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Abstract 

The thesis deals with packaging of real estate’s; an approach concerning tax benefits with 

the purpose to sell real estates in a more beneficial process than what is doable in direct 

sales. The proceeding can be beneficial because of the rules in Inkomstskattelagen 

(19999:1229) regarding underpriced transfers and selling of business related shares.   

The real estate owner initiates the procedure through an establishment of an affiliate to a 

previously wholly owned parent company, where the real estate is the solitary asset of the 

affiliate. In order to fulfill the rules of underpriced transfers the transfer from the parent 

company shall be valued in regards to the tax value, else it will be taxed. Once packaged the 

affiliate containing the property can be sold tax free, made possible by the rules regarding 

business related shares.  The vendor can therefore achieve a tax-free sale while the buyer 

does not have to pay stamp duty, since the affiliate remains the owner of the property. 

Consequently, both parties can in the selling attain benefits by having a transaction with a 

packaged real estate. Still there exist numerous regulations and ones whom do not possess 

sufficient knowledge of the risks could encounter issues, causing a default in the intended 

benefits. 

The thesis has found that acquisitions of a packaged property set higher requirements on 

the seller’s and the buyer’s knowledge than direct sales would. In greater extent the benefits 

accrue the selling part. The buyer’s most important mean to control before the acquisition 

of a packaged real estate is that the purchase price is equal to the performance. This be-

cause packaged real estate’s often contains deferred tax liabilities because the depreciation 

is not reintroduced at the realization. 

  



 

 

Sammanfattning 

Uppsatsen tillhandahåller en beskrivning av hur paketering av fastigheter går till. Förfaran-

det är ett skatteanpassat upplägg för att avyttra fastigheter på ett mer förmånligt tillväga-

gångssätt än direktförsäljning. Anledningen till att förfarandet kan göras förmånligt är In-

komstskattelagens (1999:1229) regler om underprisöverlåtelser och näringsbetingade ande-

lar.  

Förfarandet inleds med att fastighetsägaren bildar ett dotterbolag till ett sedan tidigare hel-

ägt moderbolaget, för att sedan överföra fastigheten till dotterbolaget som blir ensam till-

gång i bolaget. Överlåtelsen från moderbolaget skall ske till det skattemässiga värdet för att 

reglerna om underprisöverlåtelse skall uppfyllas så att uttagsbeskattning aldrig aktualiseras. 

När fastigheten är förpackad kan dotterbolaget innehållande fastigheten avyttras skattefritt i 

och med reglerna om näringsbetingade andelar. Säljaren kan därmed uppnå en skattefri för-

säljning och köparen slipper betala stämpelskatt i och med att bolaget förblir ägaren av fas-

tigheten. Båda parterna i försäljningen kan därmed uppnå fördelar i en affär med en pakete-

rad fastighet. Men reglerna är många och den som inte har tillräckliga kunskaper riskerar att 

hamna i ”fallgropar” som gör att de tänkta fördelarna uteblir.  

Uppsatsen har funnit att förvärv av en paketerad fastighet ställer högre kunskaper hos både 

köparen och säljaren gentemot direktförsäljning. Fördelarna tillfaller i större utsträckning 

säljande part. Viktigast för köparen att kontrollera vid förvärv av en paketerad fastighet är 

att köpeskillingen motsvarar prestationen. Detta då paketerade fastigheter ofta innehåller 

latenta skatteskulder i och med att avskrivningar inte återinförs vid övertagandet. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

Handel med fastigheter är en bransch som omsätter tillgångar med stora värden, särskilt efter se-

nare delen av 1900-talets prisstegringar på fastigheter. Privatpersoner såväl som företag söker i 

alla branscher vägar för att vinstmaximera sina verksamheter. Inom fastighetsbranschen är det 

populärt att omstrukturera bolag för att på så vis erhålla lägre försäljningskostnader. Försäljning 

av fastigheter kan idag ske genom flera tillvägagångssätt. Det kan dels ske genom att fastigheten 

överförs till dotterbolag, för att vid försäljning undgå skatt på kapitalvinsten. Detta genom att 

försäljningen omfattas av näringsbetingade andelar som är skattefria vid avyttring. Ett annat för-

säljningssätt är att sälja fastigheten direkt utan någon paketering.  

Att ett moderbolag förpackar en fastighet i ett dotterbolag och sedan säljer bolaget vidare är en 

förutsedd och accepterad process utav lagstiftaren.1 Anledningen till lagstiftarens generösa in-

ställning till försäljning av näringsbetingade andelar är att bolag inte skall kedjebeskattas.2 Skatte-

reglerna skall vara neutrala och endast beskatta konstlade upplägg vars syfte är skatteundandra-

gande.3  

Lagstiftaren införde en ny lag om näringsbetingade andelar 1 januari 2010 som förbjöd under-

prisöverlåtelser till och från handelsbolag, vilket i sin tur ofta ägdes av utländska dotterbolag, ofta 

med säte i lågbeskattade länder. Förfarandet med handelsbolag var att fastigheten såldes till 

marknadsvärde. Därefter togs kapitalvinsten upp i moderbolaget genom en utdelning från det ut-

ländska dotterbolaget. Utdelningen var skattefri då andelarna i dotterbolaget ansågs näringsbe-

tingade. Det var efter det att försäljningen ägt rum som fördelarna uppstod för köparen då det 

fanns möjlighet att göra avdrag för kapitalförlusten som uppkommit i handelsbolaget efter det att 

bolaget likviderats. Problemet som lagstiftaren såg med paketering via handelsbolag var att avdra-

gen för kapitalförlusten som bolagen gjorde avdrag för inte var ”verkliga” eftersom förlusten en-

dast uppstod på pappret och därför förbjöd upplägget. Paketering sker trots förbudet fortfarande 

men i andra lagliga former. Om dessa former är lika förmånliga för köpare såväl som säljare är 

det tänkt att uppsatsen skall utvisa. Att försäljning av en paketerad fastighet kan vara en fördelak-

tig affär för säljaren råder det ingen större osäkerhet om. Mer tvivelaktigt är om köparens fördelar 

                                                 
1 Prop. 2002/03:96 s. 132. 

2 Prop. 2002/03:96 s. 1. 

3  Lodin m.fl. Inkomstskatt, s. 43. 
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att förvärva en paketerad fastighet väger upp riskerna som medföljer. För risker och ”fallgropar” 

finns för både köpare och säljare och de skiljer sig från en direktförsäljning av en fastighet. Vik-

tigt är att göra en sund bedömning huruvida fördelarna överstiger nackdelarna gentemot direkt-

förvärv av fastigheten innan förvärv äger rum. Det är genom denna uppsats uppsatsskrivaren 

hoppas kunna ge vägledning som kan vara till hjälp för den som står inför ett köp av en pakete-

rad fastighet.  

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utreda om paketering av fastigheter är att föredra framför direktför-

säljning samt studera vilka risker paketering medför för säljare såväl som för köpare. I analysdelen 

ska det även undersökas om paketering av fastigheter uppfyller syftet med lagstiftningen. 

 

1.3 Avgränsning 

Den aktuella uppsatsen kommer endast att behandla paketeringsprocessen av fastigheter utifrån 

svenska regler. Fokus kommer att riktas mot de skatterättsliga reglerna. De civilrättsliga reglerna 

kommer att uppmärksammas i den mån författaren anser att det krävs för att få en helhets bild av 

förförandet eller då reglerna anses vara en viktig del i processen. 

Uppsatsen kommer endast behandla kommersiella fastigheter då omstrukturering av privata bo-

städer sker i begränsad utsträckning. Vid redogörelse för hur omstruktureringar i bolag ser ut 

kommer uppsatsen att utgå från fåmansägda aktiebolag.   

 

1.4 Metod och Material 

I uppsatsen har lag och förarbeten används för att utreda rättsläget och för att få förståelse för 

hur området kring paketering av fastigheter är lagreglerat. Litteratur på området som behandlar 

uppsatsens ämne är begränsad och berör sällan paketering av fastigheter direkt. Den litteratur 

som använts har varit hjälpmedel för att få en tydligare bild av paketeringsprocessens olika delar. 

Tack vare att stora delar utav mitt uppsatsskrivande spenderats i min hemstad Uppsala har Upp-

sala samt Stockholms stadsbibliotek kommit till stor användning vid sökandet av litteratur. Pro-

blematiken kring paketering av fastigheter berör många som jobbar med fastigheter och skatterätt 

i praktiken, därmed har det uppkommit artiklar som varit till hjälp för att få bredare förståelse för 

de problem som kan uppstå för parterna i processen.  
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Den deskriptiva metoden har företagits i syfte att beskriva hur paketeringsprocessen går till för 

att läsaren skall få en tydlig bild av bakgrunden för uppsatsen. Efter redogörelsen av processen 

kommer problemorienterad metod att användas för att undersöka vilka för- och nackdelar som 

finns med paketering av fastigheter. I analysen kommer paketeringsprocessen att utredas närma-

re. Där kommer mina egna tankar på förfarandet att presenteras samt riskerna som köpare och 

säljare måste tänka på.  
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2 Kort redogörelse för paketeringsprocessen 

Fastighetspaketeringar är som nämnts i avsnitt 1.1 av lagstiftaren förutsedd och accepterad hand-

ling som är till för att minska skatten vid försäljning av fastigheter.4 Det är reglerna i inkomstskat-

telagen (1999:1229) som gör förfarandet möjligt. Enligt förarbetet till reglerna om skattefri kapi-

talvinst och utdelning på näringsbetingade andelar skall det inte finnas några regler som hindrar 

förpackning av tillgångar.5  

Första steget i att paketera en fastighet är att bilda ett nytt aktiebolag med moderbolaget som äga-

re. Alternativt köper fastighetsägaren ett färdigbildat lagerbolag. Sedan överförs fastigheten in i 

dotterbolaget som ensam tillgången i bolaget. Fastighetens försäljningspris som dotterbolaget be-

talar är det skattemässiga värde och inte marknadsvärdet. Försäljningspriset måste minst motsva-

ra det skattemässiga värdet, annars behandlas överlåtelsen som om den avyttras till skattemässiga 

värdet. Någon beskattning på försäljningen till dotterbolaget blir aldrig aktuellt på grund av tillå-

ten underprisöverlåtelse enligt inkomstskattelagen.6 Kostanden som uppstår vid försäljningen är 

stämpelskatt vilket tillfaller dotterbolaget att betala. Stämpelskatten betalas med en procentsats på 

försäljningspriset för fastigheten som i det här stadiet ofta sker till det skattemässiga värdet.7   

När fastigheten paketerats i ett dotterbolag är fastigheten klar för försäljning. Förvärvaren av dot-

terbolaget som fastigheten är placerad i blir endast ägare till aktiebolaget och inte fastigheten. Då 

fastigheten aldrig byter ägare, bolaget förblir ägaren, behöver stämpelskatten aldrig betalas av kö-

paren. I och med att försäljning av fastigheter i regel sker till höga belopp betyder det att köparen 

kan spara mycket pengar genom att undgå att betala stämpelskatt. Största fördelen tillfaller sälja-

ren av den paketerade fastigheten som undkommer beskattning av vinsten. Detta beror på reg-

lerna i inkomstskattelagen om skattefrihet på näringsbetingade andelar. 8 Förutsättningen för att 

näringsbetingade andelar skall vara skattefria är att de ägs av ett bolag. 9  Därför finns ingen möj-

lighet att en fysisk person äger det paketerade bolaget. När köpeskillingen skall bestämmas vid 

försäljning av en paketerad fastighet är det fler omständigheter som måste beaktas än vid direkt-

försäljning, där köpeskillingen främst bestäms efter marknadsvärdet. Vid försäljning av paketera-

                                                 
4 Prop. 2002/03:96 s. 132. 

5 Prop. 2002/03:96 s. 132. 

6 IL 23 kap. 

7 Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 8 §. 

8 Il 25a:5. 

9 IL 24:13. 
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de fastigheter är det viktigt att köparen har kännedom att fastigheten kan ha en latent skatteskuld 

i och med att tidigare värdeminskningsavdrag inte återinförs vid försäljningen då fastigheten ald-

rig bytte ägare. Därmed finns en risk att köpeskillingen inte överensstämmer med motprestatio-

nen. Något som köparen skall ta med i beräkningen av köpeskillingen är att värdeminskningsav-

drag som gjorts av förra ägaren återförs vid en senare försäljning eftersom fastigheten inte ansågs 

avyttrad när förvärvaren köpte den paketerade fastigheten.10 Förvärvaren av en paketerad fastig-

het kan i realiteten köpa en fastighet som är fullt avskriven och därmed inte ha möjlighet att göra 

ytterligare avskrivningar. 

Det är inte enbart skatterättsliga regler som skiljer sig åt om ett företag väljer att sälja en fastighet 

genom direktförsäljning. När försäljning av en fastighet sker genom direktförsäljning är det jor-

dabalken (1970:994) som reglerar köpet och vid paketering av fastigheter är det köplagen 

(1990:931). 

 

 

                                                 
10 Bergstrand, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, s. 37. 
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3 Underprisöverlåtelse 

3.1  Villkor för underprisöverlåtelse 

Ett av skälen till att försäljning av paketerade fastigheter blir en lönsam process är inkomstskatte-

lagens regler om tillåtna underprisöverlåtelser.11 Underprisöverlåtelse är en av de första stegen i 

paketeringsprocessen och sker när fastigheten frånskiljs moderbolagets för att överföras till ett 

dotterbolag.  Villkoren för tillåten underprisöverlåtelse finns i IL 23 kap. som innehåller vilka reg-

ler som skall vara uppfyllda för att överlåtelsen inte skall uttagsbeskattas. 

Beskattning på vinster som företag gör sker enligt huvudregeln vid avyttringstillfället av egendo-

men, vilket kallas realisationsprincipen.12 Denna princip används då det anses vara det mest pålit-

liga tillvägagångssättet att beskatta vinster.13 Utöver realisationsprincipen sker beskattning även på 

uttag som företaget gör.14 Uttagsbeskattning sker genom att näringsidkaren betalar skatt på det 

belopp som motsvarar den uttagna tillgången.15 Precis som vid realisationsprincipen förutsätts att 

tillgången skiljs från företaget.   

Motivet till att beskattning på underprisöverlåtelser är undantagna från överlåtelser mellan kon-

cernföretagen är att det förvärvade företaget får uppskov från skatten, i och med att tillgången 

beskattas vid en senare avyttring.16 Därigenom går staten inte miste om några skatteintäkter utan 

intäkten skjuts endast upp till ett senare tillfälle. Syftet med lagstiftarens generösa inställning till 

underprisöverlåtelser är att koncerner betraktas som ett enda företag. På detta sätt eftersträvas 

skattemässig neutralitet för dessa bolag.17 Ytterligare syfte med underprisöverlåtelser är bland an-

nat i samband med omstruktureringar, då lagstiftaren vill förenkla för koncerner att bedriva verk-

samhet som sedan gynnar företagsklimatet.18 Däremot får inte omstruktureringar ha till syfte att 

endast kringgå skatt, utan det måste finnas ett affärsmässigt motiv bakom omstruktureringen.19 

                                                 
11 IL 23:9.  

12 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 184.  

13 Lodin m.fl., Inkomstskatt, .s 292. 

14 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s 276. 

15 Lodin m.fl, Inkomstskatt, s. 277. 

16 Lodin m.fl. Inkomstskatt, s.503. 

17 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 121.  

18 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 121.  

19 IL 23:14-24.  



 

 
8 

Det första villkoret för att en underprisöverlåtelse skall uppfylla kriterierna för skattefrihet finns i 

IL 23:14. Där stadgas att överlåtaren och förvärvaren skall vara en fysisk- eller juridisk person. 

Däremot får överlåtelse inte ske till ideella föreningar eller stiftelser vilket innebär att paketering 

inte är tillåtet genom dessa associationer.20  

Det andra villkoret framgår av IL 23:16 vilken innebär att förvärvaren ska vara skattskyldig i Sve-

rige för inkomster som hänförs till den verksamhet i vilken tillgången ingår. Villkoret finns för att 

lagstiftaren vill se till att den svenska skattebasen upprätthålls i och med att obeskattade reserver 

finns kopplade till överlåtelsen av fastigheten.21  

Tredje villkoret för underprisöverlåtelsen är stadgat i IL 23:17 och reglerar koncernbidragsregler-

na. Regleringen tar sikte på att säkerställa att företag inte kringgår koncernbidragsreglerna genom 

att överföra enstaka tillgångar inom koncernen till underpris. Reglerna i IL 23:17 fastslår att möj-

lighet att ge koncernbidrag utan uttagsbeskattning skall gälla verksamhetsåret, under förutsättning 

att överlåtelsen består av tillräckligt stor del av näringsverksamheten. Uppfylls inte kriteriet i IL 

23:17 måste hela näringsverksamheten, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet 

överlåtas, för att underprisöverlåtelsen inte skall föranleda beskattning.22 Definition  för vad som 

anses som verksamhetsgren finns i IL 2:25.  

Fjärde villkoret finns samlat i IL 23 kap 18 – 23a och syftar till för att skydda kapitalvinstbeskatt-

ningen av andelar i fåmansföretag. Reglerna tar sikte på att förhindra att underprisöverlåtelser 

från ett företag med kvalificerade andelar till ett företag utan kvalificerade andelar blir tillåtet.23 IL 

23 kap. avlutas med villkor som ställs för att hindra att en underprisöverlåtelse sker till ett under-

skottsbolag.24 Syftet med underskottsbolagsreglerna är att säkerställa att obeskattade reserver be-

skattas i Sverige och inte överförs till underskottsbolag.25 

 

                                                 
20 IL 23:14 2 st.  

21 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s 121. 

22 IL 22:17. 

23  Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s 133-134. 

24  Il 23 kap 24-29. 

25 Kleerup, Tegnander, Fastigheten och skatten, s. 186. 
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3.2 Undantag från uttagsbeskattning 

När fastigheter saluförs mellan två bolag med samma ägare är det sällan motiverat för ägaren att 

betala marknadspriset på fastigheten. Övertåts en fastighet till ett lägre värde än marknadspriset 

uppstår en förmån då mottagaren mottagit en tillgång till underpris.26 Huvudregel är att sådan af-

färshändelse blir uttagsbeskattad som om den sålts till marknadsvärdet.27 

Undantag från huvudregeln om att underprisöverlåtelser skall beskattas är, om överlåtelsen varit 

affärsmässigt motiverat.28 Situationer när undantaget går att tillämpa är, givet i exempel om bola-

get kan motivera att det är långsiktigt gynnsamt att ge ett förmånligare pris till överlåtaren än om 

tillgången sålt till marknadsvärde.29 Om underprisöverlåtelsen inte går att motivera sker uttagsbe-

skattning enligt IL 22:7. Marknadsvärdet bestäms utifrån det värde fastigheten hade erhållit om 

det sålts på den öppna marknaden.30 Definitionen som lagstiftaren utgår ifrån lyder ”mest sanno-

likt pris vid en tänkt överlåtelse på en fri och öppen marknad” och kommer från Institutet för 

värdering av fastigheter.31 I praktiken är det inte endast marknadspriset som tas i beaktning vid 

handel av kommersiella fastigheter. Köparen bedömer även fastighetens framtida nuvärde genom 

att beräkna fastighetens avkastningsvärde.32  

3.3 Skattemässigt värde 

I IL 23:10 stadgas att om tillgången, som i detta fall avser fastigheten, avyttras till ett lägre belopp 

än tillgångens skattemässiga värde skall överlåtelsen behandlas som om tillgången avyttrats mot 

en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet. Beräkningen av det skattemässiga värdet 

skiljer sig åt beroende på om fastigheten är en kapitaltillgång eller lagertillgång. För att en tillgång 

skall kunna paketeras krävs det att tillgången är en kapitaltillång vilket definieras i IL 25:3. Lager-

tillgångar definieras i IL 17:3. Situationer som är vanliga då fastigheter anses vara lagertillgångar är 

när verksamhetens syfte är handel med fastigheter.  

                                                 
26 IL 22:3. 

27 IL 22:7. 

28 Prop. 1998/99:15, s. 166. 

29 Prop. 1998/99:15, s. 166. 

30 Il 61:2.  

31 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt; Fastighetsnomenklatur, s. 149. 

32 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt; Fastighetsnomenklatur s. 159.  
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3.4 Koncernbidragsrätt 

För att en företagsgrupp skall vara en koncern krävs det enligt IL 2:5 att en grupp företag eller 

andra näringsidkare enligt svensk lag bildar en koncern.33 I aktiebolagslagen (2005:551) finns kri-

terier för när ett moderbolag samt ett dotterbolag skall få bilda en koncern tillsammans.34  

I IL 23:17 stadgas att en förutsättning för att en underprisöverlåtelse av en fastighet skall anses 

tillåten är att koncernbidrag får ges mellan de två bolagen. I IL 35:3 anges ytterligare förutsätt-

ningar för när koncerner får ge koncernbidrag. Detta visar att reglerna om koncernbidragsrätt 

och underprisöverlåtelser är sammankopplade, samt att bådas villkor måste uppfyllas för att pake-

tering skall kunna ske.  

Enligt IL 35:1 är koncernbidrag en transaktion mellan två företag som skall dras av hos givaren 

och vara skattepliktigt hos mottagaren. Reglerna syftar till att vara en resultatjämnande åtgärd för 

koncerner.35 Vidare anges i IL 35:2 kriterier för vilka ägardelar som krävs för att koncernbidrag 

skall godkännas. Bland annat ställs krav på att moderbolaget skall äga minst 90 % av andelarna i 

dotterbolaget. Överlåtaren skall beakta koncernbidragsspärren vid tidigare års underskott.36 Den 

innebär att underskottsföretag inte får dra av underskott som uppkommit före det beskattningsår 

då spärren inträder med högre belopp än beskattningsårets överskott, beräknat utan hänsyn till 

avdragen för underskott och till sådana mottagna koncernbidrag som tas upp enligt IL 35 kap.37 

I IL 35:3 stadgas det att koncernbidrag tillåts lämnas från moderbolag till dotterbolag från och 

med den dag då verksamheten börjar i dotterbolaget.38 Denna reglering tillkom den 1 januari 2009 

och skiljer sig från den tidigare regeln som inte gjorde det möjligt att lämna bidrag till dotterbola-

get det första verksamhetsåret.39 Enligt förarbetena infördes de nya reglerna för att underlätta för 

företagen att göra omstruktureringar inom koncerner.40  

 

                                                 
33 IL 2:5. 

34 ABL 1:11-12.  

35 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 401. 

36 IL 40:18. 

37 IL 40:18. 

38 Prop. 2008/09:40 s. 22. 

39 Prop. 2008/09:40 s. 22. 

40 Prop. 2008/09:40 s. 22. 
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4 Näringsbetingade andelar  

4.1 Skattefrihet på näringsbetingade andelar 

Ett aktieinnehav i ett företag kan enligt IL ha två syften, innehavet kan antingen ha kapitalplacer-

ingssyfte eller så är innehavet näringsbetingat. I IL 24:14 finns villkoren på vad som definieras 

som en näringsbetingad andel under förutsättning att de är en kapitaltillgång. Uppfyller inte aktie-

innehavet ett av dessa villkor anses innehavet ha kapitalplaceringssyfte.41 Första kriteriet är att om 

aktieinnehavet är en onoterad andel skall den anses som en näringsbetingad andel enligt IL 

24:14.42 Vidare i samma paragraf anges att om moderföretaget äger tio procent eller mer av röste-

talet för samtliga marknadsnoterade andelarna i dotterföretaget kan tillgången anses näringsbe-

tingad.43 Om inte ovanstående kriterier är uppfyllda kan innehavet ändå anses som en näringsbe-

tingad andel om innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller ett 

företag som med hänsyn till äganderättsförhållandet kan anses som ett närstående bolag.44 Upp-

fyller inte bolaget något av dem tre kraven kan försäljning av en paketerad fastighet inte uppnå 

den skattefrihet som medföljer försäljning av näringsbetingande andelar.45 

En konsekvens av lagstiftarens generösa inställning till att försäljning av kapitalvinster på när-

ingsbetingade andelar är skattebefriande är att kapitalförluster inte får dras av enligt IL 25a:5 2 

st.46 Utav förarbetena framgår att det finns två motiv till att näringsbetingade andelar är skattefria. 

Det ena är att lagstiftaren vill undvika att företag som bedriver verksamhet genom koncerner 

skall bli kedjebeskattade och den andra att skatteplanering ska undvikas.47 Skattebefrielse för kapi-

talvinster på näringsbetingade andelar är ett uttryck för neutralitetsprincipen.48 Den siktar på att 

skatten inte skall ha någon inverkan på den skattskyldiges handlingsalternativ vid val att bedriva 

sin verksamhet.49 

                                                 
41 IL 24:14 1 st. 

42 IL 24:14 p. 1. 

43 IL 24:14 p. 2.   

44 IL 24:14 p. 3. 

45 IL 24:17. 

46 Prop. 2002/03:96 s. 1. 

47 Prop. 2002/03:96 s. 1.  

48 Lodin m.fl. Inkomstskatt, s. 43.  

49 Lodin m.fl. Inkomstskatt, s. 43.  
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4.2 Byggmästarsmitta 

Paketering av fastigheter är som beskrivits i avsnitt 1.1 ett skatterättligt förfarande i syfte att 

minska beskattning. I detta avsnitt ska det beskrivas en annan situation där paketering av fastighe-

ter kan vara en fördel för fastighetsägaren.   

Som beskrivits i avsnitt 3.3 krävs det att den paketerade fastigheten är en kapitaltillgång för att 

försäljningen skall ske med de förmåner som medföljer reglerna om skattefrihet på näringsbeting-

ade andelar . Om en fastighet inte räknas som kapitaltillgång anses den vara en lagertillgång enligt 

IL 27:4. Det som gör att ett bolag innehar tillgångar som klassificeras som lagertillgångar är att 

bolaget förvärvat fastigheten i syfte att bedriva byggnadsrörelse eller bedriver handel med fastig-

heter.50 Det kallas då att tillgången blivit byggmästarsmittad.51 

Trots att fastigheten betraktas vara lagertillgång går det fortfarande att uppnå den skattebefrielse 

som kapitaltillgångar har.52 Ägs aktierna av ett moderbolag, anses inte aktierna i moderbolaget ut-

göra lagertillgång.53 Naturligtvis får däremot inte moderbolaget bedriva byggnadsrörelse utan en-

dast äga aktier i dotterbolaget som fastigheten är placerad i.54  

4.3 Gåva av fastighet, s.k. Kattrumpa 

Den här delen kommer att beskriva en alternativ lösning till den tidigare beskrivna lösningen av 

paketering. Kattrumpa, som förfarandet kallas55, är till för att fysiska personer skall kunna mini-

mera sin skatt eller bli av med byggmästarsmitta genom att fastigheten överlåts genom gåva och 

gåvogivaren får en revers mot bolaget.56 Dotterbolaget ägs i sin tur av ett moderbolag. 

Förfarandet fick benämningen kattrumpa efter att en fastighet i kvarteret kattrumpan på Söder-

malm i Stockholm överlåtits genom gåva från en privatperson till ett helägt aktiebolag. Den här 

typen av transaktion hade skett tidigare men det var det här fallet som gav namn åt transaktionen. 

För att kunna ge en fastighet i gåva fodras det att de civilrättsliga reglerna för vad som betraktas 

                                                 
50 IL 27:4. 

51 Björn Ohlsson, Finansiell planering, s. 5. 

52 Björn Ohlsson, Finansiell planering, s. 5. 

53 Björn Ohlsson, Finansiell planering, s. 5. 

54 Björn Ohlsson, Finansiell planering, s. 5. 

55 Molin, Svensson, Gåva, s. 54. 

56 Molin, Svensson, Gåva, s. 55.  
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som gåva är uppfyllda.57 Fastigheten måste även vara föremål för kapitalvinstbeskattning, vilket i 

stort sett alla fastigheter är.  

Förvärv genom gåva är enligt IL 8:2 skattefria. Villkoren för att överlåtelsen skall anses som en 

gåva är att det skall vara en förmögenhetsöverlåtelse och att överlåtelsen sker frivilligt.58 För att 

bedöma om en fastighet uppfyller villkoren för gåva eller om överlåtelse skall betraktas som köp 

används huvudsaklighetsprincipen.59 Det innebär att en helhetsbedömning görs om överlåtelsen 

har karaktären gåva eller köp. Bedömningen görs utifrån fastighetens taxeringsvärde, därefter ser 

man om ersättningen motsvarar taxeringsvärdet.60 Betalningsansvaret för lån och ersättning i 

form av revers skall tas med i beräkning för ersättning. Om ersättningen för fastigheten motsva-

rar taxeringsvärdet skall överlåtelsen anses som ett köp och understiger ersättningen taxe-

ringsvärdet skall överlåtelsen anses vara en gåva.61  

För att överlåtelsen skall betraktas som gåva skall det finnas gåvoavsikt.62 Det innebär att givaren 

endast får endast äga 60 % av det mottagande bolaget, resterande 40 % får däremot ägas av till 

exempel givarens barn. Vid gåva av fastighet blir det aldrig aktuellt med inkomstbeskattning i 

form av kapitalvinstbeskattning eller skatt på inkomst av näringsverksamhet.63 Det beror på att 

det bolag som fastigheten överlåts till övertar givarens skattemässiga situation gällande fasighe-

ten.64  Viktigt att tänka på vid en överlåtelse av en fastighet genom gåva är att köpeskillingen för 

fastigheten inte får överstiga 85 % av taxeringsvärdet för att det mottagande bolaget skall slippa 

stämpelskatten på 3 % av taxeringsvärdet.65  

 

                                                 
57 Molin, Svensson, Gåva, s. 72. 

58 Kleerup, Tegnander, Fastigheten och skatten, s. 191.  

59 Molin, Svensson, Gåva, s. 72. 

60 Molin, Svensson, Gåva, s. 72. 

61 Skatteverkets allmänna råd, Avyttring eller gåva vid överlåtelse av svensk fastighet utan taxeringsvärde, 
Dnr/målnr/löpnr: 131 680180-10/111. 

62 Molin, Svensson, Gåva, s. 66   

63 Molin, Svensson, Gåva, s. 104. 

64 Molin, Gåva, s. 104. 

65 Molin, Svensson, Gåva, s. 85 
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5 Förflyttning av fastigheter utomlands 

Ett holdingbolag, eller förvaltningsbolag som det även kallas, är ett moderbolag i en koncern som 

äger aktier i ett annat bolag i samma koncern.66 Holdingbolaget har inte någon egen verksamhet 

utan syftar endast till att äga majoritet av aktierna i dotterbolaget och därmed kontrollera bola-

get.67 Vanligt förekommande upplägg för holdingbolag är att de placeras i länder utomlands med 

låg bolagsskatt för att utnyttja skatteförmåner vid eventuell vinst.   

Holdingbolagsupplägget är något som skall genomföras innan försäljning av den paketerade fas-

tigheten så att vinsten efter försäljningen hamnar inom koncernen.68 Vinsten förflyttas sedan från 

dotterbolaget till moderbolaget genom lån med räntebetalningar.69 Upplägget kallas även ränte-

snurror vilket är något som uppmärksammats av lagstiftaren då stora intäkter för staten försvin-

ner.70 

För att hämma utflyttande av svenskt kapital som leder till minskade skattintäkter har lag 

(1995:575) mot skatteflykt uppkommit.71 Reglerna tillämpas på transaktioner som sker i syfte att 

endast undandra kapital från svensk beskattning.72 I skatteflyktslagens andra paragraf finns lagens 

generalklausul som har utformats för att täcka ett så stort tillämpningsområde som möjligt. Lag-

stiftaren har föredragit en generalklausul med vida rekvisit för att mer effektivt angripa kringgå-

endetransaktioner som befaras vara svåråtkomliga med en special lagstiftning.73  

 

 

 

 

                                                 
66 Persson, Utländska holdingbolag: skatteförmånlig ägarstruktur eller skadlig skattekonkurrens, s. 52.  

67 Persson, Utländska holdingbolag: skatteförmånlig ägarstruktur eller skadlig skattekonkurrens, s. 55.  

68 Persson, Utländska holdingbolag: skatteförmånlig ägarstruktur eller skadlig skattekonkurrens, s. 31. 

69 Persson, Utländska holdingbolag: skatteförmånlig ägarstruktur eller skadlig skattekonkurrens, s. 62.  

70 Prop. 2008/09:65, s. 113. 

71 Prop, 1996/97:170, s. 5. 

72 Prop. 1996/97: 170 s. 33. 

73 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 39-40. 
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6 Värdeminskningsavdrag  

En fastighet som säljs är enligt inkomstskattelagens regler antingen en näringsfastighet eller pri-

vatbostadsfastighet. I IL 2:13 definieras privatbostadsfastighet och i IL 2:14 anges att näringsfas-

tighet är en fastighet som inte är privatbostadsfastighet. Enklast kan sägas att privatbostadsfastig-

heter aldrig kan tillhöra en näringsverksamhet.74 Om fastigheten anses som näringsfastighet eller 

privatbostadsfastighet får betydelse när fastigheten skall vinstbeskattas vid framtida överlåtelse.75  

Viktigt att uppmärksamma för en köpare av en paketerad fastighet är att om tidigare ägare till fas-

tigheten gjort värdeminskningsavdrag skall dessa återinföras vid en senare direktförsäljning av 

fastigheten.76 Anledningen till att avskrivningarna inte återinförs vid försäljning är att fastigheten 

inte anses ha bytt ägare och därmed uppstår ingen kapitalvinstbeskattning. Reglerna bygger på 

kontinuitetsprincipen som innebär att redovisningen för bolaget som fastigheten ligger i skall vara 

sammankopplad för de olika perioderna.77 I och med att mottagaren inträder i överlåtarens skat-

temässiga situation återförs aldrig värdeminskningsavdragen. Värdeminskningsavdraget skall istäl-

let tas upp till beskattning vid direktförsäljning av fastigheten enligt 26:1 IL. Andra situationer där 

värdeminskningsavdragen skall återinföras är när så kallade karaktärsbyten av fastigheten sker. 

Det kan till exempel vara att fastigheten ombildas till bostadsrätter.78 Värdeminskningsavdrag får 

göras för de utgifter som uppstår vid anskaffandet av fastigheten.79 Utgifter som uppkommer för 

att bibehålla inkomster för näringsfastigheten får enligt IL 16:1 dras av.  

Det årliga värdeminskningsavdraget räknas fram efter att den ekonomiska livslängden på fastighe-

ten bestämts för att på så vis fastställa en procentsats som avdraget fördelas på.80 I Skatteverkets 

allmänna råd finns riktlinjer för vilka procentsatser som skall användas vid avskrivning av fastig-

heter i näringsverksamhet.81 Dessa riktlinjer skall försöka följas för att den som äger fastigheten 

skall känna sig trygg i att avskrivningarna accepteras av Skatteverket. Omständigheter som kan 

                                                 
74 IL 13:1 2 st. 

75 IL 26:1. 

76 IL 26:2. 

77 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 503. 

78 IL 26:1.  

79 IL 19:4. 

80 IL 19:5 

81 Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdra för byggnader i näringsverksamhet, 
Dnr/målnr/lpnr: SKV A 2005:5. 
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påverka procentsatsen är att den ekonomiska livslängden uppskattas vara kortare än skatteverkets 

tabell. 82 

Tidigare värdeminskningsavdrag på en paketerad fastighet får betydelse när fastighetens värde vid 

försäljning skall bestämmas. Desto större avskrivningar som är gjorda på fastigheten när fastighe-

ten skall säljas vidare desto större obeskattade tillgångar kommer återföras till beskattning vid en 

senare direktförsäljning av fastigheten. Det innebär att utöver marknadsvärdet får värdeminsk-

ningsavdragen en stor betydelse vid fastställandet av köpeskillingen, då det kommer uppstå en 

kostnad för köparen vid senare försäljning.  

 

                                                 
82 Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdra för byggnader i näringsverksamhet, 

Dnr/målnr/lpnr: SKV A 2005:5. 
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7 Risker för säljare och köpare 

7.1 Risker i samband med lågkonjunktur  

I samband med lågkonjunkturer som dessvärre drabbar alla ekonomier påverkas fastighetsmark-

naden alltid till det sämre. Konsekvenser som uppstår är till exempel att fastighetspriserna sjunker 

och lånen riskerar att överstiga fastighetens värde. Därmed ökar risken att företag går i konkurs 

och då gäller det att vara uppmärksam som motpart i en fastighetsaffär .83 

7.1.1 Återbetalningsskyldigt och bristtäckningsansvar   

I ABL 17 kap. regleras villkoren för när en värdeöverföring skall ses som tillåten respektive otillå-

ten. Överlåtelse som sker i strid med reglerna i ABL 17 kap. riskerar leda till återbetalningsskyl-

dighet. Reglernas syfte är att kontrollera att bolagets tillgångar inte överförs på ett otillåtet sätt 

vilket leder till att aktiekapitalet försvinner från bolaget.84 Om aktiekapitalet försvinner från bola-

get ökar risken att bolagets borgenärer inte får sina utlånade pengar. I ABL 17:1 definieras vad 

som avses med begreppet värdeöverföring. I fjärde punkten anges vad som menas med förtäckt 

överföring och de beskrivs som affärshändelser som minskar bolagets förmögenhet men som 

inte har någon affärsmässig karaktär. Vidare i ABL 17:3 stadgas vad som anses vara överföringar 

som medför att bolagets bundna egna kapital inte blir täckt. Reglerna är till för att skydda borge-

nären så att risken för att bolaget inte skall kunna betala sina lån blir för stor. Klassificeras en 

överföring som otillåten kan det innebära återbetalningsskyldighet för den köpande parten och 

bristtäckningsansvar för säljande parten.85 

För att kontrollera att en värdeöverföring är tillåten bör det först konstateras att det rör sig om en 

värdeöverföring för att sedan se om det rör sig om en affärsmässig sådan. För att avgöra om af-

färshändelsen har affärsmässig karaktär för bolaget behöver man titta på varje enskild transak-

tion.86 Stor tyngd vid bedömningen ligger på att se om det finns en värdediskrepans mellan bola-

gets och motpartens prestation.87 Sedan tittar man på om värdeöverföringen har kommersiellt 

syfte.88 Efter värdeöverföringen måste som nämnt ovan full täckning av bolagets bundna egna 

                                                 
83 Bergstrand, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, s. 37. 

84 Prop. 2004/05:85 s. 370.  

85 Bergstrand, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, s. 38.  

86 Bergstrand, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, s. 37. 

87 Bergstrand, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, s. 37. 

88 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 53.   
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kapital finnas, även kallad beloppsspärren. Som bundet eget kapital räknas aktiekapital, reserv-

fond, kapitalandelsfond och uppskrivningsfond.89 Beräkning av det bundna egna kapitalet skall 

grunda sig på den senast fastställda balansräkningen med hänsyn till de ändringar som gjorts efter 

balansdagen.90 Sammanfattningsvis skall den paketerade fastigheten ingå i bolagets fria egna kapi-

tal för att det bundna egna kapitalet skall anses täckt.  

Nästa hinder som kan uppstå vid en överlåtelse av en paketerad fastighet finns i 17:3 2 st. ABL. 

Den regeln tar sikte på att förhindra överföringar som sker enligt beloppsspärren, men som trots 

det inte kan genomföras då den inte är försvarlig med hänsyn till bolagets verksamhet eller eko-

nomiska situation.  

För den som förvärvar en paketerad fastighet räcker det inte med att se om köpeskillingen är ett 

korrekt pris utan en kontroll av priset som förelåg vid själva paketeringen är även viktig. Det pri-

set sker ofta till det skattemässiga värdet, vilket i de flesta fall understiger det bokförda värdet.91 

Försäljningen i sig är helt enligt reglerna, det som istället skall kontrolleras är om det bundna egna 

kapitalet är intakt efter överlåtelsen. Konsekvens som uppstår om det inte finns full täckning av 

det bundna egna kapitalet är som nämnts ovan att köparen kan bli återbetalningsskyldig enligt 

ABL 17:6.  

Uppkommer det brister i köparens återbetalningsskyldighet kan personerna i det säljande bolaget 

bli ansvariga genom ABL 17:7 bristtäckningsansvar.92 Krav för att de personer som medverkat till 

försäljningen skall bli ansvariga är att de på uppsåt handlat oaktsamt och att de haft en roll i före-

taget där de haft full insyn.93 

7.2 Transaktionshistorik 

Ytterligare undersökning som bör göras vid fastighetsförvärv är att kontrollera tidigare transak-

tioner gällande fastigheten. Genom att kontrollera transaktionshistoriken undersöker man om det 

förekommit underprisöverlåtelser mellan bolagen och när i så fall underprisöverlåtelsen skett. Har 

tidigare underprisöverlåtelse skett i ett läge då det överlåtande bolaget riskerade att hamna eller 

var i konkurs kan köparen tvingas lämna tillbaka den paketerade fastigheten enligt konkurslagen 

                                                 
89 Bergstrand, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, s. 37.  

90 Bergstrand, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, s. 28.  

91 Bergstrand, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, s. 28. 

92 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 310. 

93 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 310. 
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(1987:672) 4:7. Ersättning för den förlorade fastigheten måste sökas från konkursbolaget och det 

är sällan full täckning ges på förlusten eller något alls.94  

Syftet med konkurslagens återvinningsregler är att tillvarata borgenärernas intresse vid en eventu-

ell konkurs. Reglerna tar sikte på att förhindra att transaktioner sker innan en konkurs för att 

hindra att kapital försvinner från bolaget.95 I konkurslagen 4:6 anges att en gåva går åter till kon-

kursboet om den fullbordats senast sex månader före fristdagen. Med fristdag avses dagen då an-

sökan om konkurs kommer in till tingsrätten.96  

Kriterierna för när återvinning kan bli aktuellt stadgas i konkurslagen 4:5. Där anges att en rätts-

handling som vidtagits och därigenom på ett otillbörligt sätt gynnat en viss borgenär eller undan-

dragit kapital från borgenärerna skall gå åter om den som förvärvat fastigheten kände till eller 

borde ha känt till gäldenärens insolvens. Närstående till gäldenären anses alltid ha sådan känne-

dom om gäldenärens insolvens, såtillvida att det inte kan göras sannolikt att han eller hon inte 

haft eller borde haft sådan kännedom.97 Har överlåtelsen av fastigheten ägt rum mer än fem år 

före fristdagen kan den endast gå åter till konkursboet om närstående till gäldenären förvärvat 

fastigheten.98 Den dag som rättshandlingen ägt rum, som i det här fallet är förvärvet utav fastig-

heten, är den dag som förvärvaren söker lagfart.99  

7.3 Skalbolagsdeklaration 

Skalbolagsdeklaration görs i syfte att inte bli beskattad för hela köpeskillingen när bolaget inne-

hållande fastigheten säljs.100 Reglerna om skalbolagsdeklaration träffar paketerade fastigheter då 

bolag efter försäljning till stor del ofta består av likvida medel. Rekvisiten för när ett företag skall 

betraktas som ett skalbolag är när marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar överstiger jäm-

förelsebeloppet.101  Med jämförelsebelopp avses halva ersättningen för de avyttrade aktierna.102 

För att ett bolag inte skall anses vara ett skalbolag måste bolagets likvida medel uppfylla kriterier-

                                                 
94 Bergstrand, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, s. 36. 

95 Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 74.  

96 Konkurslagen 4:2. 

97 Konkurslagen 4:5 2 st.  

98 Konkurslagen 4:5 2 st.  

99 Konkurslagen 4:4.  

100 Kardvik, Skalbolagsdeklaration rekommenderas, s. 78.  

101 IL 25a:9 2 st. 

102 IL25a:17.  
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na i IL 25a:14. Uppfyller bolaget villkoren för vad som anses vara ett skalbolag skall kapital-

vinsten från försäljningen av aktierna i dotterbolaget tas upp.103 Det sker genom att bolaget läm-

nar in en skalbolagsdeklaration senast 30 dagar efter aktieöverlåtelsen.104 Upprättas inte någon 

skalbolagsdeklaration riskerar bolaget att blir beskattad på hela köpeskillingen. Lämnar däremot 

bolaget in en skalbolagsdeklaration skall de ges en möjlighet att slippa skalbolagsbeskattning om 

det anges särskilda skäl till det.105 Exempel på särskilda skäl kan vara att bolaget visar att de beta-

lat korrekt bolagsskatt.106. Om det uppenbart framgår att bolaget undvikit att upprätta en skalbo-

lagsdeklaration kan skattetillägg tillkomma på 40 %.107 

 

  

                                                 
103 IL 25a:9 1 st.  

104 Kardvik, Skalbolagsdeklaration rekommenderas, s. 78. 

105 IL 25a:13. 

106 Kardvik, Skalbolagsdeklaration rekommenderas, s. 79 

107 Kardvik, Skalbolagsdeklaration rekommenderas, s. 78 
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8 Analys 

 

8.1 Underprisöverlåtelse 

Grunden i att försäljning av en paketerad fastighet kan ske utan att bli beskattad är att moderbo-

laget kan göra en underprisöverlåtelse och därmed inte bli uttagsbeskattad, under förutsättning att 

överlåtelsen uppfyller villkoren i IL 23 kap. Reglerna är till för att företag som befinner sig i ägar-

gemenskap skall kunna överföra tillgångar mellan företag utan att bli beskattade. Omstrukture-

ringar inom företag hade varit mycket kostsamma om reglerna om underprisöverlåtelse inte fun-

nits och möjligheten för företagen att utvecklats hade hämmas. Lagstiftarens syfte är att bidra till 

ett fördelaktigt företagsklimat i Sverige.  

Underprisöverlåtelse är för fastighetsägaren den mest komplicerade delen i paketeringen av fas-

tigheten. Överlåtelsen kan bli en kostsam process då de flesta söker hjälp hos jurister och i en del 

fall revisorer för att säkerställa att villkoren uppfylls. För att förfarandet skall vara möjligt krävs 

det att ett dotterbolag bildas vilket medför uppstartningskostnader i form av till exempel bolags-

bildning. När fastigheten överförs från moderbolaget till dotterbolaget påförs dotterbolaget betala 

stämpelskatt. I tider med stigande fastighetspriser och utbudet av köpare är stort är det viktigt att 

köparen kontrollerar att kostnaden för stämpelskatten inte inkluderas i köpeskillingen när fastig-

heten säljs vidare. Det överlåtande moderbolaget skall vidare kontrollera att överlåtelsen sker mot 

en ersättning som motsvarar minst det skattemässigt värdet enligt IL 23:10 för att överlåtelsen 

inte skall uttagsbeskattas. 

8.2 Näringsbetingade andelar 

Villkoret för att bolaget skall få avyttra sina näringsbetingade andelar skattefritt är att andelarna 

måste vara kapitaltillgångar. Ett bolag innehållande en paketerad fastighet bör inte se problem att 

uppfylla det kravet. Kriterierna för vad som anses vara en kapitaltillgång finns i IL 24:14. I IL 

25a:5 stadgas att kapitalvinster på näringsbetingade andelar är skattefria. Som en följd av detta är 

kapitalförluster vid försäljning inte avdragsgilla, vilket betyder att en fastighet som paketerats och 

sedan säljs med förlust har paketerats helt i onödan för säljaren. Som tur är har fastigheter varit 

en god investering sett över en längre tid med undantag från några kortare perioder med sjun-

kande priser. Det kan tyckas att personer som valt att paketera sina fastigheter inte borde sälja om 

de vet att de inte kan få tillräckligt högt pris för att gå med vinst. Men det är framför allt i tider då 

marknader sviktar och ekonomin går sämre som människor får behov av kapital och tvingas sälja. 
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Huvudsyftet med reglerna om näringsbetingade andelar är att vinster endast skall dubbelbeskattas 

istället för kedjebeskattas.  Reglerna siktar på att skapa ett gynnsamt företagsklimat för att företag 

inte skall flytta utomlands och bedriva sin verksamhet därifrån.   

8.3 Byggmästarsmitta 

Ytterligare ”fallgrop” som ägare kan hamna i är att fastigheten betraktas som lagertillgång, vilket 

medför att försäljningen inte blir skattebefriad då tillgången inte är en kapitaltillång, fastigheten 

har s.k. byggmästarsmitta. För att fastigheten inte skall anses som lagertillgång måste ägarens 

verksamhet bestå i att förvalta fastigheten genom direkt ägande. Hamnar däremot ägaren i situa-

tionen att fastigheten betraktas som lagertillgång är paketering av fastigheten alternativt kattrump-

förfarandet ett effektivt tillvägagångssätt för att fastigheten skall betraktas som kapitaltillgång 

igen. Förfarandet att överlåta fastigheten till ett dotterbolag för att bli av med byggmästarsmittan 

borde inte uppfattas som något annat än kringgående utav lagstiftarens regler om att lagertill-

gångar inte omfattas utav näringsbetingade andelar. Förfarandet är däremot inte olagligt i annat 

fall än att dotterbolaget placeras utomlands och förfarandet går att angripa genom skatteflyktla-

gen.  

8.4 Skatteflyktslagen  

För att skatteflyktslagens andra paragraf, som är lagens generalklausul, skall få tillämpas krävs det 

att samtliga rekvisit är uppfyllda. Trots de fyra rekvisiten råder osäkerhet bland verksamma på 

området med vad som krävs för att rekvisiten skall anses uppfyllda. Bedömning ifall skatteflykt 

föreligger görs i varje enskilt fall. Det som kan sägas generellt om skatteflyktslagens andra para-

graf är att den första punkten om att rättshandlingen skall medföra väsentlig skatteförmån kan 

anses vara uppfylld i samband med att bolaget med innehållande fastighet förflyttas utomlands. 

Andra punkten i samma paragraf uttrycker att den skattskyldige skall ha medverkat indirekt eller 

direkt till rättshandlingen och det rekvisitet borde vara oundvikligt för ägaren att inte uppfylla i 

samband med en förflyttning av bolaget utomlands. Den tredje punkten fastslår att skatteförmå-

nen som uppstår i och med rättshandlingen skall vara huvudskälet till förfarandet. Det går inte att 

göra någon generell bedömning för rekvisitet, men att påvisa att det finns andra skäl än skatt som 

är affärsmässigt motiverat anser jag vara svårt. I fjärde punkten andra paragrafen skatteflyktslagen 

framkommer att förfarandet skall strida mot lagstiftarens syfte, vilket betyder att en helhetsbe-

dömning utav förfarandet krävs. Precis som det tredje rekvisitet är det svårt att göra en generell 

bedömning för när rekvisitet skall anses uppfyllt. För att få närmare förståelse för den prövning 
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som skatteverket gör måste vägledning hämtas från lagens förarbeten och därefter skall alla om-

ständigheter tas i beaktning. 

Efter att studerat skatteflyktslagens tillämpningsområde slår det en att det är ett rättsosäkert om-

råde med den vida generalklausul som i stort sett reglerar hela området. Samtidigt finns förståelse 

att lagstiftaren valt att reglera området på så sätt då det annars skulle bli näst intill omöjligt att 

komma åt dem som har till syfte att endast kringgå skatt. Något som rekommenderas vid för-

flyttning av bolaget utomlands men även om förfarandet sker inom Sveriges gränser är framför-

hållning. Att bilda en koncern innehållande fastigheten tar tid och skulle Skatteverket ha synpunk-

ter på förfarandet vid förflyttning utomlands ser det inte bra ut att bilda koncern för att samma år 

avyttra dotterbolaget och sedan argumentera för att det skulle vara affärsmässigt motiverat.  

8.5 Risker för köpare och säljare 

Att försäljning genom paketering av fastigheter i de allra flest fall är en gynnsam affär anser jag de 

flesta är överrens om. Men vad händer när marknaden sviktar och låntagaren får svårt att betala 

tillbaka sina lån? 

De civilrättsliga reglerna som en köpare skall kontrollera är att överlåtelsen uppfyller de krav som 

finns i ABL 17 kap. och reglerar värdeöverföringar från bolaget. I ABL 17:3 finns regler för att se 

till att bolagets bundna kapital är intakt så att bolagets borgenärer skyddas. Vill det sig riktigt illa 

kan både återbäringsskyldighet för köparen samt bristtäckningsansvar för säljaren bli aktuellt om 

villkoren inte uppfylls enligt ABL 17:6-7. I och med fastigheters i regel stora värde kan detta or-

saka förödande konsekvenser för såväl köpare som säljare. Det köparen rekommenderas göra in-

nan ett förvärv är att kontrollera att det efter överlåtelsen av fastigheten finns full täckning för det 

bundna egna kapitalet för att någon återbäringsskyldighet inte skall bli aktuell. Visar det sig att 

värdeöverföringen var otillåten kan köparen bli återbäringsskyldig för den del av överlåtelsen som 

ansågs olovlig. I överlåtelser med fasigheter går det inte att stycka av en del av fastigheten som 

skall betalas tillbaka vilket betyder att köparen antagligen får betala tillkaka med kontanta medel. 

Det skydd som köparen har för att återbäring inte skall bli aktuellt är att bevisa att han eller hon 

varken insåg eller bort inse att överlåtelsen skulle medföra att bolagets kapital inte skulle vara 

täckt efteråt.108 Personligen har jag svårt att se att en köpare kan hävda att det inte fanns eller 

borde funnits kännedom om att överlåtelsen skulle medföra att det bundna egna kapitalet inte 

skulle ha full täckningen efter överföringen. Detta främst då fastigheter i regel har ett stort värde 

vilket ökar risken för att det påverkar bolagets bundna egna kapital. Handel med fastigheter bor-

                                                 
108 ABL 17:6.  
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de alltså ställa högre krav på köparens undersökningsplikt av det överlåtande bolagets ekonomi 

än till exempel vid köp av en bil. 

Har inte mottagaren möjlighet att återbära den otillåtna värdeöverföringen aktualiseras regeln i 

ABL 17:7, som innebär att överlåtaren kan bli ansvarig att betala bristerna i återbetalningen. Re-

geln siktar att avse personerna som varit delaktiga i beslutet om värdeöverföringen.109 För att re-

geln skall tillämpas på dessa personer krävs det att de handlat med uppsåt eller grov oaktsam-

het.110 Vid paketerings situationer anser jag att personerna som äger aktier i mindre aktiebolag in-

nehållande fastigheten har tillräcklig insyn och delaktiga i beslutet om överföringen att risken för 

bristäckning skall ses som stor. Det grundar jag på att personerna som är beslutfattande i bolag 

med paketerade fastigheter ofta är samma personer som är aktieägare då den typen av bolag ofta 

är fåmansbolag.  

Vid en instabil marknad när fastighetspriserna sjunker är det viktigt att fastigheten inte säljs till ett 

underpris där marknadsvärdet på fastigheten är likvärdigt eller lägre än fastighetens skattemässiga 

värde. 111 För att minska den typen av risk är det viktigt att ägaren till bolaget som fastigheten lig-

ger i gör avskrivningar i förhållande till utvecklingen på marknaden, även om det är lättare sagt än 

gjort vid kraftiga dippar på marknaden i samband med lågkonjunkturer. Tas inte kriterierna för 

när underprisöverlåtelse får ske i beaktning försvinner en viktig del i paketeringsförfarandet som 

gör det förmånligt för säljaren.  

8.6 Köparens undersökningsplikt 

Paketering av fastigheter är ett skatterättsligt förfarande som kräver goda kunskaper om inkoms-

kattelagens regler om bland annat underprisöverlåtelser och näringsbetingande andelar. Som för-

klarat tidigare i analysen ställs krav på köpare såväl som säljare att de skall ha kunskaper om de 

civilrättsliga regler som behandlar paketering av fastigheter. En betydelsefull skillnad mellan att 

förvärva en fastighet genom direktförsäljning gentemot paketering är det att jordabalken blir till-

lämplig i den först nämnda medan köplagen är tillämplig vid den sistnämnda. En regel som skiljer 

sig mellan jordabalken och köplagen är undersökningsplikten som köparen har enligt jordabal-

ken.112 Enligt jordabalken har köparen en mycket långtgående undersökningsplikt vilket får följ-

den att fel som upptäcks efter köpet blir svåra att bevisa, det vill säga att de fanns där när fastig-

                                                 
109 Prop 2004/05:85 s. 395-396. 

110 ABL 17:7. 

111 ABL 23:2 p.3.  

112 Jordabalken 4:19.  



 

 
25 

heten förvärvades. För att säljaren skall få samma skydd som jordabalkens regler vid förvärv av 

en paketerad fastighet, då köpet räknas som köp av lös egendom istället för fast egendom, krävs 

det att säljaren uppmanar köparen att undersöka fastigheten eller att köparen själv gör en nog-

grann undersökning. För att minska risken för rättsliga tvister skall det i avtalet tas med vad för 

undersökningar som gjorts vid fastigheten. Uppmärksammas inte bytet av lag vid förvärvet kan 

det få stora konsekvenser om köpande part kräver att fel ersätts. För mig känns det naturligt att 

ett avtal om att förvärva en paketerad fastighet skall innehålla samma regler som om fastighen 

förvärvats genom direkt försäljning. Detta eftersom jag inte anser att köpande part skall dra för-

delar av att fastigheten klassificeras som lös egendom då det är samma objekt som överlåts oav-

sett typ av försäljning.  

8.7 Återvinning 

I avsnitt 7.2 har det klarlagts att köparen måste kontrollera att det bundna egna kapitalet är täckt 

för att något återvinningskrav inte skall göras gällande mot köparen. Men vid ekonomiska kriser 

såsom den som uppstod 2008-2009 blev en av konsekvenserna att lånen inte kunde betalas tillba-

ka vilket ledde till att bolagen riskerade att gå i konkurs. Vill det sig riktigt illa för köparen, för-

värvas den paketerade fastigheten utav ett bolag som har allvarliga ekonomiska problem eller att 

det gått så långt att bolaget är i konkurs. Vid sådana situationer kan konkurslagens återvinnings-

regler aktualiseras som innebär att köparen riskerar att behöva lämna tillbaka aktierna i det för-

värvade bolaget.113 Förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att återvinning skall göras gäl-

lande mot köparen är, för det första att köparen skall eller borde haft kännedom om att det över-

låtande bolaget varit insolvent vid när transaktionen ägde rum.114  Det andra är att köparen skall 

ha gynnats på ett otillbörligt sätt framför andra gäldenärer. 115 Blir konkurslagens återvinningsreg-

ler tillämpliga på köpares förvärv av den paketerade fastigheten kan köparen ställa krav på att få 

ekonomisk ersättning för återvinningen. Däremot är risken stor att flera borgenärer med högre 

prioritet står före i kön och därmed blir ersättningen liten eller uteblir helt. Köpare skall därför 

vid varje köp av en paketerad fastighet kontrollera företagets ekonomi samt om tidigare överlåtel-

ser av fastigheten kan ha ingått i något konkursbolag. I och med de risker som är närvarande vid 

köp av en paketerad fastighet är hjälp av ekonomiska och juridiska konsulter att föredra för per-

soner som är osäkra på de regler och lagar som reglerar rättsområdet. Vad gäller kravet på god tro 

som finns uppställt i Konkurslagen 4:5 anser jag att köparen av en kommersiell fastighet som är 

                                                 
113 Konkurslagen 4:14.  

114 Konkurslagen 4:5. 

115 Konkurslagen 4:5. 
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förpackad i ett bolag får svårt att bevisa att någon kännedom inte funnits att bolaget som fastig-

heten förvärvades från hade likviditetsproblem. Detta med anledning av att kommersiella fastig-

heter förvärvas i vinstsyfte och att inte kontrollera det överlåtande företagets räkenskaper ser jag 

som osannolikt.   

8.8 Skalbolagsdeklaration 

Paketering av fastigheter är utav lagstiftaren ett accepterat skatteanpassande upplägg. Upplägget 

är dock inte helt okomplicerat för någon som inte har kännedom om de juridiska kriterier som 

måste infrias för att paketering skall uppfylla sitt syfte. Men även om alla kriterier som paketering 

kräver infrias riskerar bolaget att försäljning av den paketerade fastigheten beskattas på grund av 

IL kap. 25a 9-11 om skalbolagsdeklaration. Reglerna siktar på att beskatta bolag där de likvida 

medlen överstiger halva köpeskillingen och detta inte kan motiveras affärsmässigt. Praktiker på 

området rekommenderar bolag som har för avsikt att sälja fastigheter in till annat bolag att upp-

rätta en skalbolagsdeklaration. Den främsta anledningen till att lämna in en skalbolagsdeklaration 

är att det är relativt enkelt och följderna av att inte lämna in en skalbolagsdeklaration är att bola-

get riskerar att bli beskattad på hela köpeskillingen utan avdrag för anskaffningsvärde. Även om 

det kan tyckas klart när en skalbolagsdeklaration skall inlämnas om man tittar på reglerna i IL 

kap. 25a 9-18 §§ är det ett omdiskuterat område då reglerna anses svårtolkade och någon enhetlig 

uppfattning för hur stor risken är att bolaget skalbolag beskattas om deklaration inte lämnas in 

finns inte.116 Däremot skall innehavaren av ett bolag som riskerar att betraktas som skalbolag vara 

medveten om följderna om företaget inte lämnar in en skalbolagsdeklaration.   

8.9 Värdeminskningsavdrag 

När en paketerad fastighet avyttras är det bara aktierna i bolaget som byter ägare, ägaren för fas-

tigheten på pappret förblir alltså bolaget även efter försäljningen. I och med att fastigheten aldrig 

byter ägare behöver köparen inte betala någon stämpelskatt på fastighetsförvärvet, vilket hade va-

rit fallet vid en direktförsäljning. Där tar däremot fördelarna slut för köparen vid förvärv av en 

paketerad fastighet. En väsentlig nackdel för köparen av en paketerad fastighet är risken att inte 

kunna göra värdeminskningsavdrag finns och att värdeminskningsavdrag som gjorts under tidiga-

re ägare återinförs vid direktförsäljning då fastigheten innehåller en latent skatteskuld. Detta anser 

jag kunna skapa ett bekymmer när värdet på fastigheten skall fastställas. Det borde även skapa 

stora utrymmen för förhandling om köpeskillingen. Det är också en av anledningarna till att han-

del med fastigheter ofta sker med hjälp av juridiska och ekonomiska ombud. I tider med stigande 

                                                 
116 Kardvik, Skalbolagsdeklaration rekommenderas, s. 78 
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marknadspriser och gott om köpare är jag av uppfattningen att det är vanligt att förhandlingar 

sker på säljarens villkor. Detta befarar jag leda till att de kan sätta sitt eget pris då de vet att det 

finns köpare som är villiga att betala det önskade priset. Något som köparen skall uppmärksam-

ma är att priset inte inkluderar att köparen slipper stämpelskatten utan att de faktiskt förblir en 

fördel för köparen. 

8.10 Syftet med lagstiftningen  

Efter att studerat förarbetena till inkomstskattelagen framgår det tydligt att paketering av tillgång-

ar är en förutsedd skatteåtgärd. Det framgår till och med att paketering av tillgångar inte skall 

motverkas. Tanken med att näringsbetingade andelar är skattefria är att kapitalvinster inte skall 

kedjebeskattas. Detta anser jag vara en naturlig utveckling i skattelagstiftningen då om reglerna 

inte funnits skulle antagligen skatteplanering vara betydligt vanligare. Det jag ställer mig tveksam 

till är att den förlorade skatteintäkten vid försäljning av en paketerad fastighet kommer att tillfalla 

staten vid senare avyttring. Det förutsätter nämligen att den som förvärvat en paketerad fastighet 

avyttrar fastigheten genom direktförsäljning nästa gång fastigheten skall säljas. Det jag tror händer 

istället är att den som förvärvar en paketerad fastighet paketerar om fastigheten inför nästa gång 

fastigheten avyttras. För personen som förvärvat en paketerad fastighet och orienterat sig i alla 

regler som finns samt utsatts för riskerna som medföljer paketering borde intresset av att själv ta 

del av de förmåner som en paketering ger vara stort. På så sätt skjuts skatten upp ytterligare och 

tillfaller aldrig staten.  

Trots att staten går miste om skatteintäkter från paketerade fastigheter har jag svårt att se att 

rättsområdet kring paketering av tillgångar skulle regleras annorlunda, då snävare regler endast 

skulle leda till utflöde av kapital till utlandet. Därmed anser jag att lagstiftar accepterat det för-

månliga tillvägagångssättet att sälja fastigheter på och syftet med lagen får anses uppfyllt. 
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9 Slutsats 

Det första syftet med denna uppsats var att utreda om försäljning av paketerade fastigheter är att 

föredra framför direktförsäljning samt att studera vilka risker paketering medför. För att svara på 

syftet behöver frågeställningen undersökas från två perspektiv, köparen och säljarens.  

För säljarens del är det korta svaret att när fastigheten säljs med vinst är paketering av fastigheter 

att föredra framför direktförsäljning. I och med den goda värdeutveckling som varit på fastigheter 

är det förstårligt att paketering blivit ett populärt sätt att avyttra fastigheter genom. Det skall där-

emot uppmärksammas att paketering av fastigheter kan medföra problem för säljaren. När pro-

blem uppstår vid paketering av fastigheter är det med all säkerhet en kostsam historia. Därför är 

det viktigt att säljaren orienterar sig i de regler som är aktuella vid paketering.  

Köparens stora fördel med att förvärva en paketerad fastighet är att någon stämpelskatt inte be-

höver betalas. Detta i och med att bolaget förblir ägare av fastigheten efter förvärvet. Där upphör 

i stort sett fördelarna för köparen. I tider när fastighetsmarknaden är het och utbudet av köpare 

stort måste den som vill förvärva en paketerad fastighet vara extra noga med att kontrollera att 

den förmånen inte är något som inräknas i försäljningspriset. Precis som för säljaren ställer för-

värv av paketerade fastigheter större krav på köparen än om det skett genom direkt försäljning. 

Vilket i de flesta fall betyder högre konsult kostnader. En mycket väsentlig del för att förvärvet 

skall bli en gynnsam affär för köparen är att köpeskillingen motsvarar prestationen. Vid paketera-

de fastigheter räcker det inte med att titta på marknadsvärdet. I och med att en fastighet kan för-

värvas med en latent skatteskuld bestående av tidigare avskrivningar som kan behöva återinföras 

vid senare försäljning är det något som skall tas med vid beräkning av köpeskillingen. Köparen 

skall även kontrollera i vilken utsträckning tidigare avskrivningar gjorts på fastigheten då risken 

finns att fastigheten är fullt avskriven vid förvärv. I och med att köparens fördelar är så pass be-

gränsade och ”fall groparna” många vilket leder till kostsamma konsultarvoden är förvärv av en 

paketerad fastighet inte att föredra framför direktförsäljning. Däremot måste nackdelarna övervä-

gas om köparen lyckas förhandla till sig ett fördelaktigt pris av den paketerade fastigheten. 

Det andra syftet var att utreda om paketeringsförfarandet uppfyller syftet med lagstiftningen. 

Sammanfattningsvis går det att säga att paketering av fastigheter är och ser ut att förbli ett skatte-

upplägg som lagstiftaren accepterat i och med prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdel-

ning på näringsbetingade andelar. I och med att lagstiftaren accepterat förfarandet får det anses 

att paketering av fastigheter uppfyller syftet med lagstiftningen . Däremot är jag inte lika överty-

gad om att den förlorade skatteintäkten kommer staten tillgodo vid senare försäljning. Anled-
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ningen till det är att jag tror en paketerad fastighet kommer säljas vidare paketerad även vid nästa 

försäljning tillfälle. Förmodligen är reglerna om skattebefrielse på paketerade tillgångar en konse-

kvens av den skattekonkurrens som råder på den europeiska marknaden just nu. Hade reglerna 

inte funnits skulle det antagligen leda till att svenskt kaptial förflyttats utomlands genom skatte-

planering.   
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