 116. 

215 Prop. 2007/08:27 s 117. 

216 ((900 000 SEK + 0 – (2 MSEK – 1,5 MSEK)). 

217 900 000 SEK – 400 000 SEK. 

218 Prop. 2007/08:27. 
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gällande rätt avseende den nya regleringen för kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av 
bostad utredas varvid även de tidigare gällande reglerna skall behandlas.   

4.3.2 Kapitalvinstens beräkning 

En kapitalvinst utgör skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och det så kal-
lade omkostnadsbeloppet, enligt 44:13 IL. Den ersättning ursprungsbostaden inbringar vid 
avyttring skall reduceras med de utgifter den skattskyldige har för avyttringen, vilket inne-
bär att mäklararvoden, advokat-, värderings- samt annonskostnader, skall dras bort.219 I 
omkostnadsbeloppet ryms utgifter den skattskyldige har för anskaffningen av ersättnings-
bostaden ökade med så kallade förbättringsutgifter, enligt 44:14 IL. Anskaffningsutgiften 
utgörs av det erlagda priset för ersättningsbostaden med tillägg av kostnader för exempelvis 
lagfart, pantbrev och värdering.220 Vad avser förbättringskostnader uppställs krav på att 
dessa skall uppgå till minst 5 000 SEK per år för att få medräknas, enligt 45:11 1st. IL. Vi-
dare skall det röra sig om ny- till- eller ombyggnad eller om förbättrande reparationer och 
underhåll som den skattskyldige har utfört under det år då försäljningen av ursprungsbo-
staden sker eller under något av de fem föregående beskattningsåren, enligt 45:12 IL.  

Under förutsättning att flera taxeringsenheter eller delar av en taxeringsenhet avyttras skall 
separata kapitalvinstberäkningar göras, enligt 45:3 1st. IL. Sådana kapitalvinstberäkningar 
skall även göras för det fall en taxeringsenhet rymmer såväl en privatbostadsfastighet som 
en näringsfastighet, enligt 45:3 2 st. IL.  

4.3.3  Nya regler avseende höjd kapitalvinstbeskattning vid avyttring 
av bostad   

Från och med den 1 januari 2008 har kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad 
höjts från 20 procent till 22 procent.221 

Före de nya reglernas ikraftträdande skulle en kapitalvinst, beräknad på det sätt som ovan 
har angivits,222 som var hänförlig till avyttring av bostad tas upp till beskattning till två tred-
jedelar enligt de numera ändrade 45:33 IL och 46:18 IL. För att finansiera det statliga skat-
tebortfall som avskaffandet av den statliga fastighetsskatten innebar ansågs en höjning av 
kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad vara motiverad.223  

De nya reglerna innebär att vinst vid avyttring av bostad skall tas upp till tjugotvå trettion-
delar av kapitalvinsten, enligt 45:33 IL vad gäller privatbostadsfastigheter och 46:18 IL vad 
avser privatbostadsrätter. Kapitalvinsten skall sedermera beskattas i inkomstslaget kapital 
med 30 procent, enligt 65:7 IL.  

Införandet av den höjda kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad har föregåtts av 
kritik från flera håll, vilken har bestått i att höjningen befarats medföra att effektiviteten på 
bostadsmarknaden inte tillfredsställs på samma sätt som innan; något som kan komma att 

                                                
219 44:13 IL se vidare Svensson, Fastighetsbeskattning – en praktisk handbok för fastighetsägare, s 117. 

220 Svensson, Fastighetsbeskattning – en praktisk handbok för fastighetsägare, s 117. 

221 Prop. 2007/08:27. 

222 Se avsnitt 4.3.2. 

223 Prop. 2007/08:27 s 110. 



 Skatteregler för uppskovsbelopp och kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bostad  

 36

innebära en inlåsningseffekt. Effekten uppstår genom att rörligheten på bostadsmarknaden 
avtar.224 Trots denna kritik ansågs en höjning av kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av 
bostad vara motiverad. För att bostadsmarknaden och arbetsmarknaden inte skulle drabbas 
av just inlåsningseffekter, baserades den nya höjningen på försiktighet i syfte att undvika 
dessa effekter.225  

Höjningen av kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad mötte dessutom kritik un-
der lagförslagets remissbehandling utifrån den aspekten att höjningen medförde att äldre 
uppskov drabbades av den nya regleringen. Sveriges BostadsrättsCentrum ansåg det vara av 
vikt att skattskyldiga kunde förlita sig på att de regler som var tillämpliga vid skattskyldighe-
tens inträde inte kom att bli föremål för en förändring.226 Denna retroaktivitet ifrågasattes 
även av Pensionärernas Riksorganisation som framhöll att retroaktiviteten stod i strid med 
principerna för svensk skattelagstiftning.227 Enligt 2:10 2st. RF stadgas som tidigare har re-
dogjorts för att skatt inte får tas ut såvida föreskrift därom inte var gällande när den 
omständighet inträffade som utlöste skattskyldigheten.228 Den höjda kapitalvinstbeskatt-
ningen vid avyttring av bostad anses enbart innebära en rätt att i framtiden ta upp en kapi-
talvinst till beskattning. Den höjda kapitalvinstbeskattningen som nu drabbar äldre uppskov 
kan därför inte anses utgöra en retroaktiv beskattning, då uppskov med betalning av en 
fastställd skatt inte föreligger.229 

                                                
224 Se Bondesson, Massiv kritik mot höjd reavinstskatt, Dagens Nyheter, 2008-10-28; Lodin, Lägg avgift på 
villaägarnas gamla uppskov med reavinst, Dagens Nyheter, 2008-10-15; Mauritzon, Många effekter av slopad 
fastighetsskatt, Dagens Industri, 2008-10-28. 

225 Prop. 2007/08:27 s 111. 

226 Sveriges BostadsrättsCentrums remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder, 
2008-10-28.  

227 Pensionärernas Riksorganisations Remissvar till promemorian ”Reformerad beskattning av bostäder”, 
2008-10-28. 

228 Se avsnitt 4.2.7. 

229 Prop. 2007/08:27 s 112. 
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5 Skatterättsliga principer 

5.1 Inledning 

Det svenska skattesystemets historia härstammar från 1900-talets början.230 Dagens skatte-
system, i vilket ovan beskrivna beskattningsregler för bostäder utgör en beståndsdel, är 
uppbyggt kring ett flertal skatterättsliga principer som genom åren har legat till grund för 
systemets uppbyggnad och utformning.231  

De skatterättsliga principerna kan sägas utgöra grundläggande satser, vars funktion är att 
hålla samman rättssystemet samtidigt som de används för att sammanlänka de regler som 
förekommer på skatterättens område.232 Principerna kan därmed anses utgöra dels rena 
uppfattningar gällande moral i det svenska skattesystemet, dels grund och utgångspunkt vid 
oklarheter gällande lagreglernas rangordning.233 Det faktum att principerna generellt sett 
skall anses utgöra allmänna rättsgrundsatser har kritiserats i den aspekten att sådana satser 
istället skall anses utgöra endast en beståndsdel av en princip. Innebörden av detta synsätt 
är att det inte föreligger något krav på att en princip skall utgöra en allmän rättsgrundsats. 
Detta föranleder att principer såsom neutralitetsprincipen inte anses utgöra en grundläg-
gande sats, men kan trots detta falla in under benämningen princip.234 

Principer skall särskiljas från normer i den aspekten att de huvudsakligen utgör uppmaning-
ar som syftar till att optimera och hitta balanserande lösningar. De kan vidare följas helt el-
ler delvis till skillnad från normer som tillämpas fullt ut eller inte alls. En princip karakteri-
seras av att den tilldelas en verkan och relevans vid jämförelse med andra skatterättsliga 
principer och argument.235  

Inte sällan är principerna oförenliga då de ställs i relation till varandra.236 Denna motstridig-
het kan dock föranleda att principerna ändå är aktuella samtidigt, vilket kan sägas vara ett 
utmärkande drag för rättsprinciper.237 En sådan oförenlighet, vilken bidrar till en kollision, 
anses kunna lösas genom en sammanvägning.238 En sådan sammanvägning föranleder att 
principer kan komma att användas parallellt, där respektive princip tillmäts betydelse.239   

                                                
230 Gyland, Skatterätt – En introduktion, s 15. 

231 Rabe & Melbi, Det svenska skattesystemet, s 34. 

232 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, SN 2004 s 656. 

233 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 57.  

234 Dahlberg, Om principer vid tolkningen av skattelag, SN 2004 s 664. 

235 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, SN 2004 s 656.  

236 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, SN 2004 s 656-657. 

237 Påhlsson, Om likhet inför skattelag, SN 2004 s 670. 

238 Peczenik, Vad är rätt? - om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 275. 

239 Dahlberg, Om principer vid tolkning av skattelag, SN 2004 s 666. 
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Vid studier av principerna sker inte sällan en indelning i olika kategorier, vilken utgår från 
principernas omfattning, upphov och användning.240 

5.1.1 Kategorisering av skatterättsliga principer 

Vad avser principernas omfattning görs skillnad mellan allmänna principer och speciella 
skatterättsliga principer. De förstnämnda avser sådana principer, vilka kan sägas vara rele-
vanta för hela rättssystemet såsom exempelvis legalitetsprincipen, medan de sistnämnda 
enbart avser ett specifikt rättsområde vilket exempelvis kontinuitetsprincipen241 gör.242  

En ytterligare kategorisering kan göras utifrån principernas upphov, där indelning sker efter 
legala respektive inducerade principer. De legala principerna återfinns direkt i lag medan de 
inducerade principerna framträder vid en analyserande studie av ett visst rättsområde. Ex-
empel på en legal princip är likhetsprincipen, vilken framgår av 1:9 RF. Neutralitetsprinci-
pen utgör däremot en inducerad princip, då den har framkommit ur analyserande studier av 
lag och praxis.243 Såväl legala som inducerade principer har kritiserats utifrån den aspekten 
att de ansetts alltför vaga till innehållet och därför skall benämnas mål istället för principer 
för att på så sätt klargöra deras betydelseområde. Det har vidare ansetts att bakomliggande 
motiv till lagstiftning betraktas som principer trots att motiven i själva verket uttrycker mål 
med lagstiftningen; något som har ansetts utgöra en risk.244 

Kategorisering av principerna kan även ske utifrån hur de används. Vissa principer används 
som underlag för skatterättens utformning såsom exempelvis skatteförmågeprincipen, me-
dan andra principer istället används som ett hjälpmedel vid tolkning, vilket kontinuitets-
principen är ett exempel på.245 Principer som har legat till grund för skattelagstiftning kan 
sägas ha betydelse på lagstiftningsnivå. De principer som används vid tolkning av lag be-
finner sig istället på lagtillämpningsnivå, där de syftar till att beskriva och tolka gällande rätt 
samtidigt som de utgör underlag för domstols bedömning. Dessa principer kan, utifrån hur 
de används, sägas ha en normativ respektive deskriptiv funktion.246 De skatterättsliga prin-
ciperna används huvudsakligen i samband med utformning av förarbeten och således på 
lagstiftningsnivå. Principerna spelar dock inte en lika avgörande roll på lagtillämpningsnivå, 
då skatterätten är asymmetrisk och därmed svårtillämplig vid tolkning.247 Principernas bety-
delse på lagtillämpningsnivå har varit föremål för diskussion.248 I diskussionen har fram-
förts den åsikten att rättsprincipernas ställning skall anses svag vid tolkning, vilket motive-
rats med ett krav på att principer måste kunna kopplas till lagregler och rättsfall.249 Motsatt 
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ståndpunkt har dock framförts i vilken har hävdats att principerna istället anses ha en stark 
ställning just på lagtillämpningsnivå, under förutsättning att principerna är kopplade till mo-
raluppfattningar och värderingar.250 

I kapitlet följer först en redogörelse av skatterättvisa vid skattesystemets utformning. Där-
efter behandlas de kvalitetskrav som kännetecknar en god skattelagstiftning. Vidare följer i 
kapitlet en redogörelse av skatteförmågeprincipen, neutralitetsprincipen, intresseprincipen, 
legalitetsprincipen och likhetsprincipen.  

5.2 Skatterättvisa 

I avsnittet skall en redogörelse för skatterättvisa ske i syfte att öka förståelsen för de skatte-
rättsliga principerna och deras betydelse för skattesystemets uppbyggnad. 

Begreppet rättvisa spelar en central och avgörande roll för den offentliga hushållningens 
funktion vad avser välfärdsfördelningen.251 Rättvisa utgör vidare den grundläggande tanken 
inom juridiken. På skatterättens område råder dock oenighet i fråga om vad som är en rätt-
vis utformning av det svenska skattesystemet, vilket innebär att olika åsikter om hur en 
skatt skall fördelas på ett rättvist sätt föreligger.252  

Rättvisa avseende det svenska skattesystemets utformning kan delas in i horisontell respek-
tive vertikal rättvisa. Horisontell rättvisa innebär att skattskyldiga med lika förhållanden 
skall behandlas på samma sätt. Skattskyldiga med lika inkomst skall således beskattas lika av 
den anledningen att dessa besitter lika bärkraft. Vertikal rättvisa innebär ett synsätt där 
skattskyldiga med högre respektive lägre inkomster skall erlägga mer respektive mindre i 
skatt på grund av deras olika skatteförmåga. Vertikal rättvisa ger således uttryck för att skatt 
skall betalas efter ekonomiska förutsättningar.253 

Skatterätten står vidare i förhållande till nationalekonomin, vilken har haft stort inflytande 
på den moderna skatterätten.254 Nationalekonomin har bland annat till syfte att uppnå ef-
fektivitet genom ett maximalt utnyttjande av resurser. I dag finns även en önskan om att 
skatterättens utformning skall grundas på omfördelning, vilket innebär att klyftan mellan 
välbärgade skattskyldiga och skattskyldiga med sämre ekonomiska förutsättningar skall 
minska genom en omfördelning av förmögenheten dem emellan. Syftet med detta är att 
uppnå en så rättvis beskattning som möjligt. Teorin om ett skattesystem uppbyggt på om-
fördelning av förmögenhet kan dock komma att innebära en brist på effektivitet, då olika 
skattekilar som begränsar värdet av en aktivitet utifrån ett samhällsekonomiskt och privat-
ekonomiskt perspektiv kan komma att uppstå.255 Effektiviteten har ansetts åtskilja begrep-
pet allokering från fördelning. Fördelningen har härvid ansetts effektiv först då en situation 

                                                
250 Påhlsson, Levnadskostnader. Gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster, s 59. 

251 Gunnarsson, Skatterättvisa, s 61. 

252 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 22-23. 

253 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s 24-25. 

254 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 19-20. 

255 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 19-20. 



 Skatterättsliga principer  

 40

föreligger då nyttan för en skattskyldig inte kan ökas utan att densamma minskar för en an-
nan skattskyldig.256 

5.3 Krav för att uppnå en god skattelagstiftning 

En god skattelagstiftning förutsätter att vissa krav är uppfyllda.257 Ett av dessa kriterier be-
står i att skatten skall anses legitim, vilket förutsätter att skatten är utformad på ett effektivt 
sätt och därmed har en långsiktig hållbarhet.258 För en väl fungerande skattelagstiftning 
krävs att skatten uppfattas som legitim bland de skattskyldiga som skall erlägga den aktuella 
skatten. Upplevs inte en skattelagstiftning som legitim bland de skattskyldiga kan lojaliteten 
till skattesystemet komma att minska. Det är således av vikt att öka förståelsen för skatten i 
fråga för den skattskyldige, i syfte att undvika att den skall anses orättvis och därmed inte 
accepterad. En sådan avsaknad av acceptans bland de skattskyldiga innebär att skatten inte 
anses legitim och dess funktion kan därmed komma att bli bristfällig.259  

Ytterligare ett krav för att en skattelagstiftning skall anses godtagbar och därmed accepterad 
av de skattskyldiga är att skatten är effektivt utformad, vilket förutsätter ett tydligt syfte och 
en strävan att uppnå dess mål. Är en skatt utformad på ett ineffektivt sätt kan detta medfö-
ra stora ekonomiska förluster för såväl staten som kommunerna.260 

Förutsebarhet är ytterligare ett krav för att en regel skall anses legitim bland de skattskyldi-
ga. En förutsebar utformning av skattelagstiftningen är vidare ett måste för regelns rättssä-
kerhetskrav.261 Förutsebarheten spelar en avgörande roll i den aspekten att den skattskyldi-
ge måste kunna förutse vilka skattemässiga konsekvenser som kan komma att uppstå för 
att på så sätt motverka en plötslig ekonomisk svårighet, vilken har uppkommit till följd av 
en felaktig bedömning av konsekvenserna.262 Följden av att en regel saknar förutsebarhet är 
att skattskyldiga kan komma att avstå från handling. Detta föranleder att en skattelagstift-
ning måste vara utformad på ett tydligt sätt, där utrymme för omfattande tolkning och be-
dömning avseende regelns tillämpning utelämnas.263  

Kontrollerbarhet är vidare ett krav på att en god skattelagstiftning skall anses föreligga, vil-
ket innebär att regeln kan kontrolleras.264 Brist på sådan möjlighet till kontroll kan föranleda 
att skatten kan komma att undgås, vilket medför att skatten förlorar sin legitimitet och på 
så sätt minskar lojaliteten gentemot skattesystemet.265 
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Skattelagstiftningen skall vidare vara utformad på ett för den skattskyldige synligt sätt i syfte 
att öka medvetenheten avseende skattens innebörd.266 Det svenska skattesystemet anses be-
sitta en låg grad av sådan synlighet. Det finns dock skatter vilka betraktas som synliga så-
som exempelvis den numera avskaffade statliga fastighetsskatten på bostäder. En sådan 
synlighet medför en svårighet i den aspekten att sådana skatter ofta betraktas som orättfär-
diga, vilket föranleder att de anses besitta en avsaknad av legitimitet. Med beaktande av det-
ta ställs högre krav på synliga skatters utformning och motivering.267  

5.4 Skatteförmågeprincipen 

Skatteförmågeprincipen är den klart dominerande rättfärdigandegrunden för uttag av skatt 
avseende såväl inkomst- som förmögenhetsbeskattningen i Europa.268 Vid det svenska skat-
tesystemets införande utgjorde denna princip stommen i uppbyggnaden, då tanken var att 
skatt skulle betalas efter förmåga.269 Vad som anses utgöra förmåga har varit omtvistat.270 
Ett synsätt som har framförts är den aspekten att skatteförmågeprincipen innebär att samt-
liga ekonomiska tillgångar för den skattskyldiges behovstillfredsställelse skall vägas in i skat-
tebasen. Det har härvid ansetts vara av vikt att hänsyn tas till både nominella och reala eko-
nomiska förhållanden, då dessa i olika hög grad påverkar den skattskyldiges behovstillfreds-
ställelse. Som ett led i detta har principen ansetts bestå av tre styrande delar, vilka föresprå-
kar en bred skattebas i kombination med att hänsyn tas till skattskyldiga med nedsatt skat-
teförmåga, vilken beror på en omfattande försörjningsbörda. Vidare skall den skattskyldige 
vara beskattningsenhet.271 Ett ytterligare synsätt är att nettoinkomsten skall ligga till grund 
för beskattningen, vilket innebär att den skattskyldige skall göra avdrag för de kostnader 
som denne har haft för att förvärva sina intäkter.272  

I enlighet med skatteförmågeprincipens innebörd kan principen sägas medföra rättvisa, då 
skatt skall erläggas efter bärkraft.273 Principen kan även sägas ge uttryck för en önskan om 
distributiv rättvisa.274 Utgångspunkten för skatteförmågeprincipens utformning är således 
att skattebördan skall fördelas rättvist, vilket har uttryckts exempelvis i regler som medgivit 
skattereduktion för skattskyldiga vars skatteförmåga är nedsatt.275 Exempel på en sådan re-
gel är den tidigare beskrivna begränsningsregeln, vilken medger skattereduktion för såväl 
pensionärer över 65 år som skattskyldiga i behov av sjuk- och aktivitetsersättning.276 
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Skatteförmågeprincipen kan sägas ge uttryck för en önskan att beskattning skall ske utifrån 
en horisontell rättvisa, då personer med lika förutsättningar skall erlägga lika mycket i skatt 
eftersom dessa innehar samma skatteförmåga. Principen ger även uttryck för en vertikal 
rättvisa eftersom skatt skall betalas efter bärkraft, vilket medför att personer med större in-
komster skall beskattas därefter.277 

Skatteförmågeprincipen kan vidare kategoriseras utifrån de indelningsgrunder som tidigare 
har redogjorts för.278 Principen är, vid en kategorisering utifrån omfattning, en speciell skat-
terättslig princip. Avseende principens upphov utgör skatteförmågeprincipen en inducerad 
princip, då den inte följer direkt av lagtext.279 Skatteförmågeprincipen används på lagstift-
ningsnivå då den inte sällan utgör ett bakomliggande motiv till skattesysystemets utform-
ning, vilket kommer till uttryck i förarbetena.280 Även på lagtillämpningsnivå kan principen 
tillmätas viss relevans i egenskap av tolkningshjälpmedel. Skatteförmågeprincipens tillämp-
ning på lagstiftningsnivå har förvisso minskat under de senaste åren, vilket dock inte med 
automatik föranleder att dess betydelse på lagtillämpningsnivå minskar. Minskningen kan 
härledas till den ökade globaliseringen och dess innebörd av fri rörlighet för kapital, vilket 
föranlett ett mindre utrymme för rättfärdigande av uttag av skatt sett utifrån ett rättviseper-
spektiv.281 

5.5 Neutralitetsprincipen 

Neutralitetsprincipen kom att få större betydelse vid skattereformens282 införande.283 Re-
formen innebar att beskattningen kom att utformas utifrån neutralitet istället för utifrån in-
terventionism. Förändringen var ett led i den allmänna utvecklingen som förekom bland 
industriländer och som innebar en ökad tillit för ekonomiska reflektioner på marknader 
som inte var lagreglerade.284  

Neutralitetsprincipen kan sägas eftersträva ett mål enligt vilket beskattning inte skall vara av 
avgörande betydelse avseende den skattskyldiges handlingsalternativ.285 Handlingsalternati-
ven skall således inte snedvridas genom det slutliga skatteutfallet.286 En neutral beskattning 
föreligger då olika handlingsalternativ tillmäts lika värde såväl före som efter skatt.287 En 
neutral beskattning har ställts i relation till likformighet vad gäller diskriminering. Medan 
likformighetens innebörd är att diskriminering av skattskyldiga inte skall förekomma har 
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neutralitet istället ansetts utgöra en form av diskriminering i den aspekten att skattskyldi-
ga ”… som gör före skatt sinsemellan ekonomiskt likvärdiga handlingsvägar blir olikvärdiga efter skatt 
och därigenom påverkar individernas ekonomiska planering”.288 Neutralitet har vidare tillämpats 
som en likabehandlingsprincip.289 Begreppen neutralitet, likformighet och likabehandling 
kan därmed sägas representera en otydlighet vad gäller begreppens inbördes relation. Ett 
särskiljande drag är dock att likformighet i större uträckning används som en tolknings-
norm, medan likabehandling istället kan sägas utgöra en målsättning för reglernas tillämp-
ning.290 Val av boendeform är ett område som har präglats av neutralitetsprincipen, då be-
skattningen inte skall avgöra den skattskyldiges val av boende.291   

Neutralitetsprincipen baseras på att resurserna utnyttjas till fullo då skattereglerna i minsta 
möjliga mån påverkar marknaden, vilket innebär att neutralitet motiveras av en önskan om 
rättvisa genom effektivitet.292 Principen innebär att en värdebas saknas eftersom värdering-
ar har ersatts med marknadsmekanismer, vilka har ansetts sanningsenliga på ett mer objek-
tivt sätt.293 Detta synsätt har kritiserats utifrån den aspekten att ett skattesystem alltid resul-
terar i en snedvridning av resursallokeringen och det har därvid inte ansetts möjligt att till-
dela beskattningen precisa effektanalyser.294 En brist på neutralitet skulle kunna innebära 
oönskade effekter på bostadsmarknaden bestående av oskäliga prisbildningar, vilket föran-
leder skiljaktigheter i beskattningen som således kan komma att betraktas som orättvisa.295    

Neutralitetsprincipen kan vidare kategoriseras utifrån de indelningsgrunder som tidigare har 
redogjorts för.296 Principen är, vid en kategorisering utifrån omfattning, en skatterättslig så-
dan. Avseende principens upphov utgör neutralitetsprincipen en inducerad princip, då den 
inte uttrycks direkt i lag.297 Neutralitetsprincipen har använts i förarbeten där den utgjort 
motiv bakom utformning av skattelag, vilket innebär att principen har använts på lagstift-
ningsnivå. Den har vidare legat till grund för domstols tolkning av skatteregler, vilket inne-
bär att principen används även på lagtillämpningsnivå.298  

5.6 Intresseprincipen 

Intresseprincipen, även kallad principen om rättvist byte, innebär att skatt skall erläggas ut-
ifrån den nytta den skattskyldige erhåller från samhället och de tjänster som där erbjuds.299 
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Principen har ansetts ha större förankring bland de skattskyldiga än hos lagstiftaren av den 
anledningen att skattskyldiga förväntar sig att erhålla en motprestation vid erläggande av 
skatt.300 Problemet med intresseprincipens tillämplighet har ansetts ligga i svårigheten att 
jämföra en skattskyldigs nytta med en annans.301 

Intresseprincipen grundar sig, liksom skatteförmågeprincipen, på att beskattning skall ske 
utifrån en horisontell rättvisa, eftersom skattskyldiga med lika erhållen nytta från samhället 
skall beskattas lika.302 

Intresseprincipen kan vidare kategoriseras utifrån de indelningsgrunder som tidigare redo-
gjorts för.303 Principen är, vid en kategorisering utifrån omfattning, en speciell skatterättslig 
sådan. Avseende principens upphov kan den sägas utgöra en inducerad sådan, då den inte 
uttrycks direkt i lag.304 Intresseprincipen används sällan som grund för politisk argumenta-
tion men förekommer ändock i viss omfattning i det svenska skattesystemet.305 I vissa fall 
har principen kunnat härledas ur motiv, vilket innebär att den tillämpas på lagstiftningsnivå. 
Principen används dock inte som hjälpmedel vid tolkning.306  

5.7 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen kan sägas utgöra stommen i den offentliga rättens uppbyggnad samti-
digt som principen anses säkerställa rättstillämpningens rättssäkerhet.307 Rättssäkerheten har 
ansetts spela en avgörande roll vid tolkning av skattelag, då beskattningen inte sällan med-
för betydande ekonomiska konsekvenser för den skattskyldige.308 Principen är dessutom 
den princip som har störst betydelse inom skatterätten.309 Skatterättens legalitetsprincip har 
vidare ansetts ha sin grund till största delen i kompetensfördelningen avseende normgiv-
ningsmakten, vilket har motiverats med ett krav på att beskattningen skall vara föreskrifts-
bunden.310  

Den skatterättsliga legalitetsprincipen benämns nullum tributum sine lege, vilket är ett uttryck 
för ingen skatt utan lag.311 Principen innebär således att den offentliga maktutövningen 
måste ha stöd i lag, vilket innebär att den offentliga makten skall vara lagbunden. Kravet på 
lagstöd innebär dock inte med automatik att varje enskild situation måste vara lagreglerad, 
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vilket medför att lagtexten kan bli föremål för tolkning. Förutsatt att denna tolkning har 
stöd i lagtextens ordalydelse föreligger förenlighet med legalitetsprincipen.312 Vidare upp-
ställs krav på att tolkning av skattelag enligt legalitetsprincipen inte får ske till den skatt-
skyldiges nackdel, vilket även innebär att utvidgning av lagens tillämpningsområde inte hel-
ler får ske om den görs till nackdel för denne.313 Kravet på stöd i lagtext anses medföra att 
principen anses oförenlig med godtycke.314 

Principen kan vidare kategoriseras utifrån de indelningsgrunder som tidigare redogjorts 
för.315 Principen är, vid en kategorisering utifrån omfattning, en allmän sådan, då den till-
lämpas på hela den offentliga rättens område. Avseende principens upphov kan den sägas 
utgöra en legal princip, då den kommer till uttryck direkt ur lagtext.316 Det har härvid an-
setts att legalitetsprincipen återfinns i 1:1 3st. RF och i 8:3 RF. Av 1:1 3st. RF framkommer 
att ”[d]en offentliga makten utövas under lagarna” och enligt 8:3 RF skall  

”[f]öreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i 
övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag. Sådana före-
skrifter är bland andra föreskrifter om brott och rättsverkan av brott, om skatt till staten samt om rekvisi-
tion och annat sådant förfogande”.  

Åsikterna huruvida legalitetsprincipen går att utläsa ur RF eller inte har dock varit många 
och delade.317 Principen har ansetts vara huvudsakligen fastställd i RF genom 1:1 3st. RF, 
8:3 RF och 8:5 RF.318 Ett annat synsätt har varit att principen kommit till uttryck vid en 
kombinerad läsning av retroaktivitetsförbudet i 2:10 2st. RF, 8:3 RF, 8:7 RF samt av förar-
beten. Det bakomliggande motivet till detta synsätt har ansetts vara kompetensfördelnings-
skäl, normgivningsskäl och ordalydelsen i retroaktivitetsförbudet.319 Detta synsätt har dock 
ifrågasatts utifrån ett tolkningsperspektiv, då retroaktivitetsförbudet inte har ansetts framgå 
ur ett föreskriftskrav.320 

Legalitetsprincipen är starkt sammankopplad med retroaktivitetsförbudet.321 Nyss angivna 
samband kommer till uttryck i 2:10 2st. RF av vilket framgår att  

”[s]katt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift, som gällde när den 
omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten.” 

                                                
312 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 59.  

313 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s 618. 

314 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 59.  

315 Se avsnitt 5.1.1. 

316 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 58-59. 

317 Alhager, Dispens från inkomstskatt, s 92-95; Bergström, Förutsebarhet, s 14 not 6; Hultqvist, Legalitets-
principen vid inkomstbeskattningen, s 93.  

318 Bergström. Förutsebarhet, s 14 not 6. 

319 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 93. 

320 Alhager, Dispens från inkomstskatt, s 93-94. 

321 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 5. 
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Retroaktivitetsförbudets tillkomst motiverades visserligen inte av legalitetsprincipen, då det 
bakomliggande motivet istället utgjordes av en vilja av att slå vakt om rättssäkerheten.322 
Trots detta kan förbudet betraktas som en del av legalitetsprincipen.323 Regelns innebörd är 
att beskattning inte får användas avseende regler, vilka inte hade trätt i kraft vid den tid-
punkt då skattskyldigheten inträdde.324 Förbudet ger uttryck för det omöjliga i att kunna 
förutse de skattemässiga konsekvenserna när en händelse inträffar som veterligen kommer 
att utlösa en framtida beskattning.325  

5.8 Likhetsprincipen 

Likhetsprincipen utgör en grundläggande princip i det svenska skattesystemet och har stor 
betydelse för rättssäkerheten.326 Principen innebär att skattskyldiga med lika förutsättningar 
skall behandlas lika, vilken har ansetts ske genom att skattskyldiga med lika inkomst skall 
erlägga lika skatt. Tanken bakom detta är att motverka diskriminering mellan skattskyldi-
ga.327 Ett problem med att uppnå principens syfte om likabehandling utgörs dock av svå-
righeten att mäta likhet mellan olika situationer.328 Härvid har framförts det faktum att det 
inte är identiskt lika fall utan jämförbara sådana som skall beaktas vid tillämpning av lik-
hetsprincipen.329 En jämförbar situation kan bedömas utifrån en såväl objektiv- som sub-
jektiv jämförbarhet. En objektiv jämförbarhet innebär att jämförbara objekt skall behandlas 
lika, medan en subjektiv motsvarighet innebär att skattskyldiga med jämförbara förutsätt-
ningar skall behandlas lika.330 

Likhetsprincipen kan vidare kategoriseras utifrån de indelningsgrunder som tidigare har re-
dogjorts för.331 Principen är, vid en kategorisering utifrån omfattning, en allmän sådan.332 
Avseende principens upphov utgör den en legal princip, då den uttrycks i lag.333 Av 1:9 RF 
framkommer att  

”[d]omstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen 
skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet”.  

                                                
322 Prop. 1978/79:195 s 55. 

323 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 6. 

324 RÅ 1989 ref 116 se vidare Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s 12. 

325 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s 12.  

326 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 60. 

327 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s 36. 

328 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s 37 se vidare Påhlsson, Inledning till skatte-
rätten, s 60. 

329 Gunnarsson, Skatterättvisa, s 110. 

330 Påhlsson, Likhet inför skattelag, s 42. 

331 Se avsnitt 5.1.1. 

332  Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, SN 2004 s 659. 

333 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 60. 
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Av ovanstående formulering av lagtext skall framhävas att likhetsprincipen inte rymmer nå-
got krav på bundenhet, då lagstiftaren endast skall beakta allas likhet inför lagen.334 Det fö-
religger dock en begräsning i detta avseende då svensk lag inte får stå i konflikt med EG-
rätten.335  

Likhetsprincipen används såväl på lagstiftningsnivå som på lagtillämpningsnivå. Detta 
framkommer genom att principen syftar till att sträva efter likabehandling vid utformning 
av skattelag samtidigt som den används vid rättstillämpningen.336 

   

                                                
334 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 60 och dialog med Robert Påhlsson, Jönköping 2008-11-25. 

335 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s 60 och dialog med Robert Påhlsson, Jönköping, 2008-12-01. 

336 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s 36-37. 
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6 Analys 

6.1 Inledning 

I kapitlet skall en analys föras kring hur de nya skattereglerna för bostäder, utifrån en jäm-
förelse med tidigare gällande regler, påverkar den skattskyldige. Detta skall ske med ut-
gångspunkt i skatteförmågeprincipen, neutralitetsprincipen, intresseprincipen, legalitets-
principen och likhetsprincipen. Analysen skall således föras kring huruvida dessa principer 
kan sägas rättfärdiga uttaget av skatt på bostäder på ett mer tillfredställande sätt än de tidi-
gare gällande reglerna kunde. Vidare skall de nya reglernas påverkan på den skattskyldige 
analyseras utifrån de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning. Analysen skall slut-
ligen föras ur ett de lege ferenda perspektiv, där förslag på beskattningsreglernas framtida ut-
formning skall framställas.  

I och med de nya beskattningsreglernas införande den 1 januari 2008 genomgick regelver-
ket för bostadsbeskattning som tidigare har angivits flera stora förändringar.337 Den största 
av dem var avskaffandet av den statliga fastighetsskatten på bostäder till förmån för den 
numera gällande kommunala fastighetsavgiften. Som en följd av införandet ändrades också 
reglerna för uppskov med kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bostad och dessutom 
genomfördes en höjning av kapitalvinstbeskattningen.338 

Ändringarna får konsekvenser och påverkar därmed den skattskyldige på flera olika sätt. 
Konsekvenserna kan komma att visa sig i form av skattemässiga sådana, vilka kan uttryckas 
i absoluta tal, men mest intressesant i sammanhanget är ändock att studera den påverkan de 
nya skattereglerna har på den skattskyldige sett utifrån skatterättsliga principer och utifrån 
de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning. Att studera nya regler på nu angivna 
sätt är intressant i flera olika avseenden. Dels rymmer en sådan studie ett möjliggörande av 
att kunna besvara frågan om de nya reglerna kan sägas rättfärdigas på ett bättre sätt än de 
tidigare gällande reglerna. Dels möjliggör studien ett besvarande av frågan huruvida regler-
na kan utformas på ett bättre och mer lämpligt sätt, där frågan hur detta skall ske spelar en 
central och avgörande roll. 

Det svenska skattesystemet är som tidigare angivits starkt sammankopplat till de skatte-
rättsliga principerna, där uppbyggnaden och utvecklingen av detsamma inte sällan styrs av 
principerna och deras innebörd.339 Med detta i beaktande blir det än mer intressant att stu-
dera de nya beskattningsreglerna för bostäder utifrån denna aspekt. Det är vidare i sam-
manhanget intressant att studera reglerna utifrån de krav som skall ställas på en god skatte-
lagstiftning, då hela det svenska skattesystemet präglas av dessa. 

Kapitlet kommer att delas upp i fyra avsnitt, där det första avsnittet skall innehålla en analys 
av införandet av den kommunala fastighetsavgiften och dess påverkan på den skattskyldige 
sett utifrån skatterättsliga principer och utifrån de krav som skall ställas på en god skattelag-
stiftning. I kapitlets andra avsnitt kommer en analys att föras kring de nya reglerna vid av-
yttring av bostad och kring deras påverkan på den skattskyldige sett utifrån skatterättsliga 
principer och utifrån de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning. Samtliga princi-

                                                
337 Se avsnitt 1.1. 

338 Se avsnitt 1.1. 

339 Se avsnitt 5.1. 
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per och krav kommer inte att användas vid analys av alla beskattningsregler för bostäder, 
då endast de av störst relevans för respektive regel kommer att analyseras. I det tredje av-
snittet kommer förslag på reglernas framtida utformning att framställas. Avsnitt fyra rym-
mer slutligen en sammanfattning, i vilken analysens tidigare avsnitt skall sammanställas.  

6.2 Analys av införandet av den kommunala fastighetsavgif-
ten 

6.2.1 Inledning 

I följande avsnitt skall införandet av den kommunala fastighetsavgiften för bostäder analy-
seras utifrån en jämförelse med tidigare gällande regler, vilket skall ske utifrån dess påver-
kan på den skattskyldige. Analysen skall föras med utgångspunkt i skatterättsliga principer 
och utifrån de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning. I syfte att underlätta för-
ståelsen för läsaren kommer analysen som följer i detta avsnitt att delas upp i mindre av-
snitt beroende av vilken skatterättslig princip respektive vilka krav som analysen förs ut-
ifrån. För att knyta samman vårt resonemang kring införandet av den kommunala fastig-
hetsavgiften återfinns en sammanställning i slutet av avsnittet.  

Den statliga fastighetskatten på bostäder har, som tidigare redogjorts för, avskaffats till 
förmån för den numera gällande kommunala fastighetsavgiften.340 Införandet av den kom-
munala fastighetsavgiften har inneburit att en årlig avgift har införts istället för ett erläggan-
de baserat på fastighetens taxeringsvärde, vilket var fallet med den statliga fastighetsskat-
ten.341  

Den statliga fastighetsskatten på bostäder ansågs besitta en brist på legitimitet, då beskatt-
ning efter bärkraft inte låg till grund för dess uttag.342 Skatten ansågs således inte rättfärdi-
gad genom skatteförmågeprincipen och betraktades därmed som orättvis och orimlig. Att 
uttaget av den statliga fastighetsskatten inte baserades på skatteförmåga belystes vidare ge-
nom det faktum att skatten påstods vara baserad på en fiktiv inkomst. Vidare ansågs uttaget 
av den statliga fastighetsskatten oförutsebar, då den följde utvecklingen av fastighetens 
taxeringsvärde. Skatten ansågs dessutom bristfällig med beaktande av intresseprincipen, då 
den skattskyldige inte ansågs erhålla någon motprestation. Även skattens förenlighet med 
neutralitetsprincipen ifrågasattes, då investering i bostad inte beskattades som övrig in-
komst av kapital.343  

Ovan nu angivna synpunkter kom sedermera att utgöra stommen i de motivuttalanden som 
föregick den kommunala fastighetsavgiftens införande.344 Införandet ansågs klargöra och 
förena bostadsbeskattningen med de skatterättsliga principerna på ett mer tillfredställande 
sätt. Även den kommunala fastighetsavgiften blev föremål för en omfattande debatt som 
inte sällan tog sikte på dess uppbyggnad. Avgiften ansågs besitta en brist på hänsyn tagen 

                                                
340 Se avsnitt 1.1 och 3.1. 

341 Se avsnitt 1.1, 3.4 och 3.5. 

342 Se avsnitt 2.1. 

343 Se avsnitt 2.1. 

344 Se avsnitt 3.1. 
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till skatterättsliga principer där fokus istället riktades på godtycke; något som föranledde att 
avgiften ansågs besitta en avsaknad av rättvisa.345  

Med detta i beaktande anser vi oss berättigade att ställa frågan huruvida de nya reglerna av-
seende kommunal fastighetsavgift kan sägas rättfärdiga uttaget av skatt utifrån skatterättsli-
ga principer och utifrån de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning på ett mer tyd-
ligt sätt än den tidigare gällande statliga fastighetsskatten på bostäder kunde.  

6.2.2 Den kommunala fastighetsavgiftens påverkan på den skattskyl-
dige sett utifrån skatteförmågeprincipen 

Den statliga fastighetsskattens uppbyggnad motiverades utifrån skatteförmågeprincipen i 
den aspekten att nyttjandet av bostaden likställdes med avkastning på kapital och betrakta-
des således som inkomst.346 Innebörden av detta var att skatt togs ut på en faktisk inkomst, 
vilket medförde att skatt ansågs erläggas efter bärkraft. Motivet ansågs dock bristfälligt, då 
sådan likställelse inte ansågs kunna göras. Eftersom innehav av bostad inte innebar att kon-
tanta medel frigjordes, vilka skulle användas för att erlägga skatten, ansågs en inkomst inte 
föreligga.347 

Vi är av den åsikten att nyttjande av bostad inte kan likställas med avkastning av kapital, då 
ett bostadsinnehav inte är att jämställa med kontanta medel. Detta föranleder enligt vår 
mening att den statliga fastighetsskattens uttag inte kunde sägas rättfärdigas utifrån skatte-
förmågeprincipen, då skatt inte erlades efter bärkraft utan istället utifrån bostadens egen-
skaper såsom läge och efterfrågan; faktorer som i sin tur påverkade fastighetens taxerings-
värde och därmed skattens storlek. Den statliga fastighetsskatten kunde i detta hänseende 
sägas innebära en orimlig orättvisa då två skattskyldiga med lika inkomst och således med 
samma bärkraft kunde komma att beskattas olika beroende på var i landet de var bosatta. 
Detta kunde föranleda att den skattskyldige som var bosatt inom ett attraktivt område kun-
de tvingas att flytta på grund av en alltför hög statlig fastighetsskatt, vilken var resultatet av 
stigande taxeringsvärden inom området. För det fall en skattskyldig hade ärvt en bostad i 
ett sådant attraktivt område och inte hade tillräcklig bärkraft för att erlägga den skatt som 
var resultatet av stigande taxeringsvärden, försvårades situationen ytterligare. På grund av 
detta anser vi att den statliga fastighetsskattens utformning var oförenlig med skatteförmå-
geprincipen.  

Med detta i åtanke ställer vi oss frågan huruvida den kommunala fastighetsavgiftens infö-
rande kan anses mer förenlig med skatteförmågeprincipen.  

I och med den kommunala fastighetsavgiftens införande kommer samtliga hushåll att erhål-
la en mer förmånlig beskattning än tidigare, vilket överensstämmer med det bakomliggande 
motivet till avgiftens införande.348 Hushåll vars bostads taxeringsvärde uppgår till 800 000 
SEK eller mer kommer i och med den kommunala fastighetsavgiftens införande att beskat-
tas lika, då dessa skall erlägga en årlig avgift till ett på förhand bestämt belopp. De bostäder 
vars taxeringsvärde inte uppgår till ovan angivna brytpunkt kommer istället att erlägga en 

                                                
345 Se avsnitt 3.1. 

346 Se avsnitt 2.1. 

347 Se avsnitt 2.1. 

348 Se avsnitt 3.5. 
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kommunal fastighetsavgift bestående av 0,75 procent av fastighetens taxeringsvärde.349 
Trots att samtliga hushåll därmed erhåller en mer förmånlig beskattning anser vi att den 
kommunala fastighetsavgiftens utformning bör ifrågasättas.  

Vi anser att införandet av den kommunala fastighetsavgiften kommer att medföra att be-
skattning inte sker efter den skattskyldiges skatteförmåga, då ett slott kommer att beskattas 
på samma sätt som ett småhus vars taxeringsvärde överstiger 800 000 SEK. Det skall i 
sammanhanget betonas att ägare till bostäder med höga taxeringsvärden inte med automa-
tik kan sägas ha en större skatteförmåga. Med beaktande av att så är fallet i de flesta situa-
tioner anser vi det motiverat att stödja vårt resonemang på detta synsätt. Skattskyldiga som 
äger en bostad med högt taxeringsvärde kommer således att gynnas i störst utsträckning. 
Visserligen kommer skattskyldiga vars bostäder har ett taxeringsvärde understigande 
800 000 SEK också att gynnas av den kommunala fastighetsavgiftens införande. Denna 
ekonomiska vinning kommer dock inte bli lika betydande för dessa, då den statliga fastig-
hetsskatten tidigare utgjorde en procent av fastighetens taxeringsvärde i jämförelse med nu 
gällande 0,75 procent därav.   

Vi anser således att den kommunala fastighetsavgiftens införande inte kan sägas medföra 
en förbättring för den skattskyldige utifrån den aspekten att skatt skall erläggas efter bär-
kraft. Detta då en identisk avgift skall erläggas oavsett skatteförmåga, vilket betyder att er-
läggandet av den kommunala fastighetsavgiften inte är baserat på den skattskyldiges in-
komst. Det nu anförda föranleder att även den kommunala fastighetsavgiften kan sägas in-
nebära orättvisa och orimlighet sett utifrån skatteförmågeprincipen.  

Ovan förda resonemang medför att en avgift inte kan sägas erläggas utifrån den skattskyl-
diges inkomst, vilket innebär att skatteförmågeprincipen inte kan ligga till grund för rättfär-
digande av dess uttag. Som vi tidigare har angivit är vi av den åsikten att innehav av en bo-
stad inte är att likställa med kapital och därmed inte med kontanta medel. Det faktum att 
även den kommunala fastighetsavgiftens utformning tar sikte på bostaden i likhet med den 
statliga fastighetsskatten medför att inte heller den kommunala fastighetsavgiften kan sägas 
rättfärdigas utifrån skatteförmågeprincipen.  

Vår slutsats är därmed att den kommunala fastighetsavgiften, med beaktande av ovanstå-
ende resonemang, inte kan sägas rättfärdigas på ett bättre sätt än de tidigare gällande reg-
lerna sett utifrån skatteförmågeprincipen.  

6.2.3 Den kommunala fastighetsavgiftens påverkan på den skattskyl-
dige sett utifrån neutralitetsprincipen 

Den statliga fastighetsskatten på bostäder har även präglats av neutralitetsprincipen, i den 
meningen att beskattningen inte skulle påverka den skattskyldiges val av boendeform.350   

Enligt vår mening var uttaget av den statliga fastighetsskatten på bostäder inte förenligt 
med neutralitetsprincipen, då den skattskyldiges val av boendeform helt kunde komma att 
bero på faktorer såsom bostadens geografiska läge och dess standard. Den statliga fastig-
hetsskattens beräkningssätt, med fastighetens taxeringsvärde som grund, medförde sam-
mantaget att beskattningen i allra högsta grad påverkade den skattskyldiges val av boende-
form. En aspekt värd att belysa i sammanhanget är att en skattskyldig som hade ärvt en bo-

                                                
349 Se avsnitt 3.5. 

350 Se avsnitt 2.1. 
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stad i ett attraktivt område, med skenande taxeringsvärden till följd, kunde bli tvingad att 
lämna sin bostad på grund av stigande taxeringsvärden och därmed höjd statlig fastighets-
skatt. Det är dessutom av vikt att betona det faktum att beskattning av investering i bostad 
inte var förenlig med övrig beskattning av inkomst av kapital; något vi anser ytterligare 
stärker vår ståndpunkt om den statliga fastighetsskattens oförenlighet med neutralitetsprin-
cipen. Vi anser att ett system utformat på förevarande sätt i allra högsta grad kunde anses 
oförenligt med neutralitetsprincipen, då beskattningen på ett icke godtagbart sätt påverkade 
den skattskyldiges handlingsalternativ.  

Vi ställer oss därför frågan huruvida det nya systemet med den kommunala fastighetsavgif-
ten kan sägas vara mer förenligt med neutralitetsprincipen. 

Som tidigare har anförts är den kommunala fastighetsavgiften knuten till bostaden och inte 
till den skattskyldiges skatteförmåga. Den kommunala fastighetsavgiften och dess på för-
hand fastställda belopp medför, enligt vår mening, att avgiften kan anses motiverad utifrån 
neutralitetsprincipen. En på förhand fastställd avgift medför att en skattskyldigs förutsätt-
ningar för att kunna bo kvar, i tider av skenande taxeringsvärden, ökar markant. Den 
kommunala fastighetsavgiftens uttag är således inte styrande för den skattskyldiges boende-
val, då uttaget av avgift är detsamma oberoende av var i Sverige den skattskyldige väljer att 
bosätta sig.  

Vi anser således att den kommunala fastighetsavgiftens införande kan sägas medföra en 
förbättring för den skattskyldige sett utifrån den aspekten att beskattningens utformning 
inte skall vara styrande för den skattskyldiges val av boendeform. Detta medför att den 
kommunala fastighetsavgiften kan sägas medföra en större förutsebarhet för den skattskyl-
dige sett utifrån neutralitetsprincipen.  

Ovan förda resonemang medför att neutralitetsprincipen kan anses ligga till grund för rätt-
färdigande av den kommunala fastighetsavgiftens uttag. Som vi tidigare har angivit är vi av 
den åsikten att den statliga fastighetsskatten var oförenlig med neutralitetsprincipen och 
dess innebörd; ett resonemang vi anser oförenligt med den kommunala fastighetsavgiften, 
då denna inte styr den skattskyldiges handlingsalternativ i lika stor utsträckning.  

Vår slutsats är att den kommunala fastighetsavgiften med beaktande av ovanstående reso-
nemang kan sägas rättfärdigas på ett bättre sätt än de tidigare gällande reglerna sett utifrån 
neutralitetsprincipen. 

6.2.4 Den kommunala fastighetsavgiftens påverkan på den skattskyl-
dige sett utifrån intresseprincipen 

Den statliga fastighetsskatten på bostäder har vidare, i ett internationellt perspektiv, moti-
verats utifrån intresseprincipen.351 Principen kan anses uppbyggd på ett ge- och ta-
förhållande, där den skattskyldige tillhandahåller tjänster i samhället i utbyte mot erläggande 
av skatt. I Sverige har dock den statliga fastighetsskatten på bostäder inte ansetts motiverad 
utifrån intresseprincipen, då den skattskyldige inte har erhållit någon direkt motpresta-
tion.352 

                                                
351 Se avsnitt 2.1. 

352 Se avsnitt 2.1. 
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Vår åsikt är att uttaget av den statliga fastighetsskatten på bostäder inte var förenligt med 
intresseprincipen, då den skattskyldige inte erhöll sådan nytta i form av direkt motpresta-
tion från samhället för att uttaget av skatt skulle kunna anses rättfärdigat utifrån denna 
princip. Vid en första anblick skulle det dock kunna tyckas att intresseprincipen stod när-
mast ett rättfärdigande av uttag av statlig fastighetsskatt på bostäder. Detta förutsätter dock 
att de medel som skatten inbringar verkligen tillfaller fastighetsägarna i form av en specifi-
cerad motprestation från staten, vilket inte kan anses ha varit fallet. 

Den fråga vi därför ställer oss är huruvida den kommunala fastighetsavgiftens införande 
kan anses mer förenlig med intresseprincipen.  

I och med den kommunala fastighetsavgiftens införande kommer de medel som flyter in 
att tillfalla kommunerna.353 Detta, i kombination med den kommunala fastighetsavgiftens 
benämning i form av avgift, föranleder vid en första anblick att införandet av avgiften kan 
anses mer förenlig med intresseprincipen än den tidigare statliga fastighetsavgiften, då av-
giften numera tillfaller ett samhällsorgan som befinner sig på en närmare nivå sett utifrån 
den skattskyldiges perspektiv.  

Vi anser dock att den kommunala fastighetsavgiftens införande inte kan sägas medföra en 
förbättring för den skattskyldige utifrån den aspekten att skatt skall erläggas efter nytta. 
Trots det faktum att de medel som avgiften inbringar skall tillfalla kommunerna kan ett er-
läggande av avgiften fortfarande inte garantera någon specifik motprestation för fastighets-
ägarna. Med beaktande av detta anser vi att den kommunala fastighetsavgiften istället skall 
benämnas skatt på grund av dess avsaknad av direkta motprestationer i kombination med 
det faktum att avgiften faktiskt fastställs av riksdagen.  

Ovan förda resonemang medför att uttaget av kommunal fastighetsavgift inte kan sägas 
rättfärdigas genom intresseprincipen. Som vi tidigare har angivit kunde inte heller den stat-
liga fastighetsskatten rättfärdigas genom denna princip. Det faktum att skatten har bytt 
namn i kombination med att avgiften numera skall tillfalla kommunerna kan ge sken av att 
förhållandena i form av motprestation har ändrats; ett resonemang vi dock inte ansluter oss 
till. 

Vår slutsats är således att den kommunala fastighetsavgiften, med beaktande av ovanståen-
de resonemang, inte kan sägas rättfärdigas på ett bättre sätt än de tidigare gällande reglerna 
sett utifrån intresseprincipen. 

6.2.5 Den kommunala fastighetsavgiftens påverkan på den skattskyl-
dige sett utifrån likhetsprincipen 

Den statliga fastighetsskattens beräkningssätt, där fastighetens taxeringsvärde utgjorde 
grund för dess storlek, innebar att skattskyldiga bosatta inom ett attraktivt område tvinga-
des erlägga en högre skatt trots att de kunde besitta samma skatteförmåga som en skatt-
skyldig bosatt i ett mindre attraktivt område.354 

Vi anser att det inte kan sägas vara i enlighet med likhetsprincipen att beskatta liknande bo-
städer olika beroende på geografiskt läge och oberoende av den skattskyldiges bärkraft. Det 
faktum att den statliga fastighetsskatten som tidigare har angivits tog sikte på bostaden och 

                                                
353 Se avsnitt 3.6. 

354 Se avsnitt 2.6.4. 
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inte på den skattskyldiges situation föranleder att likhet i beskattningen enligt vår mening 
inte kunde sägas föreligga.  

Med detta resonemang i åtanke ställer vi oss frågan huruvida den kommunala fastighetsav-
giftens utformning kan anses förenligt med likhetsprincipen. 

Vid en första anblick kan tyckas att den kommunala fastighetsavgiften innebär en lika be-
skattning, då lika avgift skall erläggas för lika boende. I detta avseende anser vi det dock 
vara av vikt att skilja mellan likhet avseende skatteobjektet och skattesubjektet. Likhetsprin-
cipen innebär att lika fall skall beskattas lika, dock föreligger det enligt vår mening en svå-
righet i att avgöra vad som är att betrakta som just lika fall. För det fall enbart skatteobjek-
tet, vilket utgörs av bostaden, ligger till grund för bedömningen av huruvida lika fall skall 
anses beskattas lika kan den kommunala fastighetsavgiftens införande anses förenligt med 
likhetsprincipen. Detta eftersom alla skattskyldiga med lika boendeform beskattas lika. För 
det fall istället skattesubjektet utgör grund för bedömningen av huruvida lika fall skall anses 
beskattas lika får, enligt vår mening, frågan om avgiftens förenlighet med likhetsprincipen 
en annorlunda utgång. Erläggandet av den kommunala fastighetsavgiften i form av en en-
hetlig avgift omfattar såväl rika som fattiga och fråga kan därför ställas om dessa inte skall 
betraktas som olika och beskattas därefter. Vi anser således att den kommunala fastighets-
avgiften är oförenlig med likhetsprincipen för det fall hänsyn tas till subjektet. Frågan huru-
vida den införda kommunala fastighetsavgiften kan sägas vara förenlig med likhetsprinci-
pen eller inte kan, enligt vår mening, besvaras såväl jakande som nekande beroende på om 
fokus tas på objektet eller subjektet. Enligt vår mening är den kommunala fastighetsavgif-
ten i sin nuvarande utformning således mer förenlig med likhetsprincipen förutsatt att den 
tar sikte på objektet.  

Ovan förda resonemang medför att uttaget av kommunal fastighetsavgift, enligt vår me-
ning, kan sägas rättfärdigas på ett bättre sätt än den tidigare gällande statliga fastighetsskat-
ten på bostäder sett utifrån likhetsprincipen. 

Ytterligare en aspekt värd att belysa vid en analys av den kommunala fastighetsavgiften ut-
ifrån likhetsprincipen är att den skattskyldige tidigare hade möjlighet att erhålla en skattere-
duktion av den statliga fastighetsskatten på bostäder genom begränsningsregeln. Underlaget 
för den tidigare begräsningsregeln baserades på hushållets totala inkomster, vilket gjorde att 
ett högre underlag kunde erhållas genom sambeskattning.355 Den tidigare gällande begräs-
ningsregeln var generell i den meningen att den inte begränsade den personkrets som om-
fattades av dess tillämpningsområde.356 Med beaktande av regelns generella karaktär kan 
den tidigare gällande begränsningsregeln enligt vår mening sägas vara förenlig med likhets-
principen, då lika fall behandlades lika.  

Nu återgivna begränsningsregel avskaffades dock i samband med den kommunala fastig-
hetsavgiftens införande, då ett behov av regelns fortlevnad inte längre ansågs föreligga.357 
Det ansågs dock finnas ett behov av en begränsningsregel för pensionärer över 65 år och 
för skattskyldiga med behov av aktivitets- och sjukersättning, vilket föranledde att möjlighet 
till skattereduktion kvarstod för dessa.358  

                                                
355 Se avsnitt 3.5.3. 

356 Se avsnitt 2.6.4 och 3.5.3. 

357 Se avsnitt 3.5.3. 

358 Se avsnitt 3.5.3. 



 Analys  

 55

Vi ställer oss dock frågan huruvida det är rätt att basera en skattereduktion på ålder och 
inte på bärkraft. 

Enligt vår mening innebär införandet av den nya begränsningsregeln en åldersdiskrimine-
ring. En skatt eller skattereduktion skall inte baseras på ålder eller begränsas på så sätt att 
endast skattskyldiga med behov av aktivitets- och sjukersättning skall kunna falla under re-
gelns tillämpningsområde. Med anledning av att endast vissa uttryckligen angivna skattskyl-
diga faller under begräsningsregelns tillämpning kan regeln enligt vår mening inte anses 
förenlig med likhetsprincipen och dess innebörd att skattskyldiga med lika bärkraft skall be-
skattas lika. Givetvis kan även andra skattskyldiga, såsom förtidspensionerade och familjer 
med sämre ekonomiska förhållande, ha samma svaga skatteförmåga som pensionärer fyllda 
65 år och skattskyldiga i behov av aktivitets- och sjukersättning, varför det enligt vår me-
ning måste anses orimligt och orättvist att låta begränsa regelns utformning enbart till den 
krets av skattskyldiga som nu har gjorts.  

Ovan förda resonemang medför att den nya begränsningsregeln och dess utformning inte 
kan anses rättfärdigad genom likhetsprincipen, då lika fall inte beskattas lika. 

Vår slutsats är således att den kommunala fastighetsavgiftens erläggande kan anses förenligt 
med likhetsprincipen under förutsättning att objektet utgör grund för bedömningen. Den 
nya begränsningsregeln anser vi dock utformad på ett sämre sätt än den tidigare gällande 
regeln och är således inte, enligt vår mening, förenlig med likhetsprincipen. 

6.2.6 Den kommunala fastighetsavgiftens påverkan på den skattskyl-
dige sett utifrån de krav som uppställs för en god skattelagstift-
ning 

Den kommunala fastighetsavgiften är inte fastställd till beloppet, utan skall indexeras i takt 
med inkomstbasbeloppets förändring de kommande åren för att på så sätt undvika en för-
svagning av penningvärdet.359 Som tidigare har nämnts kommer den kommunala fastighets-
avgiften, under förutsättning att inkomstbasbeloppet för år 2009 motsvarar ett belopp om 
47 000 SEK, att uppgå till 6 266 SEK. Indexeringen har motiverats utifrån den aspekten att 
den kommunala fastighetsavgiftens storlek skall följa löneutvecklingen under de kommande 
åren.360 

Vi ställer oss därför frågan huruvida den nu införda indexeringen kan anses förenlig med 
kraven på förutsebarhet, synlighet och legitimitet, vilka förutsätts för att en god skattelag-
stiftning skall anses föreligga.   

Vi anser att den motivering till indexeringens införande som ovan återges inte kan ligga till 
grund för rättfärdigandet av dess utformning. Detta på grund av att indexeringen av den 
kommunala fastighetsavgiften innebär en oförutsebarhet, då avgiftens storlek kommer att 
ändras från år till år. Med beaktande av den statliga fastighetsskattens bristande förutsebar-
het i jämförelse med den nu införda indexeringen av den kommunala fastighetsavgiften an-
ser vi inte att en förbättring avseende kravet på förutsebarhet föreligger. Vi är dessutom 
kritiska till indexeringens synlighet, då vi anser att denna centrala del av avgiftens utform-
ning inte har lyfts fram i tillräcklig stor utsträckning i den samhälleliga debatten. Denna 

                                                
359 Se avsnitt 3.5.2. 

360 Se avsnitt 3.5.2. 
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brist anser vi kan komma att rubba bestämmelsens framtida legitimitet, trots det faktum att 
dess utformning klart framgår av lag.  

Just kravet på legitimitet anser vi vara värt att analysera utifrån en annan situation. Trots det 
faktum att alla skattskyldiga erhåller en mer förmånlig beskattning i och med den kommu-
nala fastighetsavgiftens införande, kan avgiften enligt vår mening komma att förlora sin le-
gitimitet på grund av att skattskyldiga med bättre ekonomiska förhållanden också är de som 
erhåller störst vinning. I detta avseende skall visserligen det faktum beaktas att dessa skatt-
skyldiga tvingas erlägga en högre kapitalvinstskatt då de i ett senare skede avyttrar sin bo-
stad. Trots detta anser vi att lagstiftningen inte kan anses vara förenlig med kravet på effek-
tivitet, vilket kan komma att innebära att acceptansen bland de skattskyldiga i längden inte 
kan bibehållas.  

Avseende kravet på förutsebarhet anser vi det viktigt att framhålla de lättnadsregler som 
gäller vid nybyggnation. Ett avskaffande av dessa skulle enligt vår mening medföra en 
oförutsebarhet för de skattskyldiga som hade investerat i nybyggnation före de nya regler-
nas införande, då dessa givetvis hade räknat med denna skattelättnad vid tidpunkten för 
byggnationen. 

6.2.7 Sammanställning    

Den statliga fastighetsskatten på bostäder var, enligt vår mening, inte förenlig med skatte-
förmågeprincipen då skatt inte erlades efter bärkraft. Istället påverkades skattens storlek av 
faktorer såsom läge och efterfrågan, vilka kom att styra taxeringsvärdet och därmed skat-
tens storlek. Innebörden av detta var att skattskyldiga med lika inkomst och således med 
samma bärkraft beskattades olika beroende på var i landet de var bosatta. Trots att den 
kommunala fastighetsavgiften är utformad på ett annat sätt än den statliga fastighetsskatten 
anser vi inte denna vara mer förenlig med skatteförmågeprincipen, av den anledningen att 
en identisk avgift skall erläggas oavsett skatteförmåga. Den kommunala fastighetsavgiften 
kan således inte sägas påverka den skattskyldige på ett positivt sätt sett utifrån denna prin-
cip. 

Såsom den statliga fastighetsskatten var utformad är vi dessutom av den åsikten att den inte 
kunde anses förenlig med neutralitetsprincipen, då den skattskyldiges val av boendeform 
kunde bero på faktorer såsom läge och standard vilka påverkade taxeringsvärdet. Den 
kommunala fastighetsavgiftens införande anser vi medför en förbättring för den skattskyl-
dige då beskattningens utformning, i form av en på förhand fastställd avgift, numera inte 
längre framstår som styrande vad avser val av boendeform. Det nya systemet med en 
kommunal fastighetsavgift är således, enligt vår mening, bättre utformat för den skattskyl-
dige sett utifrån neutralitetsprincipen.  

Uttaget av den statliga fastighetsskatten var vidare, enligt vår mening, oförenligt med intres-
seprincipen eftersom den skattskyldige inte erhöll någon nytta i form av direkt motpresta-
tion. Införandet av den kommunala fastighetsavgiften anser vi inte medföra en förbättring i 
detta avseende, då någon direkt motprestation inte heller nu kan anses erhållas. Vi anser det 
dock värt att beakta att de medel som numera inbringas skall tillfalla landets kommuner 
samtidigt som avgiften skall benämnas just avgift; något som vi dock inte anser föranleder 
en annan bedömning. Den kommunala fastighetsavgiften kan således inte sägas påverka 
den skattskyldige på ett positivt sätt sett utifrån denna princip. 

Vi anser inte heller att den statliga fastighetsskatten kunde anses förenlig med likhetsprinci-
pen, då lika bostäder beskattades olika på grund av läge och således oberoende av den 
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skattskyldiges bärkraft. Införandet av den kommunala fastighetsavgiften anser vi till viss del 
vara förenlig med denna princip. Förutsatt att skatteobjektet ligger till grund för bedöm-
ningen anser vi avgiften vara förenlig med likhetsprincipen, då skattskyldiga med lika boen-
deform beskattas lika. Vi anser dock att utfallet blir ett annat för det fall skattesubjektet 
istället utgör utgångspunkt för bedömningen. Att låta skattskyldiga med olika bärkraft, vilka 
enligt vår mening är att betrakta som olika, erlägga en enhetlig avgift anser vi inte förenlig 
med likhetsprincipen och dess innebörd. Den nu införda begränsningsregeln anser vi inte 
vara förenlig med likhetsprincipen till skillnad från dess föregångare. Regeln begränsar, en-
ligt vår mening, personkretsen som skall ha rätt att ta del av den skattereduktion som regeln 
medger på ett diskriminerande sätt. Vi anser därför att regeln är oförenlig med likhetsprin-
cipen och dess innebörd om att lika fall skall beskattas lika. 

Vi anser dessutom att den kommunala fastighetsavgiftens indexering innebär en såväl bris-
tande förutsebarhet som synlighet, vilket föranleder att bestämmelsens legitimitet på sikt 
kan komma att rubbas. Införandet av den kommunala fastighetsavgiften kan även anses 
besitta en brist på legitimitet i den aspekten att skattskyldiga med bättre ekonomiska förhål-
landen också är de som erhåller störst vinning; något som föranleder en brist vad gäller 
kravet på effektivitet. Att låta de lättnadsregler vid nybyggnation som tidigare gällde för den 
statliga fastighetsskatten även gälla efter den kommunala fastighetsavgiftens införande an-
ser vi vara nödvändigt för att upprätthålla kravet på förutsebarhet för de skattskyldiga.  

6.3 Analys av införandet av de nya reglerna vid avyttring av 
bostad 

6.3.1 Inledning 

I följande avsnitt skall införandet av de nya reglerna vid avyttring av bostad, utifrån en jäm-
förelse med tidigare gällande regler, analyseras utifrån deras påverkan på den skattskyldige. 
Analysen skall föras med utgångspunkt i skatterättsliga principer och utifrån de krav som 
skall ställas på en god skattelagstiftning. I syfte att underlätta förståelsen för läsaren kom-
mer analysen som följer i avsnittet att delas upp i mindre avsnitt efter vilken skatterättslig 
princip respektive vilka krav som analysen förs utifrån. För att knyta samman vårt resone-
mang kring införandet av de nya reglerna vid avyttring av bostad återfinns en sammanställ-
ning i slutet av avsnittet. 

Uppskovsreglerna och kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad har genomgått ett 
flertal förändringar som ett led av den kommunala fastighetsavgiftens införande, vilket tidi-
gare har redogjorts för.361 Ändringarna har bestått i ett infört maximalbelopp för uppskovs-
beloppets storlek, räntebeläggning av uppskovsbelopp, ändrade uppskovsregler vid benefi-
ka förvärv, ändrade beräkningsregler för uppskovsbeloppets storlek vid förvärv av billigare 
ersättningsbostad och höjd kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bostad.362  

Före de nya reglernas ikraftträdande fanns ingen gräns för uppskovsbeloppets maximala 
storlek.363 Vidare kunde uppskovsbeloppet likställas med en skattekredit, vars kredittid var 

                                                
361 Se avsnitt 1.1 och 4.1. 

362 Se avsnitt 4.2.1. 

363 Se avsnitt 4.2.6. 
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knuten till den tidpunkt då den sista ersättningsbostaden avyttrades.364 Vad gällde benefika 
förvärv förelåg tidigare en möjlighet att överlåta en bostad genom samtliga benefika fång, 
där förvärvaren då trädde in i överlåtarens skattemässiga situation.365 Avseende beräkningen 
av uppskovsbeloppets storlek skedde denna utifrån en kvotberäkning, där vinsten inklusive 
äldre uppskovsbelopp multiplicerades med inköpspriset för ersättningsbostaden dividerat 
med försäljningspriset för ursprungsbostaden.366 Kapitalvinst vid avyttring av bostad skulle 
tidigare tas upp till beskattning till två tredjedelar, vilket föranledde en skattesats på 20 pro-
cent.367  

Ovan nu återgivna regler kom sedermera att ändras, vilket huvudsakligen skedde i syfte att 
minska det statliga skattebortfall som avskaffandet av den statliga fastighetsskatten på bo-
städer innebar.368 

Med beaktande av dessa förändringar ställer vi oss frågan huruvida de nya reglerna vid av-
yttring av bostad kan sägas rättfärdiga uttaget av skatt utifrån skatterättsliga principer och 
utifrån de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning på ett mer tydligt sätt än de ti-
digare gällande reglerna kunde. 

6.3.2 Reglerna vid avyttring av bostads påverkan på den skattskyldi-
ge sett utifrån neutralitetsprincipen 

De tidigare reglerna som gällde vid avyttring av bostad präglades av neutralitetsprincipen, i 
den meningen att beskattningen inte var av betydelse för den skattskyldiges val av boende-
form. Enligt vår mening var de gamla reglerna vid avyttring av bostad förenliga med neut-
ralitetsprincipen, då de inte påverkade den skattskyldiges handlingsalternativ.  

Vi ställer oss frågan huruvida de nya reglerna vid avyttring av bostad i lika hög utsträckning 
kan anses vara förenliga med denna princip.   

Den nu införda beloppsgränsen avseende uppskovsbeloppets maximala storlek i kombina-
tion med den räntebeläggning som har införts anser vi inte vara i enlighet med neutralitets-
principen och dess innebörd, då dessa bestämmelser i allra högsta grad kan komma att på-
verka den skattskyldiges handlingsval. En familj som tidigare avsåg att avyttra sin bostad till 
förmån för en dyrare ersättningsbostad och därmed önskade begära uppskov med vinsten 
till ett belopp om 2,5 MSEK, skulle före de nya reglernas ikraftträdande ha erhållit ett upp-
skovsbelopp motsvarande hela vinsten. I och med de nya reglernas införande kommer fa-
miljen nu endast att erhålla ett uppskovsbelopp till ett maximalt belopp om 1,6 MSEK och 
tvingas dessutom ta upp en årlig schablonintäkt till beskattning. Enligt vår mening har fa-
miljen dock en möjlighet att kringgå regeln om den nu införda maximala beloppsgränsen på 
1,6 MSEK per fastighet. Detta skulle vara möjligt under förutsättning att makan och maken 
i familjen ägde bostaden tillsammans. Vid en första anblick av den nya regelns tillämpning 
kommer makan och maken att erhålla ett uppskovsbelopp om 800 000 SEK per person 
och resterande del måste tas upp till beskattning. För det fall makarna bestämmer sig för att 
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366 Se avsnitt 4.2.9. 

367 Se avsnitt 4.3.3. 

368 Se avsnitt 4.1. 
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avyttra den gemensamt ägda bostaden kan endera maken välja att sälja sin andel till den 
andra och därmed erhålla ett uppskovsbelopp med 800 000 SEK. Den som då äger hela 
fastigheten säljer sedermera denna och erhåller då ett uppskovsbelopp om 1,6 MSEK. Ma-
karna kan på så sätt totalt erhålla ett uppskovsbelopp om 2,4 MSEK istället för 1,6 MSEK. 
Denna möjlighet till kringgående möjliggör att ett högre uppskovsbelopp än 1,6 MSEK vis-
serligen kan komma att erhållas, dock inte med ett lika högt belopp som hade varit möjligt i 
och med de gamla reglerna, enligt vilka ett uppskovsbelopp om 2,5 MSEK hade kunnat er-
hållas. Trots denna möjlighet att kringgå bestämmelsen om det nu införda maximala belop-
pet anser vi att förfarandet innebär en mer betungande administrativ börda för den skatt-
skyldige som, i kombination med det faktum att ett lägre uppskovsbelopp trots allt erhålles, 
medför en oförenlighet med neutralitetsprincipen och dess innebörd om den skattskyldiges 
påverkan av handlingsalternativ. Möjligheten som nu föreligger att skatteplanera är något vi 
anser bör korrigeras vid en framtida omarbetning av lagtexten. Ytterligare en aspekt värd 
att nämna är att den numera införda beloppsgränsen för uppskovsbeloppets maximala stor-
lek och den räntebeläggning som har införts kan komma att medföra inlåsningseffekter på 
bostadsmarknaden, varför reglerna även i detta avseende måste sägas påverka den skatt-
skyldiges handlingsalternativ.  

Även de förändrade uppskovsreglerna vid benefika förvärv anser vi oförenliga med neutra-
litetsprincipen. De nya reglerna och deras begränsade tillämpningsområde anser vi kan sä-
gas uppmuntra till att undvika att bostaden anses avyttrad och därmed skall beskattas. En 
tänkt framtida överlåtelse av en bostad genom gåva vid uppnående av 20 års ålder kan istäl-
let, genom att överlåtelsen sker redan före 18 års ålder, komma att betraktas som en bene-
fik överlåtelse. Detta innebär att beskattning inte skall aktualiseras. Med detta i beaktande 
anser vi det således föreligga en risk för skatteplanering i den aspekten att den nya regeln 
uppmanar till viss handling för att om möjligt undkomma beskattning. Förfarandet, som 
således möjliggörs genom en lucka i lagen, är något som enligt vår mening bör korrigeras 
vid en framtida omarbetning av lagtexten. 

Det nya beräkningssättet anser vi vidare vara oförenligt med neutralitetsprincipen i den 
aspekten att det förutsätter att den erhållna kapitalvinsten tillsammans med tidigare upp-
skovsbelopp överstiger differensen mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersätt-
ningen för ersättningsbostaden för att uppskov överhuvudtaget skall kunna erhållas. Situa-
tionen kan illustreras genom förutsättningen att en skattskyldig före det nya beräkningssät-
tets införande erhöll en kapitalvinst om 100 000 SEK vid avyttringen av sin ursprungsbo-
stad. Några tidigare uppskovsbelopp förutsätts inte finnas. Vid avyttringen erhöll den skatt-
skyldige 2 MSEK för sin ursprungsbostad och ersättningsbostadens anskaffningspris upp-
gick till 1,5 MSEK. Den kvotberäkning som tidigare gällde skulle i detta fall ha gett den 
skattskyldige ett uppskovsbelopp på 75 000 SEK. I och med det nya beräkningssättet 
kommer den skattskyldige, under samma förutsättningar, överhuvudtaget inte att erhålla 
något uppskov just för att kapitalvinsten på 100 000 SEK understiger differensen mellan 
ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningen för ersättningsbostaden.  

Även den höjda kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad anser vi vara oförenlig 
med neutralitetsprincipen, då höjningen påverkar den skattskyldiges handlingsalternativ. En 
höjning som den nu ifrågavarande kan komma att medföra att skattskyldiga avstår från att 
avyttra sin bostad i syfte att undvika den höjda kapitalvinstbeskattningen. Visserligen är 
höjningen av kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bostad av försiktig karaktär, men vi 
anser dock i allra högsta grad att höjningen kan komma att bidra till radikala inlåsningsef-
fekter på bostadsmarknaden. 
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Vår slutsats är således att de nya reglerna vid avyttring av bostad inte kan anses förenliga 
med neutralitetsprincipen, då de enligt vår åsikt är av så betydande art att de påverkar den 
skattskyldiges handlingsalternativ.    

6.3.3 Reglerna vid avyttring av bostads påverkan på den skattskyldi-
ge sett utifrån legalitetsprincipen 

Den nu införda räntebeläggningen på uppskovsbeloppet, vilket innebär att en årlig scha-
blonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid årets ingång skall tas upp till 
beskattning, ansågs i motiven vara förenlig med legalitetsprincipen men kom trots detta att 
ifrågasättas utifrån dess oförenlighet med nyss nämnda princip.369 Detta gällde även den 
höjda kapitalvinstbeskattningen.370  

Med detta i beaktande ställer vi oss frågan huruvida nyss nämnda regler kan anses förenliga 
med legalitetsprincipen eller inte. 

Vår åsikt är att införandet av räntebeläggningen på uppskovsbelopp och bestämmelsens ut-
formning inte kan anses förenliga med legalitetsprincipen och dess innebörd om att skatt 
skall ha stöd i lag. Vi grundar denna ståndpunkt på det faktum att den nu införda räntebe-
läggningen även skall omfatta uppskovsbelopp beviljade redan före den nya regelns ikraft-
trädande.371 Skattskyldiga som beviljades uppskov före ikraftträdandet kunde inte förutse 
att en ränta på uppskovsbeloppet i framtiden skulle komma att påföras, vilket medför att 
skatt numera tas ut på något som saknade stöd i lag vid den tidpunkt då uppskovet bevilja-
des. Det bakomliggande motivet till räntebeläggningens införande, av vilket framkom att 
avgiftsskyldigheten utlöstes efter regelns ikraftträdande, anser vi bristfälligt utifrån den 
aspekten att någon retroaktiv beskattning då aldrig skulle kunna bli aktuell. Med detta i be-
aktande måste, enligt vår mening, en retroaktiv beskattning således anses föreligga. Detta 
måste dock särskiljas från uppskovsbelopp beviljade efter räntebeläggningens införande, 
för vilka lagstöd fanns vid beviljandet. En ytterligare aspekt av räntebeläggningen på nya 
och gamla uppskov som vi anser vara av vikt att framhålla är det faktum att äldre uppskov, 
vilka kan uppgå till ett högre belopp än 1,6 MSEK, kommer att drabbas av en större skat-
tebörda än de med ett maximalt uppskovsbelopp om 1,6 MSEK. Vad avser räntebelägg-
ningen anser vi visserligen räntan vara av marknadsmässig karaktär; något som dock inte 
förtar vår ståndpunkt avseende räntebeläggning av äldre uppskov och deras oförenlighet 
med legalitetsprincipen.  

Den höjda kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad anser vi dock förenlig med le-
galitetsprincipen, då uppskov med beskattning av vinst hänförlig till avyttring av bostad 
inte enligt vår mening kan sägas innebära ett erläggande av en till beloppet fastställd skatt. 
Innebörden av ett beviljat uppskovsbelopp är enbart, enligt vår åsikt, en rätt att skjuta upp 
beskattningen av vinsten och således inte uppskov med betalning av en fastställd skatt. Vi 
är således av samma åsikt som lagstiftaren att en retroaktiv beskattning inte kan sägas före-
ligga avseende den höjda kapitalvinstbeskattningen.   

Vår slutsats är således att den nya införda räntebeläggningen på äldre uppskov inte kan an-
ses förenlig med legalitetsprincipen, då stöd i lag saknas för dess uttag. Vi anser dock att 
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den höjda kapitalvinstbeskattningen är förenlig med nyss nämnda princip, då skatten inte 
var fastställd då den omständighet inträffade som utlöste skattskyldigheten.  

6.3.4 De nya reglerna vid avyttring av bostads påverkan på den skatt-
skyldige sett utifrån de krav som uppställs för en god skattelag-
stiftning   

Införandet av räntebeläggningen kan med beaktande av det resonemang som tidigare har 
förts, vilket utmynnat i en enligt vår mening oförenlighet med legalitetsprincipen, anses stå i 
konflikt med det krav på förutsebarhet som en god skattelagstiftning förutsätter. Vi anser 
att denna brist inom en snar framtid kan komma att rubba räntebeläggningens anseende 
vad avser legitimitet bland de skattskyldiga, vilket medför att kravet på just legitimitet inte 
heller kan anses uppfyllt i och med räntebeläggningens införande.  

Ytterligare en regel som har införts vad gäller avyttring av bostad och som vi anser vara 
värd att belysa utifrån kravet på kontrollerbarhet är den att uppskovsbelopp numera kan 
härledas även till andra länder, dock med den begränsningen att bostaden skall vara belägen 
inom EES-området.372 Vi anser att de nya reglerna vid avyttring av bostad är bristfälliga vad 
gäller kravet på kontrollerbarhet. Åsikten grundas på det faktum att ett uppskovsbelopp 
kan komma att ”trollas bort”, vilket kan ske under förutsättning att två skattskyldiga till-
sammans äger en bostad i Sverige som de säljer med vinst. De förvärvar därefter en ersätt-
ningsbostad utanför Sverige, varvid vinsten förs in i det nya boendet genom det erhållna 
uppskovsbeloppet. Som ett ytterligare led säljer paret därefter sin ersättningsbostad till en 
bulvan med en kapitalförlust motsvarande vinsten, vilken motsvaras av uppskovsbeloppet. 
Därvid hävdar paret att bostaden har sålts till marknadspris, vilket de svenska skattemyn-
digheterna har svårt att motbevisa.373 Det skall härvid påminnas om det faktum att ett upp-
skovsbelopp skall återföras till beskattning när ersättningsbostaden säljs, dock skall upp-
skovsbeloppet först minskas med eventuell kapitalförlust vid avyttring av ersättningsbostad 
belägen i utlandet.374 Eftersom kapitalvinsten motsvarade kapitalförlusten i detta fall kom-
mer uppskovsbeloppet helt att försvinna och någon beskattning av vinsten kommer således 
inte att ske. 

6.3.5 Sammanställning 

De tidigare reglerna som gällde vid avyttring av bostad var, enligt vår mening, förenliga 
med neutralitetsprincipen då de inte påverkade den skattskyldiges handlingsalternativ. De 
nu införda reglerna avseende en maximal beloppsgräns i kombination med den räntebe-
läggning som har införts anser vi dock inte vara förenliga med nyss angivna princip, då des-
sa i betydligt större utsträckning kan komma att påverka den skattskyldiges handlingsval 
och innebära inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Även uppskovsreglerna avseende 
benefika förvärv anser vi vara oförenliga med neutralitetsprincipen, då dessa kan komma 
att innebära en ökad risk för skatteplanering eftersom endast vissa benefika överlåtelser 
numera är att betrakta som avyttring. Vi anser även att den höjda kapitalvinstbeskattningen 
vid avyttring av bostad är oförenlig med neutralitetsprincipen, då höjningen kan komma att 
medföra att skattskyldiga avstår från att avyttra sin bostad. Sådana inlåsningseffekter som 
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därmed kan komma att uppstå är ett resultat av att den skattskyldiges handlingsalternativ 
styrs av beskattningen. Reglerna vid avyttring av bostad kan således inte sägas påverka den 
skattskyldige på ett positivt sätt sett utifrån neutralitetsprincipen.  

Införandet av räntebeläggning på uppskovsbelopp anser vi står i konflikt med legalitets-
principen och dess innebörd om att skatt skall ha stöd i lag. Vår åsikt bottnar i det faktum 
att räntebeläggningen även skall omfatta äldre uppskovsbelopp; något som skattskyldiga 
inte kunde förutse vid den tidpunkt då uppskov beviljades. En retroaktiv beskattning skall 
således, enligt vår mening, anses föreligga. Detta föranleder att den nya regeln om räntebe-
läggning inte kan anses påverka den skattskyldige på ett positivt sätt sett utifrån legalitets-
principen. Vi är dock av en annan åsikt vad gäller den höjda kapitalvinstbeskattningen vid 
avyttring av bostad. Åsikten baserar vi på att uppskov med beskattning av vinst hänförlig 
till avyttring av bostad enbart innebär en rätt att i framtiden ta upp vinsten till beskattning 
och innebär således inte uppskov med betalning av en fastställd skatt. Detta föranleder en-
ligt vår mening att höjningen av kapitalvinstbeskattningen kan anses förenlig med legali-
tetsprincipen, vilket medför att en retroaktiv beskattning inte kan sägas föreligga.   

Vi anser att införandet av räntebeläggningen även står i konflikt med kravet på förutsebar-
het, vilket i framtiden kan komma att rubba dess legitimitet. Vidare är vi av den åsikten att 
de nya reglerna är bristfälliga vad gäller kravet på kontrollerbarhet, vilket till stor del beror 
på att uppskovsbelopp numera kan härledes till länder inom EES-området.   

6.4 De nya beskattningsreglerna utifrån ett de lege ferenda 
perspektiv  

Efter att nu ha analyserat de nya beskattningsreglerna för bostäder utifrån skatterättsliga 
principer och utifrån de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning följer i detta av-
snitt ett de lege ferenda perspektiv på reglerna. I avsnittet skall vårt förslag på reglernas fram-
tida utformning framställas, vilket skall ske utifrån en samlad bedömning av vad som tidiga-
re har framkommit ur analysen. För att knyta samman vårt resonemang kring reglernas 
framtida utformning återfinns en sammanställning i slutet av avsnittet. 

Med de nya reglerna och deras utformning i åtanke ställer vi oss frågan huruvida dessa kan 
utformas på ett bättre sätt sett utifrån den skattskyldiges perspektiv och utifrån skatterätts-
liga principer samt utifrån de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning. 

Vad avser den kommunala fastighetsavgiften är denna som tidigare har beskrivits fortfa-
rande kopplad till fastighetens taxeringsvärde om än inte i lika hög utsträckning som dess 
föregångare.375 Med beaktande av såväl den statliga fastighetsskattens som den kommunala 
fastighetsavgiftens bristande förenlighet med skatteförmågeprincipen, anser vi att avgiftens 
uttag skulle bli mer förenligt med principens innebörd under förutsättning att dess storlek 
istället baserades på bostadens anskaffningsvärde. En sådan förändring skulle förflytta fo-
kus från objektet, det vill säga bostaden, till subjektet. Detta skulle i betydligt högre ut-
sträckning innebära att hänsyn togs till den skattskyldiges skatteförmåga, då vi förutsätter 
att välbärgade skattskyldiga har större möjlighet att förvärva en bostad med högre anskaff-
ningsvärde. En sådan utformning, där anskaffningsvärdet istället utgör beräkningsgrund, 
anser vi på ett bättre sätt skulle avspegla den skattskyldiges bärkraft och skulle dessutom 
komma att bli mer förenlig med kravet på förutsebarhet. Detta eftersom avgiftens belopp 
fastställs redan vid tidpunkten för bostadens förvärv. I sammanhanget skall framhållas den 
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aspekten att en bostad belägen i ett attraktivt område kan ha övertagits genom arv, vilket 
med anskaffningsvärdet som grund för beräkningen av avgiftens storlek skulle kunna inne-
bära att en omvänd effekt uppstår. Effekten består, enligt vår mening, av att dessa skatt-
skyldiga genom åren har övertagit ett lågt anskaffningsvärde som är hänförligt långt tillbaka 
i tiden. Detta avspeglar således inte anskaffningsvärdet av ett likvärdigt boende inom ett 
likvärdigt område i dag. Att i dessa fall låta anskaffningsvärdet utgöra beräkningsgrund an-
ser vi inte är att betrakta som rättvist i den meningen att en framtida försäljning av ett så-
dant boende troligtvis utmynnar i en hög kapitalvinst; något som kan komma att medföra 
oönskade snedvridningar.     

I denna aspekt, när vi talar om den kommunala fastighetsavgiften och dess beräknings-
grund, ligger det nära till hands att beröra dess storlek. I detta avseende och med den brist 
sett utifrån likhetsprincipen som vi anser den nya begränsningsregeln besitter, är vi av den 
åsikten att ett slopande av densamma skulle vara lösningen på problemet. Som begräns-
ningsregeln är utformad idag diskrimineras olika samhällsgrupper och lika fall behandlas 
inte lika. Vi är av den åsikten att om en begränsningsregel skall finnas så skall den vara lika 
för alla med lika bärkraft.  

Med beaktande av det nu anförda och i syfte att motverka sådana oönskade snedvridningar 
som en kommunal fastighetsavgift baserad enbart på anskaffningsvärdet skulle kunna inne-
bära för de skattskyldiga som hade ärvt en bostad, anser vi att den kommunala fastighets-
avgiften i framtiden istället skall tas ut i enlighet med på förhand bestämda brytpunkter och 
belopp baserade på just anskaffningsvärdet. Detta kan illustreras genom att skattskyldiga 
vars bostad har ett anskaffningsvärde mellan 1 SEK – 1 MSEK skall erlägga ett på förhand 
bestämt belopp och bostad med ett anskaffningsvärde överstigande 1 MSEK, men under-
stigande 2 MSEK, skall påföras ett högre fastställt belopp. För bostad med ett anskaff-
ningsvärde överstigande 2 MSEK skall vidare ett ännu högre på förhand fastställt belopp 
påföras. En avgift utformad på detta sätt skulle, enligt vår mening, lösa det problem avse-
ende bostäder som har gått i arv. Lösningen består i att dessa bostäder, med låga anskaff-
ningsvärden, hamnar i ett av ovanstående intervaller och därvid tvingas erlägga ett på för-
hand fastställt belopp istället för att anskaffningsvärdet skall utgöra beräkningsgrund och 
storleken baseras en viss procentsats därav. Med en sådan utformad avgift uppnås en förut-
sebarhet och avgiften blir dessutom ännu mer förenlig med neutralitetsprincipen.  

Vi anser vidare att avgiften kan göras mer förenlig med intresseprincipen om dess erläg-
gande kan garantera en eller flera motprestationer. Under sådana förutsättningar skulle den 
kommunala fastighetsavgiftens benämning i form av just avgift, enligt vår mening, vinna 
högre legitimitet hos de skattskyldiga. Såsom avgiften är utformad i dag anser vi den i själva 
verket vara en skatt eftersom en specifik motprestation inte erhålles. De motprestationer 
som är tänkta att finansieras i och med avgiftens erläggande kan tillgodoses av alla i samhäl-
let och inte enbart av de skattskyldiga som erlägger densamma. Under förutsättning att er-
läggandet av den kommunala fastighetsavgiften inte garanterar någon direkt motprestation 
anser vi det motiverat att samtliga skattskyldiga skall bidra till ovan angivna finansiering av 
motprestationer, då även dessa får ta del av desamma. Innebörden av detta är givetvis inte 
att alla skattskyldiga skall erlägga kommunal fastighetsavgift utan finansieringen skall istället 
ske genom skatteuttag på ett annat område såsom exempelvis genom en höjd inkomstskatt. 

Vad avser reglerna vid avyttring av bostad anser vi att en framtida utformning av upp-
skovsbeloppets maximala storlek och räntebeläggning av detsamma inte skall träffa äldre 
uppskovsbelopp till större del än 1,6 MSEK vilket numera kan beviljas,376 i syfte att göra 
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reglerna mer förenliga med neutralitetsprincipen. På grund av brist på kravet avseende kon-
trollerbarhet, som den geografiska utvidgningen av uppskovsbelopp har medfört, kan fråga 
dock ställas huruvida uppskovssystemet överhuvudtaget skall kvarstå. Enligt vår mening 
kommer det i framtiden att bli ohållbart att bibehålla uppskovsbeloppet. En avskaffning av 
systemet till förmån för en successiv avbeskattning av vinst hänförlig till försäljning av bo-
stad är därför, enligt vår mening, en lösning på problemet. Den skattskyldige drabbas där-
med inte av en skattesmäll direkt utan kan dela upp beskattningen under ett visst antal år, 
vilket medför en minskad risk för bristande kontroll. Ett system utformat på sådant sätt an-
ser vi vidare är att föredra utifrån den aspekten att den skattskyldige vid denna tidpunkt 
faktiskt innehar medel att betala skatt med på grund av den vinst som har uppstått. 

Beroende på storleken på de medel som skulle inbringas i och med en avgift baserad på an-
skaffningsvärdet enligt ovan förda resonemang, kan en sänkning av kapitalvinstbeskatt-
ningen vid avyttring av bostad komma att bli aktuell. Vi anser det vara av vikt att kapital-
vinstbeskattningen vid avyttring av bostad är i enlighet med neutralitetsprincipen, vilket 
skulle bli fallet vid en sänkning då de inlåsningseffekter på bostadsmarknaden som kan 
komma att orsakas av den nu införda höjningen skulle minska. Det faktum att förvärv av 
bostad ofta styrs av den skattskyldiges skatteförmåga föranleder att en högre erlagd kom-
munal fastighetsavgift för dessa välbärgade skattskyldiga kan anses motiverad utifrån skat-
teförmågeprincipen. Dock anser vi att beskattningen vid avyttring av bostad i form av kapi-
talvinstbeskattning inte skall vara olikartad, då samma skattesats skall gälla för samtliga 
skattskyldiga oberoende av skatteförmåga. Detta som ett ytterligare led i att göra kapital-
vinstbeskattningen mer förenlig med neutralitetsprincipen.  

6.4.1 Sammanställning 

I syfte att göra den kommunala fastighetsavgiftens utformning mer förenlig med skatte-
förmågeprincipen anser vi att avgiftens storlek istället skall baseras på bostadens anskaff-
ningsvärde, då detta i betydligt högre utsträckning skulle innebära att hänsyn togs till den 
skattskyldiges skatteförmåga. Vårt resonemang förutsätter dock att välbärgade skattskyldiga 
besitter en större möjlighet att förvärva en bostad med högre anskaffningsvärde.  

Att låta anskaffningsvärdet utgöra beräkningsgrund anser vi dessutom göra avgiften mer 
förenlig med kravet på förutsebarhet, då beloppet fastställs redan vid förvärvet av bosta-
den. Vi anser dock att anskaffningsvärdet ensamt inte skall utgöra grund för beräkning då 
oönskade snedvridningar skulle kunna komma att uppstå, eftersom bostäder belägna i at-
traktiva områden och som har övertagits genom arv många gånger har ett mycket lågt an-
skaffningsvärde. Detta medför att dessa bostäder i sådant fall skulle komma att erlägga en 
orimligt låg kommunal fastighetsavgift. För att undkomma dessa snedvridningar anser vi att 
den kommunala fastighetsavgiften istället skall tas ut i enlighet med på förhand bestämda 
brytpunkter och belopp baserade på just anskaffningsvärdet. En kommunal fastighetsavgift 
utformad på sådant sätt anser vi vara mer förenlig med neutralitetsprincipen. 

Vi anser att den kommunala fastighetsavgiften skulle kunna göras mer förenlig med intres-
seprincipen under förutsättning att dess erläggande kan garantera en direkt motprestation.  

I syfte att göra reglerna vid avyttring av bostad mer förenliga med neutralitetsprincipen an-
ser vi att uppskovsbeloppets maximala storlek och räntebeläggning av detsamma inte skall 
träffa äldre uppskovsbelopp till större del än 1,6 MSEK. Med beaktande av den brist på 
kontrollerbarhet som föreligger anser vi dock att uppskovssystemet kan bli svårt att över-
huvudtaget behålla i framtiden. Istället förespråkar vi en successiv avbeskattning av vinst 
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hänförlig till avyttring av bostad; något som medför en möjlighet för den skattskyldige att 
dela upp beskattningen under flera år samtidigt som kontrollerbarheten bibehålls. 

En sänkning av kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bostad kan visserligen komma att 
bli aktuell; något som, enligt vår mening, skulle göra beskattningen mer förenlig med neut-
ralitetsprincipen. Vi anser det dock vara av vikt att skattesatsen förblir densamma för samt-
liga skattskyldiga oberoende av skatteförmåga, som ett ytterligare led att göra kapitalvinst-
beskattningen förenlig med neutralitetsprincipen.  

6.5 Sammanfattning 

I syfte att ge läsaren en översiktlig och samlad bild av den nu förda analysen följer i detta 
avsnitt en sammanfattning, i vilken vi än en gång belyser de slutsatser vi kommit fram till i 
analysen. 

De nya beskattningsreglerna för bostäder vilka inkluderar den nu införda kommunala fas-
tighetsavgiften, ändrade regler för uppskovsbelopp samt höjd kapitalvinstbeskattning har, 
vid en jämförelse med de tidigare gällande reglerna, kommit att påverka den skattskyldige 
sett utifrån såväl skatterättsliga principer som utifrån de krav som skall ställas på en god 
skattelagstiftning. 

Vi är av den åsikten att den nu införda kommunala fastighetsavgiften inte kan sägas påver-
ka den skattskyldige positivt sett utifrån skatteförmågeprincipen och dess innebörd om att 
skatt skall erläggas efter bärkraft. Fokus ligger fortfarande på objektet, det vill säga bosta-
den, och inte på den skattskyldige i egenskap av subjekt då avgiften inte tar hänsyn till den 
skattskyldiges skatteförmåga eftersom en identisk avgift skall erläggas. 

Det faktum att avgiften numera är fastställd till ett visst belopp innebär, enligt vår mening, 
en positiv påverkan för den skattskyldige sett utifrån neutralitetsprincipen och dess inne-
börd om att avgiftens storlek inte skall påverka den skattskyldiges handlingsalternativ. Den 
tidigare gällande statliga fastighetsskatten och dess starka koppling till de skenande taxe-
ringsvärdena medförde att skattskyldiga inte sällan tvingades lämna sina bostäder på grund 
av en alltför hög fastighetsskatt, vilken var resultatet just av de höga taxeringsvärdena. Det 
nu införda systemet kan, enligt vår mening, sägas öka förutsättningarna för skattskyldiga att 
bo kvar i sina bostäder oavsett taxeringsvärdets utveckling.  

Den kommunala fastighetsavgiften kan dock, enligt vår mening, inte sägas påverka den 
skattskyldige positivt sett utifrån intresseprincipen och dess innebörd om att skatt skall er-
läggas efter den nytta som erhålles. Vid en första anblick ansåg vi dock en större förenlighet 
med principen föreligga med beaktande av avgiftens benämning i form av just avgift, vilket 
kännetecknas av ett erhållande av direkt motprestation och därmed nytta. Även det faktum 
att avgiften är kommunal styrkte till en början denna åsikt. Vid närmare studier fann vi 
dock att avgiftens benämning är vilseledande och att den kommunala fastighetsavgiften 
istället bör benämnas efter sin rätta innebörd, vilket enligt vår mening är en skatt då någon 
direkt motprestation fortfarande inte erhålles. 

Införandet av den kommunala fastighetsavgiften kan, enligt vår mening, inte sägas påverka 
den skattskyldige positivt sett utifrån likhetsprincipen på grund av den nya begräsningsre-
geln. Såsom regeln nu är utformad genom en begränsning av kretsen skattskyldiga, då en-
dast pensionärer över 65 år och skattskyldiga i behov av aktivitets- och sjukersättning om-
fattas av regeln, anser vi att regeln innebär en negativ påverkan på den skattskyldige sett ut-
ifrån likhetsprincipen och dess innebörd om att lika fall skall behandlas lika. 
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Avgiften kan inte heller anses besitta legitimitet, då skattskyldiga med bättre ekonomiska 
förhållanden erhåller störst vinning, vilket i sig föranleder en brist på kravet på effektivitet. 
Vi anser dessutom att den indexering av avgiften som nu har införts är bristfällig vad avser 
kraven på såväl förutsebarhet som synlighet.  

De förändringar avseende reglerna vid avyttring av bostad som genomfördes som ett led i 
införandet av den kommunala fastighetsavgiften kan, enligt vår mening, sägas påverka den 
skattskyldige negativt sett utifrån neutralitetsprincipen eftersom reglerna i allra högsta grad 
kan sägas påverka den skattskyldiges handlingsalternativ. Det nu införda maxbeloppet av-
seende uppskovsbeloppets storlek och den räntebeläggning av beloppet som har införts 
påverkar skattskyldiga genom att avyttring av bostad undvikes i betydligt större utsträck-
ning än vad som tidigare var fallet. Följden därav blir, enligt vår mening, att oönskade in-
låsningseffekter på bostadsmarknaden uppstår. Även de förändrade uppskovsreglerna vid 
benefika överlåtelser anser vi påverkar den skattskyldige negativt sett utifrån denna princip, 
då de begränsningar gällande vilka överlåtelser som numera är att betrakta som avyttringar 
och som således skall vara föremål för beskattning uppmuntrar till skatteplanering för att 
om möjligt komma undan denna beskattning. Inte heller anser vi att den höjda kapital-
vinstbeskattningen kan anses förenlig med neutralitetsprincipen, då den bidrar till ovan 
nämnda inlåsningseffekt. 

Den nu införda regeln om räntebeläggning anser vi påverkar den skattskyldige på ett nega-
tivt sätt sett utifrån legalitetsprincipen och dess innebörd om att skatt skall ha stöd i lag. 
Ställningstagandet grundar vi på det faktum att räntebeläggningen även skall omfatta äldre 
uppskov och att den skattskyldige vid den tidpunkt då beskattningen utlöstes inte kunde 
förutse ett införande av en sådan regel, vilket medför att en retroaktiv beskattning måste 
anses föreligga. Den höjda kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad kan dock, en-
ligt vår mening, inte anses stå i strid med retroaktivitetsförbudet då uppskov med betalning 
av en fastställd skatt inte kan anses föreligga. Vi anser därför höjningen vara förenlig med 
legalitetsprincipen. 

Införandet av räntebeläggningen är, enligt vår mening, oförenlig med kravet på förutsebar-
het, vilket kan komma att föranleda en avsaknad av legitimitet. Reglerna brister även vad 
gäller kravet på kontrollerbarhet i den aspekten att uppskovsbelopp numera kan härledas 
till länder utanför Sverige dock inom EES-området. 

Med beaktande av de slutsatser som nu har presenterats är vi av den åsikten att den kom-
munala fastighetsavgiftens storlek istället skall baseras på bostadens anskaffningsvärde, i 
syfte att göra avgiften mer förenlig med skatteförmågeprincipen. En sådan beräknings-
grund skulle påverka den skattskyldige positivt vad avser kravet på förutsebarhet. I syfte att 
motverka snedvridningar, vilka skulle kunna uppstå i de fall en bostad har överlåtits genom 
arv och därför besitter ett lågt anskaffningsvärde, anser vi att avgiftens storlek skall faststäl-
las utifrån bestämda brytpunkter och belopp baserade på just anskaffningsvärdet. En sådan 
utformning av avgiften anser vi medföra en bättre förenlighet med neutralitetsprincipen 
sett utifrån den skattskyldiges perspektiv. Skulle en direkt motprestation kunna garanteras 
den skattskyldige skulle avgiftens utformning dessutom komma att bli mer förenlig med in-
tresseprincipen. 

Avseende reglerna om avyttring av bostad anser vi dessa bli mer förenliga med neutralitets-
principen om uppskovsbeloppets maximala storlek och räntebeläggningen av detsamma 
inte omfattade äldre uppskovsbelopp till större del än 1,6 MSEK. I och med den geografis-
ka utvidgningen av uppskovsbelopp och de därmed ökade kontrollsvårigheterna, anser vi 
dock att uppskovssystemet bör avskaffas till förmån för en successiv avbeskattning av vinst 
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hänförlig till avyttring av bostad. Kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad skulle 
kunna komma att medföra en större förenlighet med neutralitetsprincipen för det fall en 
sänkning skulle bli aktuell. Det är dock av vikt att samtliga skattskyldiga drabbas av samma 
skattesats oavsett skatteförmåga, i syfte att göra kapitalvinstbeskattningen än mer förenlig 
med neutralitetsprincipen.    
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