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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att presentera, utreda och framför allt analysera de rättsregler 
som blir aktuella i samband med generationsskifte av familjeägda jord- och skogsbruksföre-
tag, bedrivna som enskild näringsverksamhet. De generationsskiftesmetoder som denna 
uppsats behandlar är vid oplanerat generationsskifte, arv, och vid planerat generationsskifte, 
gåva och köp. Vilken av dessa generationsskiftesmetoder som är den mest kostnadseffektiva 
måste avgöras i varje enskilt fall beroende på de förutsättningar som finns hos de enskilda 
ägarna och övertagarna. Även en kombination av de olika metoderna kan bli aktuellt. De 
olika rättsområden som berörs i generationsskiftesprocessen är familjerätt, som är en av 
hörnpelarna, skatterätt likväl som viss företagsekonomi. Relationsbaserade, ”mjuka”, frågor 
utgör en stor del av den totala generationsskiftesprocessen och har på flera sätt en avgö-
rande betydelse för ett lyckat skifte.  

Oplanerade generationsskiften blir ofta aktuella i samband med att ägaren avlider. Vid avsaknad 
av testamente fördelas kvarlåtenskapen på de efterlevande enligt den legala arvsordningen, 
vilket kan få oönskade konsekvenser. I samband med att bouppteckning registreras, skall 
bland annat medel på skogskonto tas upp till beskattning. Detta får till följd att den mest 
kostnadseffektiva lösningen kan blir att dödsboet ”måste” bestå i ett antal år för att kunna 
ta ut dessa medel utan hög beskattning, då samägande blir en av konsekvenserna.  

Vid planerade generationsskiften, genom gåva eller köp, som genomförs under den äldre gene-
rationens livstid är god framförhållning av stor betydelse. Många och komplicerade rätts-
regler gör det dock svårt för den enskilda näringsidkaren att överblicka vad gåvo- och kö-
pealternativen får för positiva och negativa konsekvenser på längre sikt, varför en förenk-
ling av reglerna är att eftersträva. De inom skatterätten förekommande huvudsaklighets-
principen och kontinuitetsprincipen styr på ett otillfredsställande sätt valet av generations-
skiftesmetod, varför en lagändring, enligt min åsikt, bör ske.  

Att underlätta reglerna kring generationsskiften är en nödvändighet för att locka en ny ge-
neration entreprenörer med tillväxtambitioner till jord- och skogsbruket.  
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Abstract 
The aim of this thesis is to present, investigate and especially to analyse the legal rules that 
apply in the process of changing of the generation of the ownership of Swedish agriculture 
and forestry family business. The methods that this study include are: unplanned succession 
of ownership, i.e. inheritance, and planned succession of ownership, i.e. gift and purchase. 
The succession method that is the most cost efficient must be established in every single 
case depending on the situation of the current owners and the successors. Even a combina-
tion between the different methods is possible. The different legal areas that apply in the 
process of change of generation are Family law, which is one of the cornerstones, Tax law as 
well as the laws of finance. The “soft” issues, i.e. relationship related, constitute a great part 
of the process of succession and are therefore in many ways decisive to a successful change 
of generation of the ownership of a family business. 

Unplanned succession of ownership is often the result of the owner passing away. In the ab-
sence of a legal will the possessions will be portioned to the surviving relatives according to 
the laws of inheritance, which may lead to undesired consequences. When the estate inven-
tory is registered, among other issues, a tax is imposed on the forestry account. The conse-
quence of this is that the estate, as a legal entity, must remain for several years, in order to 
avoid high taxation, which leads to, shared ownership between the legatees.  

A change of generation by the methods of gift or purchase, carried out during the lifetime of 
the older generation, would benefit from considerable planning. Too many and complicated 
legal rules make it difficult for the owner of a private business to survey what impact each 
method will have long term. Therefore, it is important to strive for the simplification of 
these laws. Two of the principles of Swedish tax law, that this thesis analyse, decide in an 
unsatisfactory way which method to choose for succession of ownership, which is why a 
change of the law is necessary.  

It is also necessary to simplify the legal rules to entice a new generation of entrepreneurs 
into agriculture and forestry, who have ambitions of development and growth. 
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Förord 
Generationsskifte av jord- och skogsbruk har under det senaste året blivit aktuellt och in-
tressant för mig personligen i och med att min man och jag övertagit hans släktgård, med allt 
vad det innebär av frågeställningar och överväganden. Detta egenintresse sammanföll myck-
et lämpligt med att jag kommit till slutet av mina juridikstudier, varför valet av ämne till den-
na magisteruppsats föll sig naturligt. Att jag haft ett praktiskt generationsskifte att tillämpa 
det teoretiska på har varit oerhört givande, samtidigt som det har varit en viktig sporre till att 
läsa mer. Som ingift har jag kunnat se på generationsskiftesprocessen utifrån, samtidigt som 
jag i högsta grad varit delaktig.  

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Lars-Göran Sund, som genom 
sin kunskap och sitt engagemang har hjälpt och uppmuntrat mig i mitt arbete med denna 
uppsats, liksom min handledare Johnny Borgström som har varit mycket tillmötesgående då 
jag behövt bolla frågor av mer praktisk karaktär. Jag vill även rikta ett stort tack till Anna, 
Lena och Åsa, för den tid ni lagt ner på att korrekturläsa och ge värdefulla kommentarer på 
utkast av denna uppsats. Sist, men inte minst, vill jag tacka min man och mina tre barn som 
under tillkomsten av denna uppsats visat stort tålamod och hänsynstagande, samt våra nära 
och kära som med tid, engagemang och annan praktisk hjälp stöttat vår familj under denna 
period, då vi även genomfört vårt eget generationsskifte och därmed följande flytt och om-
byggnation.  

 Åbo Gård i september 2007 

 Emeli Olaison 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns idag cirka 75 000 verksamma jordbruksföretag,1 och ytterligare närmare  
355 000 privata skogsägare.2 Medelåldern hos ägarna är hög och har under senare år stigit 
avsevärt. Drygt 25 000 av Sveriges jordbrukare är i dag över 60 år och av skogsägarna är 
100 000 över 65 år.3 Med bakgrund av dessa siffror väntas var tredje jord- och skogsbruka-
re gå i pension fram till år 2015.4 I takt med att åldern stiger drar många jord- och skogs-
brukare ner på sitt arbete och engagemang, vilket innebär att näringsverksamheten blir allt 
mer passiv.  

Varje år sker cirka 10 000 generationsskiften inom jord- och skogsbrukssektorn,5 vilket är 
en liten andel med tanke på den höga medelålder som presenterats ovan. Flera  
lagändringar som skett på senare år har väsentligt underlättat generationsskiftesförfarandet,  
exempelvis avskaffandet av arvs- och gåvoskatten.6 Den målsättning som lagstiftaren där 
strävat mot har varit ”att främja företagande och tillväxt och (…) att utforma regler med 
större enkelhet och rättvisa”7. Dessa lättnader har dock inte medfört den förväntade ök-
ningen av antalet generationsskiften vilket fått till följd att många av Sveriges lantbrukare i 
hög ålder skjuter fortfarande generationsskiftet framför sig.8  

Det är av avgörande betydelse för att Sveriges jord- och skogsbrukssektor skall vidareut-
vecklas att lagstiftaren fortsätter förenkla rättsreglerna, för att skapa ett mer gynnsamt ge-
nerationsskiftesklimat. Detta resonemang är även i linje med den rekommendation som EU 
har utfärdat kring överföring av äganderätten i företag.9 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda och analysera gällande avseende vissa metoder för ge-
nerationsskifte av familjeägda jord- och skogsbruk, som bedrivs som enskild näringsverk-
samhet. Genom att kartlägga och redogöra för olika tillvägagångssätt som är aktuella och 
                                                 

1 SCB, JO 34 SM 0601, Jordbruksföretag och företagare 2005. 

2 Enligt artikel i Smålandsbygdens Tidning, intervju med Johnny Borgström, bilaga Jord & Skog, fredag 11 
maj 2007.  

3 SCB, JO 34 SM 0601, Jordbruksföretag och företagare 2005 samt intervju med Peter Nilsson, LRF Konsult 
Malmö (Skattebyrån) 2007-04-19. 

4 Se artikel i ATL, http://www.atl.nu/Article.jsp?article=39485. 

5 Intervju med Johnny Borgström, jurist på LRF Konsult i Jönköping. Enligt statistik från LRF kon-
sult. Övrig fastighetsreglering såsom sammanläggning, avgränsning m.m. är exkluderade. 

6 Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes 17 december 2004 av SFS 2004:1341. Se även 
prop. 2004/05:25 och skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU18. 

7 SOU 2004:66. 

8 Hydén och Wiberg 2000 s. 12. 

9 Commission recomendation of 7 December 1994 on the transfer of small and medium-sized enterprises 
(94/1069/EC). 
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utröna huruvida rättsreglerna påverkar valet av generationsskiftesmetod, ges en överblick 
över generationsskiftesprocessen och huruvida de problem som uppstår har en hämmande 
effekt på överlåtelsen. Därtill analyseras lagstiftningen på området ur ett de lege ferenda-
perspektiv. I linje med detta har följande frågor formulerats som denna uppsats avser att 
besvara: 

1. Hur ser de lege lata ut avseende generationsskiften och vilka tillämpningsproblem 
och avvägningar ställs den enskilde näringsidkaren inför under generationsskiftes-
processen?  

2. Hur kan problematiken kring generationsskiften av jord- och skogsföretag minskas 
utifrån ett de lege ferenda-perspektiv?  

1.3 Metod 
För att uppnå syftet med denna uppsats har jag, i enlighet med den traditionella rättsdog-
matiska metoden, kartlagt gällande rätt genom att studera och analysera aktuella rättskällor, 
såsom lagtext, förarbeten, prejudikat och doktrin, i nämnd ordning.  

För att även förena teori med det praktiska tillvägagångssättet vid generationsskiften, har 
jag tagit hjälp av Johnny Borgström, jurist vid LRF Konsult i Jönköping.    

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att behandla generationsskiften inom svenska jord- och skogsbruk 
och då särskilt de regler som berör företagsformen enskild firma. En fokusering sker på 
livstidsöverlåtelser i form av gåva och/eller köp, liksom även generationsskifte genom arv. 
Reglerna kring underprisöverlåtelse berörs inte alls eftersom de faller utanför den här upp-
satsens område. Det är enbart överföring av hela fastigheten/verksamheten som är aktuell i 
detta arbete, vilket betyder att överföring av enbart en näringsgren inte behandlas alls. Reg-
lerna för lös egendom berörs, om än kortfattat, eftersom en överlåtelse av jord- och skogs-
bruksrörelse, förutom fastigheten ofta inkluderar även inventarier såsom maskiner och 
djur. För att ge en rättvisande bild av hela generationsskiftesprocessen ges i uppsatsen även 
visst utrymme för ”mjuka” frågor av mer emotionell karaktär. 

Med generationsskifte åsyftar jag en ägarväxling i företaget, där någon inom familjekretsen 
tar över ägande och drift av egendom och/eller företag, när den äldre generationen vill gå i 
pension, få tid över till annat eller avlider. Den äldre generationen benämns i uppsatsen 
som överlåtare/givare medan den yngre generationen benämns antingen som övertaga-
re/gåvotagare eller förvärvare/tillträdare.  

Vad gäller familjerätten tas vissa äktenskapsrättsliga frågor upp medan regler gällande sam-
boförhållanden har exkluderats. Fastighetsrättliga regler kring köp/gåva/byte tas av ut-
rymmes- och avgränsningsskäl endast upp mycket kortfattat. 

1.5 Disposition 
I kapitel två ges en allmän bakgrund till generationsskiftesproblematiken särskilt gällande 
jord- och skogsbrukssektorn. Därefter behandlas oplanerade generationsskiften och vilka kon-
sekvenser det får om ägaren avlider innan förberedande åtgärder vidtagits. I det fjärde och 
femte kapitlet tas överlåtelsemetoderna gåva och köp upp, var för sig, då dessa är de mest 
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aktuella vid planerade generationsskiften inom familjekretsen. Dessa tre kapitel om arv, gåva 
och köp, beskriver i huvudsak gällande rätt och avslutas med en sammanfattning. Denna är 
indelad, i likhet med syftet, på uppsatsens två huvuddelar; en del som belyser problemen 
som kan uppkomma vid skiftet och en del som ger förslag de lege ferenda.  

Ett praktikfall tas sedan upp i sjätte kapitlet för att belysa och redogöra för effekten av hur 
dessa rättsregler ter sig vid de olika överlåtelsemetoderna arv, gåva och köp. Slutligen redo-
görs i kapitel sju för de slutsatser som kan dras efter denna analys. 
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2 Allmänt om generationsskifte 

2.1 Inledning 
Det förekommer både oplanerade och mer eller mindre planerade generationsskiften. I 
denna uppsats beskrivs båda delarna, men tyngdpunkten läggs på de regler som styr plane-
ringen av generationsskiften. Det finns flera skäl till att i god tid planera och genomföra ett 
generationsskifte.10 Exempelvis ges den äldre generationen möjlighet att delta i planeringen 
och därmed även valet av lämplig efterträdare. Överlåtelse av ansvar och arbetsbörda kan 
ge utrymme för annat i livet, samtidigt som barnen får möjlighet att i lämplig ålder välja yr-
kesinriktning. Att en yngre generation tar över medför i många fall ökad handlingskraft och 
förbättrad förvaltning, bland annat eftersom yngre personer kan vara mer villiga att satsa på 
nyinvesteringar. Vid planering av skiftet i god tid ges även möjlighet att överväga och beak-
ta olika skattekonsekvenser.11 

Ett generationsskifte är inte bara en praktisk och teknisk konstruktion för att överföra en 
näringsverksamhet och/eller fastighet till en yngre generation. Det är även en process som 
många gånger väcker starka känslor. Både föräldrar och barn har många gånger en speciell 
relation till en jordbruksfastighet, som ibland har gått i arv i flera generationer. Det kan fin-
nas barndomsminnen knutna till gården, både ljusa sådana och andra förknippade med hårt 
arbete och dålig lönsamhet. Sådana minnen kan påverka barnens vilja att ta över gården 
både i positiv och negativ riktning.12  

Dessa mentala aspekter kan i generationsskiftessammanhang benämnas som ’mjuka frågor’ 
eller ’psykologiska blockeringar’. Hos den äldre generationen kan det handla om en känsla 
av åldrande och en rädsla att förlora en central ställning inom familj och företag. Det kan 
då vara svårt att ta ett kliv åt sidan och låta den yngre generationen förverkliga sina idéer. 
Det kan även handla om att orken eller viljan börjar ta slut, det är dags för pensionering el-
ler helt enkelt att få tid över till annat. Blockeringar kan även yttra sig i en besvikelse om 
ingen av barnen är villig att ta över. Hos den yngre generationen kan blockeringarna där-
emot avse en motvilja att acceptera de arbetsförhållande som de sett att föräldrarna haft 
under uppväxten, med exempelvis slit och släp och inte sällan små möjlighet till semester. 
Att i första hand satsa på en egen utbildning eller starta eget företag är något dagens unga 
enligt undersökning prioriterar högt.13 Att sätta igång diskussionen kring generationsskiftet i 
god tid är ett sätt att avdramatisera dessa frågor. Genom att tillvarata de mjuka frågorna 
hos alla de inblandade och göra en form av ”livskalkyl”, blir chansen större att parterna blir 
nöjda vid skiftet och även i framtiden. Oftast, och kanske också i bästa fall, tar det år att 
genomföra en generationsskiftesprocess.14  

För många lantbrukare är generationsskiftet något naturligt som man lever med hela tiden, 
men trots detta finns en tendens att skjuta ägarskiftet framför sig. Initiativet till att börja 
                                                 

10 Ett tydligt mönster syns bland Sveriges företagare genom att många är sent ute vad gäller planeringen av 
generationsskiften. Se vidare i Ydstedt 2005 s. 9.  

11 Intervju med Peter Nilsson, LRF Konsult i Malmö (Skattebyrån) 2007-04-19.  

12 Hydén och Wiberg 2004 s. 151. 

13 Entreprenörsbarometern 2005. 

14 Se artikel i Jordbruksaktuellt, http://ja.se/nyheter/visaNyhet.asp?NyhetID=5812. 
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fundera kring generationsskiftet kommer sällan från ägaren själv, utan utifrån. Det kan vara 
en familjemedlem, revisor, jurist eller representant för en bank som påminner om det 
oundvikliga. Ibland aktualiseras frågan av omskakande händelser såsom plötslig sjukdom 
eller olycka.  

2.2 Planerat generationsskifte i 10 steg 
Det finns ingen given mall för generationsskiften. Förutsättningarna varierar från fall till fall 
och därför går det inte exakt att beskriva generationsskiftesprocessen. Flera olika frågeställ-
ningar bör diskuteras innan beslut kan fattas om vilket överlåtelsealternativ som lämpar sig 
bäst i det enskilda fallet. Många ger rådet att anlita en erfaren jurist eller ekonom som kan 
gå igenom den enskildes situation och genom kalkyler komma fram till vilken generations-
skiftesform som är mest fördelaktig ur ett relationsmässigt, ekonomiskt och skattemässigt 
perspektiv.15 Nedan följer tio vanligt förekommande punkter som processen kan komma 
att innehålla:16 

1. Fastställa parternas önskemål  

Det första steget i processen är att samla familjen för en ”köksbordskonferens”. Det är vik-
tigt att alla familjemedlemmars önskemål får komma fram och att målet med skiftet disku-
teras. Vilka värden är viktiga? Ska gården stanna inom familjen eller säljas till utomstående? 
Vem är lämplig och villig att ta över? Hur ser valsituationen ut och vilket tidsperspektiv 
finns? Många ger rådet att det endast bör vara de direkt inblandade som diskuterar, det vill 
säga föräldrarna, tillträdaren och syskon. Ingifta och respektive bör inte blandas in i diskus-
sionen vid det här stadiet eftersom de ofta har alltför stora krav. Det är viktigt att i detta 
läge inte utöva påtryckningar; både barn och föräldrar måste sätta de andras bästa först.   

2. Kartlägga föräldrarnas ekonomiska situation före skiftet 

Föräldrarnas ekonomiska utgångsläge är viktigt i detta steg. Hur stora är behoven av arbets-
fri försörjning efter överlåtelsen? Var ska man bo? Är fastigheten och näringsverksamheten 
belånad? Finns det annan egendom eller banktillgodohavanden att kompensera övriga sys-
kon med? Hur stort måste vederlaget vara för att trygga föräldrarnas framtida försörjning 
och kompensera övriga syskon? Dessa önskemål ska helst komma i närheten av tillträda-
rens möjliga skuldsättning. 

3. Bestämma tillträdarens möjliga skuldsättning  

Beträffande den yngre generationens möjliga skuldsättning är en ekonomisk beräkning av 
företagets avkastningsmöjlighet, en driftskalkyl, viktig för att se hur stor räntekostnad som 
verksamheten kan bära. Vilken avkastning från jordbruk/skogsbruk kan ett aktivt/passivt 
ägande ge? Hur ser skogbruksplanen ut? Genom att beräkna den övertagandes möjliga 
skuldsättning framkommer också det maximala pris som denne kan betala för rörelsen. 
Denna summa ska sedan jämkas samman med det ekonomiska behov som föräldrarna har 
och en lämplig kompensation till eventuella syskon. 

                                                 

15 Enligt Johnny Borgström, jurist på LRF Konsult i Jönköping, planerar och genomför LRF Konsult ca 
2 000 generationsskiften inom jord- och skogsbrukssektorn per år i Sverige. Det motsvarar ca 30 % av den 
totala marknaden, vilket gör dem till den enskilt största konsultbyrån inom området. Intervju 2007-04-16. 

16 Med stöd av de 10 punkter som används av Peter Nilsson, LRF Konsult Malmö (Skattebyrån), i konsultut-
bildning på LRF Konsult. 
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4.  Tillträdarens investerings- och finansieringsbehov 

Beträffande investerings- och finansieringsbehov gäller det att kartlägga de förutsättningar 
som krävs för näringsverksamhetens fortsatta existens. Hur ska verksamheten fungera efter 
övertagandet? Vilken potential finns? Vilka investeringar blir nödvändiga för kommande 
driftsinriktning? Tillträdarens behov av att utbilda sig och skaffa sig erfarenhet måste också 
vägas in, vilket kan medföra att generationsskiftet får skjutas framåt i tiden.  

5. Bestämma egendomens/näringsverksamhetens värde 

För att göra korrekta beräkningar måste egendomen åsättas ett värde. Här kan marknads-
värdet, taxeringsvärdet eller ett speciellt ”familjevärde” vara utgångspunkten. Från detta 
värde dras skulderna som belöper på egendomen och vad föräldrarna behöver för att täcka 
inkomstbortfall och nytt boende. Minskning görs sedan med beräknad kapitalvinstskatt och 
eventuell beskattning av återförda avdrag samt mäklararvode. Den summa som sedan åter-
står divideras med antal syskon. Syskonkompensation beskrivs utförligare nedan i avsnitt 
2.5. När processen kommit så här långt kan syskonen kopplas bort. Hur överlåtelsen sedan 
praktiskt ska genomföras bestämmer överlåtaren och tillträdaren.  

6. Planera föräldrarnas situation efter överlåtelsen  

Föräldrarnas ekonomiska situation efter överlåtelsen är av avgörande vikt. Vilket inkomst-
behov har de? Hur stor blir pensionen och boendekostnaden? Finns kompensationsut-
rymme för syskonen? Ska kapitalvinstskatt betalas? Att se över sitt försäkringsskydd för att 
trygga sin framtida försörjning kan också vara en bra idé i det här stadiet. Även de känslo-
mässiga aspekterna av att överlåta sitt livsverk bör ägnas lite tid på detta stadium. Redan här 
bör även framtida sysselsättning planeras, vilket underlättar tiden närmast efter att genera-
tionsskiftet genomförts. 

7. Förmögenhetsöverföring och kompensationsutrymme till syskon  

Den förmögenhetsöverföring som sker till tillträdaren bör i möjligaste mån motsvara kom-
pensationen till syskonen, om det finns ekonomiskt utrymme. Total rättvisa är svårt att 
uppnå och ofta kommer det mer att handla om vilken grad av orättvisa som övriga syskon 
kan tänka sig acceptera. För att alla ska bli nöjda krävs ofta många samtal och mycket jäm-
kande. Man ska dock ha i åtanke att det är värdet av förmögenhetsöverföring och kompen-
sation vid generationsskiftestillfället som räknas, framtida värdeutveckling på dessa olika egen-
domsslag vet vi inget om. Det gäller att hitta balansen mellan att kompensera på lämpligt 
sätt utan att samtidigt äventyra överlåtarens ekonomiska situation och företagets fortsatta 
existens.  

8. Utforma överlåtelsealternativ  

Med bakgrund av tidigare steg i processen ska nu beräkningar på de olika överlåtelsealter-
nativen göras. Vanligaste överlåtelsealternativen är gåva17 och köp18, alternativt även en 
blandning av dessa. Det finns både för- och nackdelar med de olika alternativen, inte minst 
inom skatterätten och familjerätten, som bör beaktas innan slutgiltigt beslut fattas. En kart-
läggning av vilka konsekvenser de olika överlåtelsealternativen får för framtida verksamhet 
underlättar beslutsfattandet.  

                                                 

17 Se vidare i kapitel 4 nedan.  

18 Se vidare i kapitel 5 nedan. 
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9. Presentation och beslut 

I de flesta generationsskiften konsulteras någon kunnig person på området som kan pre-
sentera beräkningar och resultat av de olika alternativen för de inblandade. Trots tidskrä-
vande beräkningar är det näst intill omöjligt att ge ett exakt resultat, eftersom vissa faktorer 
som påverkar skiftet inte går att förutsäga. Framtida räntenivå och virkespriser utgör exem-
pel på sådana faktorer. När frågorna vem, när, hur och varför är besvarade, har processen 
kommit så långt att det efter noggrant övervägande är dags att gå till beslut. 

10. Genomförande av generationsskiftet 

När överlåtelsealternativet är bestämt och själva skiftet ska genomföras är det en del viktiga 
dokument som behöver skrivas. Beroende på vilket alternativ som valts kan exempelvis 
köpeavtal, gåvobrev eller testamente behöva upprättas. I den mån vederlag eller köpeskil-
ling skall överföras till den äldre generationen görs i detta steg även ett besök hos lämplig 
bank. Behov av försäkringsskydd bör ses över. 

2.3 Vem ska ta över?  
Längre tillbaka i tiden var det, enligt de då gällande landskapslagarna, den äldste sonen som 
var den traditionelle övertagaren av gården.19 Tiderna förändras och idag är det snarare 
lämplighet och villighet som avgör vem i syskonskaran som ska ta över gården. Som tidiga-
re nämnt finns ofta mycket känslor och många minnen förknippade med den jord- och 
skogsbruksfastighet där man vuxit upp, vilket komplicerar avgörandet om vem som 
vill/bör ta över. I vissa familjer finns det fler än en villig kandidat, vilket kan göra rättvise-
frågan till den hårdaste nöten att knäcka. Detta bör om möjligt avgöras kring köksbordet då 
alla inblandade är samlade. Medan det i vissa familjer uppstår problem då ingen i yngre ge-
nerationen är villig att ta över driften och ansvaret för gården. Detta kan bero på flera olika 
faktorer, såsom att sysselsättningsmöjligheten utanför lantbruket ofta är begränsad, vilket i 
sin tur har bidragit till den skeva åldersstruktur som många gånger är ett problem i glesbyg-
den. Även det faktum att efterfrågan på jord- och skogsbruksfastigheter på den öppna 
marknaden har ökat och medfört att fastighetspriserna stigit rejält,20 kan i vissa fall göra 
överlåtelse till nästa generation ekonomiskt omöjlig, särskilt med tanke på att lönsamheten i 
lantbruket ofta inte räcker till för att kompensera övriga syskon till ett marknadsmässigt 
värde. 

Oavsett vem av syskonen som övertar ägandet och driften, innebär just generationsskiftet 
flera positiva företagsekonomiska effekter. Övertagande familjemedlem besitter nämligen 
ofta en unik kunskap om företaget, som varit en del av uppväxten. Även goda relationer 
inom företagets nätverk gör att nästa generation kan starta sin verksamhet i en atmosfär av 
tillit från kunder och leverantörer.21 Dessa fördelar kan inte en utomstående dra nytta av på 
samma sätt som en familjemedlem. 

                                                 

19 Vilket reglerades i 1734 års lag. Med gården följde även ansvaret för föräldrarnas försörjning på 'äldre dar', 
det s.k. undantaget.  

20 Artikel i Skogsland nr 27, 29 juni 2007 baserad på prisstatistik från SCB. 

21 Bjuggren och Sund i SN 2003 s. 527 ff. 
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2.4 Val av överlåtelsemetod 
Inför valet av överlåtelsemetod för generationsskiftet måste de ekonomiska och skattemäs-
siga effekterna beräknas och utvärderas. För att kunna göra en sådan beräkning krävs god 
kännedom om de regler som kan komma att bli aktuella vid skiftet, framförallt var gränsen 
går mellan gåva och köp.22 Svårigheten vad gäller gränsdragning uppstår främst vid transak-
tioner mellan närstående. 

En av de mest avgörande aspekterna vid val av generationsskiftesmetod är vilka inkomst-
skattemässiga konsekvenser de olika alternativen får. Både överlåtarens och förvärvarens si-
tuation bör analyseras och jämföras. Det som är en fördel ur skattemässig synvinkel för 
överlåtaren är ofta en nackdel för förvärvaren. Ibland kan en kombination av både köp och 
gåva vara lämpligast.23 Det är dock inte endast de skatterättsliga effekterna som bör styra 
valet av överlåtelsemetod. Enligt Johnny Borgström på LRF Konsult i Jönköping är det 
framför allt förvärvarens situation som bör vara utgångspunkten för valet.  

De vanligaste överlåtelsemetoderna är arv, gåva, köp eller försäljning till utomstående. Det-
ta arbete berör alla dessa överlåtelseformer, med tyngdpunkt på överföring genom gåva och 
köp. En tumregel är att överlåtelsealternativet köp rekommenderas i första hand till den 
som har för avsikt att aktivt bedriva verksamhet på gården, medan en passiv verksamhet 
bör övertas genom gåva.24 Det måste dock poängteras att dessa råd inte är generellt tillämp-
liga på alla överlåtelser. Rådgivning i det enskilda fallet kan endast ges efter beaktande av 
samtliga vid överlåtelsen förekommande faktorer.25  

2.5 Syskonkompensation 
Ett generationsskifte medför alltsomoftast en förmögenhetsöverföring från den äldre gene-
rationen till förvärvaren. Då det finns flera syskon ger många rådet att i möjligaste mån 
kompensera dessa, för att undvika avundsjuka och syskonfejd i samband med skiftet. 
Kompensationen utgör många gånger det mest komplicerade i överlåtelsen, eftersom det är 
näst intill omöjligt att skipa total rättvisa. Ofta är föräldrarna mycket måna om att genera-
tionsskiftet skall bli så rättvist som möjligt, för att bevara en god syskonrelation. Kravet på 
rättvisa från övriga syskon kan vara mycket skiftande, allt från syskon som kräver millime-
terrättvisa till dem som inte kräver någonting alls och som bara är glada över att det är nå-
gon som vill ta över. Överlåtarens ekonomi spelar stor roll för det ekonomiska utrymme 
som gör syskonkompensation möjlig. Ekonomiskt utrymme kan även behövas om den äld-
re generationen är i behov av pengar för eget bruk, exempelvis för att köpa ny bostad, i 
samband med skiftet. 

För att kunna bestämma storleken av kompensationen, är det viktigt att göra en beräkning 
av fastighetens värde. Det värde familjen väljer att utgå från kan vara antingen marknads-
värdet, taxeringsvärdet eller ett eget ”familjevärde” som man kommit överens om. Ett van-
ligt sätt att beräkna kompensationen är att räkna fram det belopp som antas bli kvar efter 

                                                 

22 Se vidare om gränsdragning mellan gåva och köp i avsnitt 4.2.1 nedan. 

23 Agensjö och Bygge 2006 s. 50. 

24 Intervju med Johnny Borgström, jurist på LRF Konsult i Jönköping 2007-04-16. 

25 Ibid. 
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en tänkt försäljning av fastigheten och sedan dela summan på det totala antalet syskon. En 
enkel beräkning visar detta:26 

Fastighetens värde 
- de lån som hör till fastigheten 
- föräldrarnas behov för att bekosta bostad och framtida försörjning 
- skatt (kapitalvinstskatt vid försäljning inklusive återförda värdeminskningsavdrag) 
- mäklararvode 
÷ det totala antalet syskon 
= mesta möjliga syskonkompensation 

Det är dock sällan möjligt att nå upp till den högsta kompensationsnivån. En diskussion 
om förutsättningarna omkring generationsskiftet kan förtydliga för syskonen varför de 
eventuellt måste avstå från en viss del av kompensationen. Ofta kommer det mer att handla 
om vilken orättvisa syskonen kan tänka sig acceptera. I de fall då överlåtaren har andra till-
gångar än gården kan dessa istället användas för att kompensera syskon.27  

Förutom kompensation med kontanta medel finns det även andra sätt att kompensera sys-
kon på, såsom exempelvis genom jakträttighet, avstyckad tomt eller hyreskontrakt. Det kan 
dock vara svårt att värdemässigt jämföra kompensation genom olika sorters tillgångar, då 
värde inte alltid är det enda avgörande kriteriet utan också tillgångarnas attraktivitet i rela-
tion till syskonens olika intressen.28 Det är även viktigt att poängtera att det vid en eventuell 
rättvisebedömning är värdet av gården och kompensationen vid generationsskiftestillfället 
som gäller.29 Vad som sedan händer i form av värdeökning/värdeminskning vet vi inget om 
i dagsläget. Om ett syskon placerar sin kompensation i aktier och får en mycket bra utveck-
ling, kanhända nästa syskon köper en bil vars värde på några år halveras, såväl som skogen 
på gården kan blåsa ner eller angripas av granbarkborrar.  

Ytterligare ett sätt kan vara att överlåta gården till alla syskonen gemensamt.30 Ett varnade 
finger måste dock höjas för detta alternativ, eftersom gemensamt ägande historiskt sett vi-
sat sig vara en källa till konflikter syskonen emellan.31 Slutligen kan ännu en lösning vara att 
genom testamente skapa förutsättningar för ekonomisk rättvisa. Härför krävs dock att sys-
konen är villiga att invänta arvet för att utfå sin kompensation.32  

Någon lagstadgad rätt för syskon att utfå kompensation vid generationsskiftet finns inte. 
Den som äger en jord- och skogsbruksfastighet kan under sin livstid skänka bort den till 
vem som helst eller sälja den billigt. Det finns inga krav på att ens rådgöra eller tillfråga bli-
vande arvingar.33 Först efter överlåtarens död kan det bli problematiskt om de övriga sys-
konen kräver den som fått gården på ersättning, eftersom ett lågt pris på gården kan kom-

                                                 

26 Intervju med Johnny Borgström, jurist på LRF Konsult i Jönköping 2007-04-16. 

27 Hydén och Wiberg 2004 s. 152. 

28 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 50.  

29 Intervju av Johnny Borgström, jurist på LRF konsult i Jönköping.  

30 Se vidare om samägande i avsnitt 3.7 nedan. 

31 Hydén och Wiberg 2004 s. 152. 

32 Se vidare om testamente i avsnitt 3.5 nedan. 

33 Utgör del av gård gemensam bostad måste dock ägarens make/maka godkänna överlåtelsen. 
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ma att betraktas som förskott på arv, med anledning av reglerna om det förstärkta laglotts-
skyddet.34 Generationsskiftet bör alltså redan från början göras så rättvist som möjligt.35 
Om fördelningen mellan syskonen av olika anledningar blir skev kan en intern överens-
kommelse upprättas, där man beskriver upplägget och övriga syskon får godkänna med sin 
underskrift. Detta medför att det i samband med arv inte är möjligt att åberopa reglerna om 
förskott på arv.36 Om överlåtelsen sker genom gåva kan överlåtaren skriva in i gåvobrevet 
att transaktionen inte utgör förskott på arv.37 

2.6 Äktenskapet och ägandet 
I generationsskiftessammanhang är det viktigt att tänka igenom ägandefrågorna kring fas-
tigheten. Det gäller att redan i detta stadie förebygga oönskade följder av en ev. framtida 
skilsmässa och därpå följande bodelning. Detta är känsliga frågor att ta upp för diskussion 
men det är lättare att samtala kring dem medan man fortfarande är sams. Enligt huvudre-
geln är makarna självständiga rättssubjekt, vilket betyder att var och en råder över sin egen-
dom och ansvarar för sina skulder.38 Egendom som makarna äger kan vara av två slag; an-
tingen giftorättsgods eller enskild egendom. Med giftorättsgods åsyftas den egendom som 
ska ingå vid bodelning.39 Giftorätten innebär alltså ett dolt anspråk på varandras tillgångar 
och dyker upp först då boet ska delas. Att egendom är enskild innebär att den inte ingår i 
bodelningen vid skilsmässa. Så länge äktenskapet består innebär alltså giftorätten inte sär-
skilt mycket, förutom att det vid exempelvis försäljning av fastighet krävs den andre ma-
kens samtycke.40 Enligt 7:1 ÄktB gäller som huvudprincip att all egendom är giftorättsgods, 
såvida den inte är enskild.  

Vill man att viss egendom ska undantas vid en eventuell framtida bodelning, kan den göras 
enskild genom att makarna avtalar om detta i ett äktenskapsförord.41 Detta upprättas skrift-
ligt och ska registreras vid tingsrätt för att bli gällande.42 För att därefter ändra egendoms-
ordningen, så att enskild egendom blir giftorättsgods eller tvärtom, krävs att ett nytt äkten-
skapsförord upprättas.43 Giftorättsgemenskapen kan även påverkas av utomstående genom 
villkor i ett gåvobrev eller testamente.44 Förekommer giftorättsgemenskap när ett äktenskap 

                                                 

34 7 kap. 4 § ÄB. Se vidare om arvsförskott i avsnitt 3.4 nedan. 

35 Hydén och Wiberg 2004 s. 152. 

36 7 kap. 4 § ÄB. Se vidare om arvsförskott i avsnitt 3.4 nedan. 

37 Se vidare om villkor i gåvobrev i avsnitt 4.4.2 nedan. 

38 1 kap 3 § ÄktB. 

39 Detta blir aktuellt vid dödsfall, skilsmässa eller bodelning under äktenskapet - mer om detta i avsnitt 4.3 
nedan. 

40 5 kap. 1 st. 1 p. ÄktB. 

41 7 kap 2 § 1 st 1 p ÄktB. 

42 7 kap 3 § 2 och 3 st ÄktB. 

43 7 kap 3 § 1 st ÄktB. 

44 7 kap. 2 § ÄB. Se vidare om arvsförskott i avsnitt 3.4 nedan. 
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upplöses, ska makarnas sammanlagda giftorättsgods (minskat med skulderna) delas lika 
dem emellan.45 

De äktenskapsrättsliga reglerna är inte tillämpbara på samboförhållanden, vilket innebär ett 
sämre civilrättsligt skydd framför allt på grund av att det inte finns någon giftorättsgemen-
skap mellan sambor. Genom samboavtal kan vissa rättsliga frågor justeras,46 men det går 
inte att till fullo uppnå samma skydd som äktenskapet ger. 

2.7 Sammanfattning 
Oplanerade generationsskiften blir resultatet av att ägaren medvetet eller omedvetet skjuter 
beslutet om skiftet framför sig. Att istället ta tag i frågorna och planera generationsskiftet i 
tid gör det lättare för alla parter att avdramatisera processen och hinna förbereda sig inför 
skiftet. God planering och framförhållning är a och o för ett lyckat skifte. 

Processen kring skiftet ser olika ut från fall till fall. En öppen diskussion kring de ’mjuka’, 
känslomässiga och relationsrelaterade, frågorna ger större förutsättningar för ett lyckat skif-
te för alla parter, både nu och i framtiden. Det är viktigt att alla parter är delaktiga i diskus-
sionen kring vem som ska överta gården. Likväl som beräkningen kring praktiska och eko-
nomiska frågor är avgörande för att göra rätt val av generationsskiftesmetod. Vid detta be-
slut spelar parternas ekonomiska utgångspunkt samt gårdens inkomstförutsättningar avgö-
rande roll. 

Att skipa rättvisa i form av kompensation till övriga, icke övertagande syskon, är inte enkelt 
men ofta en förutsättning för att behålla en god syskonrelation även i framtiden. Tack vare 
reglerna om det förstärkta laglottsskyddet kan missnöjda syskon i vissa fall, i samband med 
arvet, kräva ersättning av den som fått gården. Det är även viktigt att övertagaren redan in-
nan skiftet funderar över hur ägarfördelningen inom ett ev. förhållande ska se ut. Detta kan 
förebygga att vissa problem dyker upp senare vid en ev. skilsmässa, då egendom som är gif-
torättsgods vanligtvis fördelas lika mellan makar.  

                                                 

45 Se vidare om bodelning i avsnitt 3.3 nedan.  

46 SamboL är enligt 9 § dispositiv och kan därför helt eller delvis avtalas bort.  
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3 Arv 

3.1 Inledning 
I generationsskiftesplaneringen är familjerätten en av hörnpelarna, då dessa regler bestäm-
mer bland annat egendomsordningen i äktenskapet och arvsordningen. God kännedom om 
familjerätten är i många fall en förutsättning för ett lyckat skifte, framför allt när det gäller 
att genom avtal skydda sig mot problem som annars kan dyka upp i framtiden. Vid oplane-
rade generationsskiften, till följd av dödsfall, styrs skiftet helt av reglerna i ÄktB, ÄB, Sam-
bolagen (2003:376) och FB. Om den avlidne däremot själv varit förutseende och planerat 
för generationsskiftet under sin livstid genom att till exempel upprätta ett testamente, styrs 
skiftet istället av den avlidnes egen vilja och önskemål.  

Familjerätten har under de två senaste decennierna varit föremål för genomgripande för-
ändringar. Under slutet av 1980-talet genomfördes ändringar som gällde främst efterlevan-
de makes arvsrättsliga ställning47, då även en lag som reglerar samboförhållanden tillkom48. 
Även arvs- och gåvoskattens avskaffande har, som tidigare nämnts,49 medfört avsevärda 
skattelättnader vad gäller familjerättsliga transaktioner. Dessa ändringar medförde i många 
fall att tidigare gjorda generationsskiftesplaneringar genom exempelvis testamente och äk-
tenskapsförord krävde en ny översyn. I vissa fall där översyn inte gjorts, kan problem upp-
komma i samband med dödsfall. Då det gäller att bedöma arvlåtarens verkliga vilja i förhål-
lande till dispositioner i testamente som gjorts av t.ex. arvskattemässiga skäl.  

3.2 Den legala arvsordningen  
Vem som ärver vid dödsfall och i vilken ordningen det sker regleras i ÄB och innebär att 
rätten till kvarlåtenskapen bygger på familje- och släktgemenskap. Huvudregeln är att varje 
barn ska ha lika lott efter arvlåtaren. Finns efterlevande make träder denne dock in som 
ägare till kvarlåtenskapen genom bodelning och arvskifte.50 Make tilldelas hälften av det 
gemensamma boet med full äganderätt. Den andra hälften tillfaller först dödsboet. Efter-
som maken numera ärver före de gemensamma barnen51 får dessa vänta på sin del av arvet 
tills båda deras föräldrar avlidit.52 Make erhåller bröstarvingarnas del med fri förfogande-
rätt.53 Finns särkullbarn, det vill säga den avlidne makens barn från tidigare förhållande, har 
dessa dock rätt att få ut sin andel av arvet direkt, men de kan även frivilligt avstå från att ta 

                                                 

47 Ändringarna infördes i ÄB efter förslag i prop. 1986/87:1. I prop. s. 82 framgår att motivet främst var att 
undvika att efterlevande make skulle tvingas sälja det gemensamma hemmet för att kunna lösa ut de gemen-
samma barnens arvsrätt. 

48 Sambolagen (2003:376). 

49 Se vidare i avsnitt 1.1 ovan. 

50 3 kap. 1 § ÄB. 

51 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. 

52 För att stärka efterlevande makes ställning har lagstiftaren menat att denne ska kunna sitta i orubbat bo, 
detta med anledning av antagandet att arvingarna i allmänhet inte behöver arvet för sin försörjning. 

53 Detta innebär att maken fritt kan disponera egendomen under sin livstid, t.o.m. helt förbruka den. Den 
enda begränsningen är i princip att egendomen inte får testamenteras bort.  
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ut sitt arv tills även den efterlevande maken avlidit.54 Även ofödda barn kan ärva enligt 1:1 
ÄB, under förutsättning att de avlats före arvlåtarens död. Om den avlidne var ogift och 
saknar avkomlingar träder dödsboet in som ägare och sedan sker en fördelning till arvin-
garna i andra arvsklassen, som innefattar föräldrar, syskon och syskons avkomlingar.55  

Då ingen förutseende planering har gjorts av ägare till jord- och skogsbruk före dennes 
bortgång, kan flera problem uppstå. Maka som kanske inte tidigare varit intresserad eller 
engagerad i driften står plötsligt med hela ansvaret, vilket kan vara olämpligt för verksam-
heten/gården. Möjlighet finns att genom arvsavstående föra egendomen vidare till övriga 
arvtagare, men endast under förutsättning att det sker villkorslöst.56 Villkor om att egen-
domen ska vara enskild är då inte möjligt. Finns särkullbarn som ska lösas ut omgående, 
kan konsekvensen bli att egendomen måste säljas för att finansiera dennes arvslott. 

3.3 Bodelning 
Bodelning kan förekomma i tre olika situationer; vid ena makens bortgång57, vid äkten-
skapsskillnad58 och under äktenskapet59.  

Huvudprincipen är att likadelning gäller vid bodelning, vilket innebär att nettovärdet på gif-
torättsgodset alltså delas på hälften. Annan fördelning är möjlig, om makarna är överens 
om detta. Innan makarnas giftorättsgods delas ska täckning göras för vardera makens skul-
der. Uppkommer ett underskott hos ena maken, kan detta inte avräknas mot den andra 
makens netto. För den make som får ett negativt resultat, sätts värdet av vad som ingår i 
hälftendelningen till noll. 

Vid en makes bortgång ska, som del av boutredningen, bodelning förrättas. Efterlevande 
make kan begära jämkning som innebär att vardera maken behåller sitt giftorättsgods.60 
Denna begränsning av bodelningen blir främst aktuell om den efterlevande har större 
giftorättstillgångar än den avlidne. Jämkningsregeln användes tidigare ofta för att minska 
arvsskatten.61 Dödsboet förvaltas av dem som har del i boet, dödsbodelägarna, såsom efter-
levande make, arvingar och vissa testamentstagare.62 När utredningen är klar upprättas en 
bouppteckning där den avlidnes tillgångar och skulder redovisas. Först därefter kan döds-
bodelägarna förrätta arvskifte och fördela kvarlåtenskapen. Dödsboet kan dock fortsätta att 
inneha den avlidnes tillgångar om dödsbodelägarna kommer överens om detta.63 

                                                 

54 ÄB 3 kap. 9 §. 

55 ÄB 18 kap. 1 § och 2 kap. 2 §. 

56 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 23. 

57 ÄktB 9 kap 2 § 1 st. 

58 ÄktB 9 kap 1 § 1 st. 

59 ÄktB 9 kap 1 § 2 st. 

60 ÄktB 12 kap. 2 §. 

61 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 16. 

62 ÄB18 kap. 1 §. 

63 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 17. Se även vidare om oskiftat dödsbo i avsnitt 3.6 nedan.    
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Vid äktenskapsskillnad ska bodelning förrättas och giftorättsgodset delas lika mellan makar-
na.64 Detta är ofta uppslitande händelser i livet och det kan underlätta väsentligt att ha tänkt 
på dess konsekvenser medan man är sams. Frågan om ägandefördelning av egendomen bör 
därför övervägas: Ska den ägas av makarna tillsammans eller av den make som genom 
släktskap fått tillgång till egendomen? Skall egendomen utgöra giftorättsgods eller enskild 
egendom?  

Om inget äktenskapsförord skrivits kan ägaren till en gård vid skilsmässa få lösa ut sin före 
detta make/maka till hälften av gårdens marknadsvärde. Detta kan få långtgående ekono-
miska konsekvenser om gården tidigare övertagits till förmånligt pris. Statistiken visar att 
omkring 21 000 äktenskap upplöses varje år i Sverige till följd av skilsmässa.65 Antalet skils-
mässor bland jordbrukare och andra småföretagare är dock relativt få i jämförelse med öv-
riga yrkesgrupper.66  

Bodelning under äktenskapet kan vara aktuellt om makarna vill överföra egendom sig emellan. 
Här har möjligheten att avvika från hälftendelningen särskilt stor betydelse. Gör make ef-
tergift av sin rätt till hälften av giftorättsgodset och därmed inte kan betala sina skulder vid 
tidpunkten för bodelningen, kan den gynnade maken dock bli betalningsansvarig för skul-
derna.67 Bodelning kan även göras för del av makarnas egendom, s.k. partiell bodelning.68 I 
generationsskiftessammanhang var bodelning under äktenskapet av gåvoskattemässiga skäl 
tidigare vanligt. Detta har i stor utsträckning försvunnit i och med avskaffandet av gåvo-
skatten. I syfte att undvika risk för inkomstbeskattning kan dock fortfarande en egendoms-
överföring vid bodelning vara att föredra framför gåva. Kapitalvinstbeskattning kan nämli-
gen bli aktuellt om makars egendomsväxling betraktas som byte.69  

3.4 Förskott på arv och förstärkt laglottsskydd 
En gåva till bröstarvinge under livstiden presumeras vara förskott på arv, såvida inte annat 
uttryckligen givits till känna.70 För att undvika tvistigheter vid framtida arvskifte måste gå-
vogivaren tillkännage, helst i skriftlig handling såsom gåvobrev eller testamente, att lämnad 
gåva anses respektive inte anses utgöra förskott på arv. Skall gåvan räknas som arv läggs 
värdet av gåvan ihop med övrig kvarlåtenskap enligt 6:3 ÄB. Någon återbetalningsskyldig-
het åligger inte gåvotagaren även om förskottet skulle vara större än dennes arvslott.71 Om 
förskottet dock innebär att annan arvinge inte kan få ut sin laglott72 träder, under vissa be-

                                                 

64 Möjlighet finns att i undantagsfall jämka resultatet av bodelningen för att uppnå ett mer rättvist resultat, 
enl. ÄktB 12 kap. 1 och 2 §§.   

65  Upplysningar från SCB:s register över äktenskap, 
http://www.scb.se/templates/Standard____22838.asp?pageid=43154&parentid=43659#tingsratten. 

66 SCB 1990:1 s. 66, se även Sund 2001 s. 217. 

67 ÄktB 13 kap. 1 § 3 st. 

68 NJA 1991 s. 284.  

69 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 16. 

70 ÄB 6 kap. 1 § 1 st.  

71 ÄB 6 kap. 5 §.  

72 ÄB 7 kap. 1 § anger att laglotten utgör hälften av den arvslott som den legala arvsordningen skulle ge.  
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gränsade förutsättningar, det förstärkta laglottsskyddet in. Förskottsarvingen blir då skyldig 
att betala tillbaka det som fattas för att full laglott ska kunna betalas ut.73  

I generationsskiftessammanhang får förskottsreglerna betydelse om syskonen kan bevisa att 
de inte blivit rättvist behandlade vid skiftet. De har då möjlighet att vid överlåtarens död 
kräva ersättning. Eftersom det inte finns någon preskriptionstid för detta, finns en risk att 
missnöjda syskon kan komma att kräva den som övertagit gården på pengar långt efter ge-
nerationsskiftet. Om en gård överlåts genom gåva eller testamente, går det dock att skriva i 
förvärvshandlingen att gården inte utgör förskott på arv. 

3.5 Testamente 
Fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap kan, oavsett värdet, riva upp känslor av orättvisa 
och hat mellan familjemedlemmar, känslor som ibland ger upphov till meningsskiljaktighe-
ter, vars skador är svåra att reparera. I vissa familjer består arvet av ett jord- och skogsbruk 
med mer eller mindre emotionellt och ekonomiskt värde för arvingarna. Om den avlidne 
inte själv varit förutseende och förberett arvskiftet blir det fråga om ett oplanerat genera-
tionsskifte. Den legala arvsordningen kommer då att styra skiftet,74 istället för den avlidnes 
egen vilja och önskemål.  

För att fördela sin kvarlåtenskap på annat sätt än vad den legala arvsordningen stadgar, 
måste ett testamente upprättas enligt gällande formkrav.75 Efter testators död ska testamen-
tet på visst sätt delges arvingarna för att vara giltigt.76 Det står testatorn fritt att disponera 
över sina tillgångar med undantag för den genom laglotten skyddade arvsrätten enligt 7:1 
ÄB. Testator kan således med bindande verkan genom testamente bara disponera över 
hälften av sin kvarlåtenskap. Skulle testamentet kränka en bröstarvinges laglott, kan denne 
begära jämkning för att få ut halva arvet.77  

Upprättandet av ett testamente är en viktig åtgärd för att delge de efterlevande sin sista vil-
ja. Att styra hur arvet ska fördelas torde efter arvskattens avskaffande vara testamentets 
primära funktion, då det numera inte längre behövs komplicerade formuleringar och be-
räkningar för att minimera skattebördan.78 Att arvsbeskattningen avskaffats kan leda till att 
den äldre generationen inte finner tillräckliga motiv för att vidta åtgärder. Att lantbruk nu-
mera kan ärvas utan skatt innebär dock inte att behovet av planering inte längre föreligger. 

                                                 

73 ÄB 7 kap. 4 § 1 st.  

74 Se vidare om den legala arvsordningen i avsnitt 3.2 ovan. 

75 I ÄB 10 kap 1 § anges att testamentet skall vara skriftligt samt att testators namnteckning måste bevittnas 
av två samtidigt närvarande vittnen, som ska känna till att det är fråga om ett testamente men inte behöver 
veta vad som står i testamentet. 

76 ÄB 14 kap. 4 §.  

77 ÄB 7 kap. 3 § 1 st. 

78 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 18. 
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För vissa kommer dock testamentets viktigaste ändamål vara att slå fast att barn och barn-
barns arv ska vara enskild egendom.79  

Testamente kan även användas som medel för att styra ett generationsskifte. En av förde-
larna i generationsskiftessammanhang kan vara att både testamentet och dess innehåll kan 
hemlighållas under testatorns livstid. 80 Detta kan vara aktuellt i situationer då testatorn 
fram till sin död vill dölja vem eller vilka som ska ärva lantbruket. En annan fördel kan vara 
att ett testamente kan förenas med villkor som att exempelvis egendomen ska utgöra en-
skild egendom för testamentstagaren.81 Testamentet kan även utgöra ett verktyg i syftet att 
genom kompensation skapa rättvisa mellan syskonen och på detta sätt slutföra genera-
tionsväxlingen.82 

3.6 Bouppteckning och oskiftat dödsbo 
I samband med dödsfallet har en självständig juridisk person uppstått, ett oskiftat dödsbo. 
Den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen samt vilka som är arvingar ska fastställas 
i en bouppteckning.83 Dödsboet kommer sedan att bestå till dess uppdelningen av dess till-
gångar skett mellan arvingarna vid arvskiftet. Ett enmansdödsbo uppkommer när det en-
dast finns en arvinge i dödsboet, vilket är en vanlig situation numera, eftersom efterlevande 
make ärver före gemensamma barn.84 Enligt praxis upphör dessa dödsbon när boutred-
ningen är klar, vilket i allmänhet sker när bouppteckning registrerats hos SKV. 85  

För att ett dödsbo ska bestå även efter att bouppteckningen har registrerats måste efterle-
vande make göra ett arvsavstående till de gemensamma barnen. Om denne avstår fem pro-
cent till var och en av barnen blir även de dödsbodelägare. Om barnen inte har något krav 
på att få ut sina delar ur dödsboet, kan man skriva ett avtal om samlevnad i oskiftat döds-
bo.86 Att på detta sätt få dödsboet att leva vidare kan ge lättnader i såväl inkomst- som 
förmögenhetsskattesammanhang, framför allt om den avlidne drivit verksamhet i enskild 
näringsverksamhet87 Eftersom exempelvis ett skogskonto inte kan skiftas ut till arvingarna, 
men väl tas över av dödsboet, kan det vara en fördel att dödsboet består tills hela kontot 
tömts.88  

                                                 

79 Seth och tjäder  2005 s. 12. Finns inget sådant förbehåll efter den först avlidne maken, kan inte heller efter-
levande make ge bort gåvor med detta förbehåll. Detta gör att framtida efterarv kan komma att bli giftorätts-
gods.  

80 Sund 2001 s. 256. 

81 ÄktB 7 kap. 2 §. 

82 Sund 2001 s. 257. 

83 Agensjö och Bygge 2006 s. 51. 

84 ÄB 3 kap. 1 §. 

85 RÅ 1960 ref. 27. 

86 ÄB 24 kap. 1 §. 

87 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 18. 

88 Seth och Tjäder 2005 s. 26. 
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Ett dödsbo kan endast äga en jordbruksfastighet under fyra år efter utgången av det år då 
dödsfallet inträffade.89 Detta innebär inte att dödsboet som sådant måste upplösas utan att 
fastigheten inom angiven tid måste avyttras, vanligen genom arvskifte eller försäljning.90 
Denna regel har tillkommit sedan en utredning91 visat på de olägenheter som kan upp-
komma när jordbruksfastighet ägs av dödsbo, såsom exempelvis den handlingsförlamning 
som kan uppstå vid delägarnas oenighet om förvaltningsbeslut.  

Så länge ett dödsbo består, det vill säga inte är slutligt skiftat, kan det bedriva verksamhet 
och äga tillgångar. Därmed beskattas92 dödsboet som en självständig juridisk person, i stort 
sett enligt samma principer som för fysiska personer.93 

Om en fastighet erhålls genom arvskifte, övertas i enlighet med kontinuitetsprincipen94 
överlåtarens skattesituation, beträffande bland annat avskrivningsplaner, möjlighet till 
skogsavdrag och dennes omkostnadsbelopp. Om dödsboet har sparad räntefördelning och 
periodiseringsfonder, kan dessa få följa fastigheten vid arvskifte. Däremot får inte under-
skott i dödsboets näringsverksamhet överlåtas. Skogskonto får inte heller övertas i sam-
band med arv, utan måste återföras till beskattning då dödsboet skiftas och upphör. Skiftes-
likvid i arvskifte räknas inte som köpeskilling och utlöser därför inte någon kapitalvinstbe-
skattning hos dödsbodelägarna.95 Likvid erlagd i arvskifte ger därmed inte heller rätt till 
skogsavdrag.96  

Om en enskild näringsidkare avlider kan ett underskott i verksamheten föras över till döds-
boet.97 Underskottet kan således nyttjas av dödsboet och avdrag kan erhållas om verksam-
heten avslutas. Det är dock oklart om underskott kan överföras i samband med att arvinge 
övertar verksamheten genom arvskifte.98 Dödsbon med underskott bör av denna anledning 
behållas till dess att underskottet är utnyttjat, såvida det finns överskott att dra av emot. 
Avslutas verksamheten i dödsboet kan avdrag göras enligt IL 42 kap. 34 §.  

Dessa tekniska dispositioner som ett oskiftat dödsbo innebär skulle kunna undvikas genom 
att lagstiftaren förenklar reglerna och ger dödsboet möjlighet att överföra skogskontot i 

                                                 

89 18 kap. 7 § ÄB. Regeln gäller även dödsbo med endast en delägare enl. NJA 1999 s. 220. Om avvecklingen 
inte skett inom föreskriven tid kan Länsstyrelsen, som är tillsyningsmyndighet, vid vite förelägga dödsboet 
att fullgöra sin skyldighet. Se även Saldeen 2006 s. 158. 

90 Agensjö och Bygge 2006 s. 54. 

91 SOU 1987:2. 

92 Dödsboet beskattas under dödsåret som om den avlidne levt hela året ut och behandlas skattemässigt som 
passiv näringsidkare, 4 kap. 1 § IL. Fr.o.m. det fjärde året ökar beskattningen på förvärvsinkomst till att 
även innefatta statlig inkomstskatt på hela inkomsten enl. 65 kap. 6 § IL. Beskattningen blir då ca 61 pro-
cent och syftar till att få äldre dödsbon upplösta. Dödsboets inkomst av kapital beskattas däremot fortfa-
rande med 30 procents skattesats. Se Agensjö och Bygge 2006 s. 52. 

93 4 kap. 1-2 §§ IL. Se även Lodin m.fl., 2007 s. 47 (del 1). 

94 Se vidare om kontinuitetsprincipen i avsnitt 4.6.1 nedan. 

95 IL 21 kap. 39 §. 

96 Agensjö och Bygge 2006 s. 52. 

97 IL 4 kap. 1 och 2 §§. 

98 Lodin m.fl. 2007 s. 519 (del 2). 
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samband med arvskiftet.99 Detta skulle minska antalet oskiftade dödsbon som finns kvar 
endast av skattereducerande orsaker och som har en hämmande effekt med ineffektivt fö-
retagande som resultat. 

Att även ta bort tillämpningen av kontinuitetsprincipen100 på överlåtelser av det här slaget 
skulle medföra att övertagarens skattesituation skulle utgå ifrån dennes egna förutsättningar 
istället för den avlidnes. Tillämpningen av kontinuitetsprincipen i arvssituationen anser jag 
är felaktig eftersom arvtagaren inte har haft möjligheten att aktivt välja andra metoder för 
generationsskifte. 

3.7 Samägande  
Att tillsammans med någon/några äga en fastighet, är en vanlig ägandeform i Sverige. En 
tredjedel av Sveriges jord- och skogsbruksfastigheter ägs för närvarande av mer än en per-
son.101 Den största anledningen till detta är att gården gått i arv och därmed fördelats med 
lika lott på syskonen i familjen. I det fall då den äldre generationen inte tagit sitt fulla ansvar 
och planerat kring generationsskiftet under sin livstid, skjuts beslutet om vem som ska äga 
fastigheten över på syskonen. Samägande blir då ofta konsekvensen av exempelvis bekväm-
lighetsskäl eller att det är ekonomiskt omöjligt för någon av arvingarna att lösa ut de andra. 
Många gånger uppkommer oenighet om fastighetsskötsel eller så stämmer inte delägarnas 
personkemi överens, vilket inte sällan är orsak till osämja och ger upphov till slitningar 
inom delägarkretsen. Det kan, inte minst, vara en effekt av att syskonens ingifta har syn-
punkter som påverkar företagandet och släktrelationerna. Några skatterättsliga problem 
uppkommer däremot inte eftersom varje delägare beskattas var för sig. Som huvudregel ska 
enighet råda kring beslut som rör fastigheten för att dessa ska vara giltiga. Dessutom stad-
gar SamL att vem som helst av delägare till exempelvis en jordbruksfastighet har möjlighet 
att begära att fastigheten säljs på offentlig auktion.102 Med bakgrund av detta är det bästa 
generationsskiftet på längre sikt således det som ger fastigheten enbart en ägare.103  

Det finns flera tillvägagångssätt då en fastighet skall överföras från samägande av flera del-
ägare till att endast ha en ägare. Den som slutligen skall äga gården blir tvungen att lösa ut 
de andra delägarna. Det kan dock vara svårt att prissätta dessa andelar på ett rättvis sätt. 
Markandsvärdet blir högt om det finns mycket skog på fastigheten. För den som måste låna 
upp pengar för att lösa ut syskonen kan ränteutgiften bli högre än vad som är möjligt att fi-
nansiera. Ett alternativ kan vara att göra en stor avverkning, utnyttja maximalt skogsavdrag, 
betala skatt på inkomsten och ersätta delägarna med det som blir kvar. Ett annat alternativ 
är att göra en stor avverkning medan fastigheten fortfarande samägs. Skogsavdraget blir i 
detta fall lågt, om ens något, men inkomsten delas på flera ägare och skatten blir därmed 
mindre. Skogslikviden kan även med fördel sättas in på gemensamt skogskonto för att där-
efter, till ett lägre pris, kunna sälja fastigheten till ett av syskonen. Den som övertar fastig-

                                                 

99 Se vidare om skogskonto i avsnitt 4.6.4 nedan. 

100 Se vidare om kontinuitetsprincipen i avsnitt 4.6.1 nedan. 

101 Intervju med Peter Nilsson, LRF Konsult Malmö 2007-04-19. Samt internt utbildningsunderlag gällande 
generationsskifte på LRF Konsult. 

102 6 § SamL. Lagrummet är dock dispositivt och kan därmed avtalas bort.  

103 Rydin 2006 s. 421. Se även artikel i Jordbruksaktuellt nr 18 2005. 
http://ja.se/nyheter/visaNyhet.asp?NyhetID=5812. 
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heten genom att lösa ut andra delägare anses inte, i enlighet med Lag (1904:48 s.1) om sam-
äganderätt, ha gjort en avyttring.104 Detta innebär att kontinuitetsprincipen105 tillämpas på 
denna överföring som därmed inte medför att något nytt omkostnadsbelopp.  

Vid fler än tre delägare blir Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastig-
heter tillämplig. Enligt denna kan en ställföreträdare utses om en lantbruksenhet ägs av fler 
än tre personer och minst en av dem begär detta. Ställföreträdaren kan vara någon av del-
ägarna eller en utomstående person som har befogenhet att förvalta egendomen inom vissa 
givna ramar. Ställföreträdaren väljs genom majoritetsbeslut där varje delägare har det antal 
röster som står i förhållande till dennes andel i fastigheten. Vid oavgjord röstning får lotten 
avgöra valet. Ny ställföreträdare kan utses när som helst. Ställföreträdaren registreras hos 
inskrivningsmyndligheten och antecknas i fastighetsregistret106 

3.8 Sammanfattning 
Flera tillämpningsproblem kan uppstå vid generationsskifte av ett jord- och skogsbruk ge-
nom arv. Ett problem är att efterlevande maka, genom dess på senare tid förstärkta skydd i 
samband med arvskifte, lämnas med hela ansvaret för egendom och företag. Detta får ofta 
ett passivt ägande med successiv avveckling som följd.  

Då ingen slutlig önskan i form av testamente kvarlämnats återstår för bröstarvingarna att 
tillsammans avgöra vem som ska bli gårdens framtida ägare. Diskussioner av det här slaget 
skapar ofta slitningar och osämja mellan syskonen. Kan inte syskonen komma överens blir 
samägande många gånger resultatet, vilket kan skapa förutsättningar för ytterligare konflik-
ter. Syskonskaror där en lämplig övertagare finns kan ändå ’tvingas’ till samägande om den 
avlidnes förmögenhet finns bunden i företaget. Att då skriva avtal om samlevnad i oskiftat 
dödsbo gör att dödsboet får bestå i ytterligare 5 år och därmed kan kontanta medel på t.ex. 
skogskontot successivt plockas ut med en lägre beskattning som följd. Mycket av proble-
matiken går att förebygga genom att ägaren skriver ett testamente under sin livstid. Denne 
har därigenom möjligheten att påverka vem som ska överta gården. Testamentet kan sedan 
hållas hemligt tills efter ägaren bortgång. 

Vid arvskifte tas tillgångarna upp till marknadsvärde före delning vilket gör att det kan vara 
ekonomiskt omöjligt för något av syskonen att lösa ut de övriga. Försäljning till utomstå-
ende blir då den enda lösningen. Vid gåvoalternativet övertar arvingen den avlidnes skatte-
mässiga situation vad gäller räntefördelning, skogsavdrag och avskrivningar m.m. På de de-
lar som löses ut från övriga syskon åsätts inget nytt ingångsvärde. 

För att underlätta generationsskifte genom arv skulle reglerna ur ett de lege ferenda-perspektiv 
istället ge möjlighet att överföra skogskontot vid benefika överlåtelser. Detta skulle minska 
antalet oskiftade dödsbon som finns kvar endast av skattereducerande orsaker.  

Att även ta bort tillämpningen av kontinuitetsprincipen på överlåtelser av det här slaget 
skulle medföra att övertagarens skattesituation skulle utgå ifrån dennes egna förutsättningar 
istället för den avlidnes. Tillämpningen av kontinuitetsprincipen i arvssituationen anser jag 

                                                 

104 SRN 16 juni 1998. Se även SKV: Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 
2006 års taxering s. 571. 

105 Se vidare om kontinuitetsprincipen i avsnitt 4.6.1 nedan. 

106 Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 2 - 6 §§. Se även Lundén 2005. s. 224. 
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är felaktig eftersom arvtagaren inte har haft möjligheten att aktivt välja andra metoder för 
generationsskifte. 
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4 Gåva 

4.1 Inledning 
Fortsättningsvis kommer arbetet att inriktas mot de metoder för generationsskifte som är 
aktuella då en jord- och skogsbruksfastighet överlåts under den äldre generationens livstid, 
så kallade livstidsöverlåtelser. Fördelarna med ett planerat generationsskifte är att företaget, 
fastigheten och de inblandade hinner förberedas och anpassas för ägarväxlingen, samtidigt 
som den nya generationen kan skolas in. Med framförhållning ökar även möjligheten att 
lyckas med fördelningen av ägandet och förmögenheten i övrigt, då många småföretagare 
har större delen av sin förmögenhet bunden i företaget.107  

Inom överföringsalternativet gåva kan överlåtaren både skänka bort gården (ren gåva) och 
ta betalt för den (gåva mot vederlag). Vid ren gåva sker en förmögenhetsöverföring utan 
någon form av motprestation. Gåva mot vederlag är däremot ett lämpligt sätt att genomfö-
ra ägarväxling, om den äldre generationen har behov av ersättning för att trygga framtida 
försörjning eller om medel behövs för att tillgodose rättviseaspekter gentemot syskon som 
inte ska ta del av ägandet.108 Det är i generationsskiftessammanhang viktigt att veta vad som 
innefattas i gåvobegreppet för att inte riskera att transaktionen oavsiktligt klassas som köp.  

4.2 Gåvobegreppet 
Begreppet gåva kommer från civilrätten, men dess innebörd får även betydelse inom skat-
terätten, eftersom det inte finns någon definition av gåvobegreppet i IL. En överföring kan 
skatterättsligt endast klassas som gåva under förutsättning att de civilrättsliga gåvorekvisiten 
är uppfyllda. Något lagrum som definierar gåvobegreppet finns inte, men vissa gemen-
samma drag är i praxis återkommande.109 För att en gåva ska vara giltig måste samtliga av 
dessa tre rekvisit vara uppfyllda: 110  

• Förmögenhetsöverföring  

• Frivillighet 

• Gåvoavsikt 

En förmögenhetsöverföring är för handen då gåvotagaren berikas på givarens bekostnad. Vid 
förmögenhetsöverföring av till exempel fastighet eller inventarier utan motprestation råder 
inga tvivel om att transaktionen berikar mottagaren och minskar givarens förmögenhet. Er-
läggs däremot visst vederlag kan det bli fråga om ett blandat fång, vilket endast gäller vid 
överföring av lös egendom såsom exempelvis inventarier. Vid överföringar av fast egen-
dom tillämpas huvudsaklighetsprincipen111, vilken innebär att transaktionen till sin helhet 

                                                 

107 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 24.  

108 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 19. 

109 Carlsson m.fl. 1999 s. 21. 

110 Silfverberg 1992 s. 14.  

111 Se vidare i avsnitt 4.2.1 nedan. 
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bedöms antingen som gåva eller köp. Vederlag som motsvarar gåvans fulla värde neutralise-
rar förmögenhetsöverföringen.112 Bedömningen av gåvans och vederlagets värde görs vid 
gåvotillfället och påverkas således inte av värdeförändringar därefter. Parternas egen upp-
fattning om rättshandlingens beskaffenhet har betydelse för tolkningen av avtalets karaktär, 
även om den inte ges någon avgörande betydelse i sammanhanget.  

Frivillighet föreligger om givarens prestation inte grundas på någon förpliktelse. Främst är 
det uppfyllandet av en rättslig förpliktelse som åsyftas, att exempelvis fullgöra lagstadgade 
underhållsbidrag eller skadestånd. Med anledning av det rättsliga tvång som då föreligger 
anses gåvokaraktären upphävd. Även om möjligheten att kräva fullgörelse på rättslig väg 
inte föreligger kan förpliktelsen ändå ha viss rättslig betydelse: exempel på detta är preskri-
berade fordringar och spelskulder.113 Här har gåvokaraktär inte ansetts föreligga. Vid andra 
förpliktelser av mer moralisk natur såsom betalning för vänskaps skull, i enlighet med 
”skick och bruk” eller som underhåll trots att underhållsskyldighet inte föreligger, har det 
ansetts att frivillighetsrekvisitet varit uppfyllt. Om det finns ett bakomliggande avtal om att 
arbete/motprestation ska utföras,114 raderar det ut frivilligheten. När överföringen sker som 
ett led i uppgörelse vid en äktenskapsskillnad, i form av bodelning, anses frivillighet inte 
heller vara förhanden. 

Gåvoavsikt anses föreligga om det är gåvogivarens avsikt att berika mottagaren ekonomiskt. 
De motiv som verkligen ligger bakom en gåva kan vara svåra att kartlägga. Vanligast är gå-
voöverföringar inom familjen och då främst mellan föräldrar och barn. I dessa samman-
hang talar allt för att det verkligen handlar om en gåva. Därför, om övriga rekvisit är upp-
fyllda, presumeras gåvoavsikt föreligga då förmögenhetsöverföring sker mellan närstående. 
Sannolikheten för att gåvoavsikt föreligger anses minska ju längre från denna familjekrets 
som överföringen görs.115 Det finns då ofta anledning att tro att det är fråga om en affärs-
uppgörelse istället för en gåva.116  

4.3 Gränsdragning mellan gåva och köp 

4.3.1 Inledning 

Gränsdragningen mellan benefika och onerösa överlåtelser innebär i normalfallet inga pro-
blem. En gåva kännetecknas av att överlåtelse av egendom sker utan ersättning medan köp 
innebär att ersättning lämnas. Tillämpningsproblem kan dock uppstå vid överlåtelse mot 
vederlag som understiger egendomens marknadsvärde.117 För att en transaktion skattemäs-
sigt skall klassas som gåva krävs mer än att samtliga gåvorekvisit är uppfyllda. För att avgö-
ra om en överlåtelse är av gåvorättslig eller köprättslig karaktär, används inom svensk rätt 

                                                 

112 Silfverberg 1992 s. 18. 

113 Silverberg 1992 s. 19. Preskriberade fordringar och spelskulder har rättslig betydelse såtillvida att de inte 
kan återkrävas om betalning skett. Preskriberade fordringar kan även, under vissa förutsättningar, användas 
vid kvittning. 

114 S.k. remuneratorisk gåva. 

115 Carlsson m.fl. 1999 s. 22. 

116 Seth och Tjäder 2005 s. 21. 

117 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 671. 
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två principer, huvudsaklighetsprincipen118 och delningsprincipen.119 Hur överlåtelsen klassas 
får både juridiska och skattemässiga konsekvenser.120  

4.3.2 Huvudsaklighetsprincipen 

Huvudsaklighetsprincipen innebär att hela överlåtelsen behandlas enligt sin huvudsakliga inne-
börd, såsom antingen benefikt eller oneröst fång. Vid överlåtelse av fast egendom, det vill säga 
fastigheter, tillämpas enbart huvudsaklighetsprincipen för att i kapitalvinsthänseende kunna 
dra gränsen mellan köp och gåva.121 Fastighetens värde anses vid tillämpandet av denna 
princip uppgå till taxeringsvärdet vid överlåtelsetidpunkten. Hela överlåtelsen behandlas 
som gåva om vederlaget understiger, om än obetydligt, fastighetens taxeringsvärde122. Om i 
stället vederlaget överstiger eller motsvarar fastighetens taxeringsvärde klassas hela överlå-
telsen som köp.123 Anledningen till att man anknutit till taxeringsvärdet, torde vara att detta 
värde användes vid beräkning av den tidigare gåvobeskattningen.124 Många anser dock att 
taxeringsvärdet är ett relativt trubbigt mätinstrument vid värdering av jord- och skogs-
bruksfastigheter. För att få ett mer rättvisande värde borde även flera andra aspekter vägas 
in vid värderingen.125  

Huvudsaklighetsprincipen är relativt enkel att använda, men medför i vissa fall materiellt 
felaktiga resultat. I det fall då vederlaget understiger taxeringsvärdet klassas överlåtelsen 
som gåva. Om vederlaget är större än överlåtarens omkostnadsbelopp, kan givaren således 
realisera en kapitalvinst utan att beskattas.126 Om det vid utredning skulle framgå att överlå-
telsen är helt onerös även om vederlaget skulle understiga taxeringsvärdet, vid exempelvis 
överlåtelse till icke närstående, bör huvudsaklighetsprincipen få ge vika. Huvudsaklighets-
principen har i praxis även ansetts tillämplig vid beräkning av kapitalförlust. Den begränsas 
i IL till situationer där överlåtaren saknar gåvoavsikt.127  

Huvudsaklighetsprincipens framtid har övervägts i en rad sammanhang. Ett utredningsför-
slag128 finns om att huvudsaklighetsprincipen ska lagfästas, i kombination med en frivillig 
avskattning hos givaren med utgångspunkt i det erhållna vederlaget, vilket dock ännu inte 

                                                 

118 Principen går även under benämningen “helhetsprincipen”, se Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 670. 

119 Lodin m.fl. 2007 s. 167 f. (del 1). 

120 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 589. Se även Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 670 ff. och  
   Svensson 2005 s. 245. 

121 RÅ81 1:29. 

122 Enl. RÅ83 1:34 ligger hela taxeringsvärdet, både mark- och byggnadsvärde, till grund för bedömningen om 
     överföringen utgör gåva eller köp. 

123 RÅ85 1:69. 

124 RÅ 1950 ref 22 II. 

125 Silfverberg 1992 s. 322. 

126 Ibid s 323.  

127 Ibid s. 324. 

128 SOU 2002:52 s. 201. 
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medfört någon ändring i IL. Ett annat utredningsförslag129 gällande avskaffandet av princi-
pen har tidigare presenterats och sedan fått flera anhängare i doktrinen. En av dessa är 
Christer Silfverberg som i SN130 ifrågasatt behovet av huvudsaklighetsprincipen efter att 
gåvoskatten slopats.131 Genom resonemanget i artikeln ställer han sig frågan om det är dags 
att helt enkelt överge denna princip vid överlåtelse av fastighet. Konsekvenserna skulle så-
ledes kunna blir att den som ’realiserar en kapitalvinst’ genom gåva själv beskattas för den-
na istället för att skattskyldigheten överförs på mottagaren, vilket också skulle minska 
gränsdragningsproblemen mellan köp och gåva. Det skulle även göra gåvometoden möjlig 
för alla näringsidkare att använda sig av. Även de med lån som överstiger taxeringsvärdet 
kan därmed komma i åtnjutande av t.ex. gåvans fördelar såsom att kunna ange villkor för 
överlåtelsen. 

Delningsprincipen innebär däremot att gåvodelen särskiljs från den onerösa delen, och ett 
blandat fång uppstår.132 Vid generationsskiften blir detta aktuellt då lös egendom såsom jord-
bruksmaskiner, boskap eller andra inventarier ska ingå i överlåtelsen. Denna del av överlå-
telsen bör regleras genom separat avtal.133 

4.4 Gåvobrevet 

4.4.1 Inledning 

Vid överlåtelse av fast egendom genom gåva krävs en överlåtelsehandling i enlighet med de 
formkrav som gäller för avtal i samband med köp. Gåvobrev gällande fast egendom måste 
uppfylla vissa minimikrav, för att gåvan ska bli gällande, såsom att vara skriftligt, under-
tecknat av båda parter, innehålla en överlåtelseförklaring samt fastighetsbeteckning.134 Att 
ange köpeskilling blir dock inte aktuellt i gåvobrevet men om mottagaren övertar ansvaret 
för givarens lån bör detta framgå av gåvohandlingen.135  

4.4.2 Villkor i gåvobrev  

Vid överlåtelse genom gåva finns det möjlighet för överlåtaren att, i gåvobrevet, skriva in 
något eller några villkor som ska gälla för gåvan. I enlighet med den avtalsfrihet som råder 
enligt svensk lag136 är föreskrift i avtal giltig om båda parter accepterar den. Det är dock inte 
möjligt att avtala bort gällande rätt om inte lagtexten är dispositiv. Det finns många villkor 
som är möjliga att använda och vissa måste skrivas in i överlåtelsehandlingen för att vara 
                                                 

129 SOU 1989:33 Del II s. 27. 

130 Silfverberg i SN 2005 s. 508. Hänvisning finns i artikeln till annan doktrin där huvudsaklighetsprincipens 
brister tagits upp.  

131 Tidigare har parterna kunnat minska gåvoskatten genom att bestämma ersättningen till ett belopp knappt 
understigande taxeringsvärdet för fastigheten.   

132 Silfverberg 1992 s. 322. 

133 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 670 ff. 

134 JB 4 kap. 1 och 29 §§. 

135 Grauers 2006 s. 273. 

136 1 kap. 1 § 2 st AvtL. 
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giltiga. Villkoren antecknas i fastighetsboken och gäller i vissa fall även om gården senare 
säljs vidare.137 Villkor kan dock i vissa fall fylla en viktig funktion och i vissa fall vara till 
hjälp för övertagaren. Nedan nämns kortfattat några möjliga villkor: 

Ett villkor om att gåvan skall vara mottagarens enskilda egendom innebär bland annat att den 
inte ska ingå i en eventuell bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Att egendomens avkast-
ning även ska vara enskild egendom är ett vanligt tillägg, eftersom avkastningen annars räk-
nas som giftorättsgods. Tillgång som träder i gåvoegendomens ställe utgör surrogat och blir 
enskild egendom. Något villkor om detta är inte nödvändigt.138 Ska egendomen senare kun-
na omvandlas till giftorättsgods måste givaren uttryckligen skriva detta i gåvobrevet. Det 
finns även möjlighet att senare göra ett skriftligt tillägg i nämnda avseende.139 

Gåva presumeras vara förskott på arv enligt huvudregeln och skall därmed avräknas från 
framtida arv. För att häva denna presumtion krävs att detta uttrycks genom villkor i gåvo-
brevet. Motsatt formulering, om att gåvan är förskott på arv, måste tas med i gåvobrev till 
andra än bröstarvingar. Det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7:4 1 st, kan man däremot inte 
kringgå genom sådant villkor i gåvobrevet. Detta för att bröstarvinges laglott inte ska krän-
kas genom gåvor vars syfte är att jämställa med testamente. 

Villkor om överlåtelseförbud kan bli aktuellt om givaren har ett särskilt intresse av att förvärva-
ren inte ska kunna realisera egendomens värde genom försäljning eller pantsättning. Om så 
är fallet kan villkor som innebär inskränkning av förvärvarens förfogande över egendomen 
skrivas in i gåvobrevet.140 Egendomen få då i enlighet med villkoret inte heller utmätas för 
gåvotagarens skulder. Såsom överlåtelseförbud jämställs även villkor om att fastigheten inte 
får överlåtas utan givarens samtycke.141 Ett villkor om överlåtelseförbud kan vara till hjälp 
för den övertagande eftersom fastigheten då inte heller kan säljas exekutivt. Den kan å and-
ra sidan inte heller belånas, vilket i allmänhet är till nackdel för gåvotagaren.142 

Överenskommelser om återköpsrätt eller förköpsrätt genom att exempelvis hembjuda fastighe-
ten till övriga syskon före försäljning förekommer ofta då överlåtaren vill försäkra sig om 
att fastigheten stannar inom släkten. Ett villkor om att gåvan ska återgå om gåvotagaren av-
lider utan att efterlämna bröstarvinge kan också föras in i gåvobrevet. 143 Om gåvotagaren är 
gift ärver den efterlevande maken eljest all egendom oavsett om det är enskild egendom el-
ler giftorättsgods.144 Ett liknande villkor om att del av fastighet inte får säljas till utomståen-

                                                 

137 JB 4 kap 30 §, som stadgar att villkor som gäller längre tid än två år från överlåtelsedagen inte kan göras 
gällande mot ny förvärvare. Se även JB 20 kap. 14 §.   

138 ÄktB 7 kap. 2 § 1 st 6 p. 

139 Svensson 2005 s. 246. 

140 JB 4 kap. 3 § 3 p. 

141 NJA 1986 s 16.  

142 Se artikel i Jordbruksaktuellt nr. 18 2005, 
http://ja.se/nyheter/visaNyhet.asp?NyhetID=5809. 

143 En vanlig formulering i gåvobrevet är att gåvan vid dödsfall skall återgå till givaren, eller om denne avlidit 
till gåvotagarens syskon med lika rätt. Se vidare i Seth och Tjäder 2005 s. 32. 

144 Seth och Tjäder 2005 s. 32. Se vidare om arv och bodelning i avsnitt 3.3 ovan.  
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de utan givarens eller övriga delägares medgivande har ansetts utgöra ett sakrättsligt skydd 
gentemot gåvotagarens borgenärer.145 

Att förbehålla sig nyttjanderätten till bostaden är en möjlighet då överlåtaren har tänkt sig att 
bo kvar på gården livet ut eller så länge denne själv önskar.146 Denna form av villkor är van-
ligast då föräldrar ger bort fastighet till barn. Förbehåll av rätt till fri bostad under återstå-
ende livstid beaktats dock som vederlag i samband med fångesprövning för att pröva rätten 
till skogsavdrag.147 

Villkor om övertagande av befintliga lån på fastigheten är vanligt som motprestation för gåvan i 
samband med överlåtelsen, då belånade fastigheter ofta är pantsatta. Med ett sådant villkor 
får hela skulden avräknas från gåvovärdet, om skulden löper med ränta (marknadsmässig) 
och betalningsansvaret verkligen övergår till gåvotagaren. Som motprestation för gåvan kan 
givaren villkora att gåvotagaren ska utfärda en revers, även kallat skuldebrev. Samma regler 
gäller då som för övertagande av befintliga lån.148 

Vid gåva till omyndigt barn kan en redovisningsskyldighet gentemot överförmyndare bli ak-
tuell. Detta går att undvika om gåvoegendomen, genom villkor i gåvobrevet, ställs under 
särskild förvaltning av till exempel en bank till dess att barnet uppnått myndighetsålder.149  

Det är även möjligt att genom gåvobrevet avtala bort möjligheten för delägare att åberopa 
att fastigheten skall säljas på offentlig auktion,150 vilket kan ha viss betydelse i generations-
skiftessammanhang.  

Avslutningsvis kan konstateras att det förmodligen finns lika många kombinationer av möj-
liga villkor som det förekommer överlåtelser av fastighet genom gåva. Den kreative kan ex-
empelvis införa villkor gällande avverkningsrätt för en viss mängd ved eller timmer ur sko-
gen under ett visst antal år, kostnadsfritt arrendera del av gården, fritt få disponera ekono-
mibyggnaderna, innehavande av jakträtt eller, varför inte, avstyckningar av markområde för 
framtida husbygge.  

Johnny Borgström vill dock höja ett varnande finger inför allt för många och för övertaga-
ren allt för begränsande villkor. Övertagande kan komma i trängda situationer där vissa vill-
kor kan medföra att förvärvaren saknar möjlighet till att utveckla företaget i den riktning 
som denne önskar. Det är vid överlåtelsetillfället svårt att veta vad som kommer att hända i 
framtiden och ett villkor kan få långtgående konsekvenser som givaren inte hade i åtanke 
då villkoret skrevs. Det är viktigt att givaren, genom exempelvis förberedande samtal, kän-
ner förtroende för övertagande generation och därmed kan ge dem så stor frihet som möj-
ligt.151 

                                                 

145 NJA 1986 s 16. 

146 Seth och Tjäder 2005 s. 31. 

147 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 680. Se även RÅ 1987 ref. 118 och RÅ 1950 ref. 41. 

148 Svensson 2005 s 246 f. 

149 FB 12 kap. 2 §. Se även Svensson  2005 s. 247. 

150 Denna rätt föreskrivs i 6 § SamL samt 13 § Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfas-
tigheter. Se även Seth och Tjäder 2005 s. 31. 

151 Intervju med Johnny Borgström, Jurist på LRF Konsult i Jönköping 2007-04-16. 
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4.4.3 Ogiltiga villkor  

Vissa villkor kan med anledning av att de anses alltför omfattande få till följd att villkoret 
eller hela gåvan blir ogiltig. Det finns ett digert rättsfallsregister gällande villkor av olika slag 
och huruvida de anses giltiga eller inte. Av utrymmesskäl kommer här endast ett exempel 
att beskrivas: 

Om fastigheten ges till flera syskon kan det föreskrivs i villkoren att om någon delägare i 
framtiden vill sälja sin andel ska denna andel först hembjudas till övriga syskon till ett be-
stämt pris. Ett sådant villkor är inte juridiskt bindande, eftersom det är att likställa med ’av-
tal om förköpsrätt till fast egendom’, vilket inte kan ingås med bindande verkan. Därav eli-
mineras oönskade konsekvenser för bl.a. fastighetsomsättning och kreditgivning.152 Om 
villkoret däremot endast innehåller en hembudsklausul (utan bestämt pris) torde det vara 
giltigt. Detta mot bakgrund av att villkor om överlåtelseförbud i princip är giltigt och ett 
villkor av det här slaget trots allt innebär en mindre inskränkning i gåvotagarens förfogan-
derätt. Eftersom det är givarens intresse som tillvaratas i villkoren är det intresset av att fas-
tigheten stannar inom familjen som väger tyngst i förhållande till gåvotagarens intresse av 
att fixera köpeskillingen.  

Som tidigare framförts förekommer åtskilliga varianter på villkor. Det är dock klokt att 
konsultera en kunnig jurist inom området, så att inte villkoret eller hela gåvan anses vara 
ogiltig om tvist skulle uppstå. Det gäller således också vid villkor som har för avsikt att sätta 
gällande rätt ur spel, där indispositiva lagrum måste beaktas, eftersom dessa inte går inte att 
avtala bort som villkor i gåvobrevet.  

4.4.4 Vederlag 

Vid generationsskifte är det vanligt förekommande att förvärvaren åtar sig att utge någon 
form av motprestation genom att erlägga vederlag. Detta kan utgöras av såväl kontant er-
sättning, övertagande av näringsverksamhetens skulder eller utfärdande av en skuldförbin-
delse, s.k. revers.153 För att reversen ska betraktas som en skuld, och inte som gåva, måste 
den löpa med marknadsmässig ränta och ha bestämmelser om återbetalning.154 

Vederlag som utgörs av annan egendom kan komma att bedömas såsom kompensations-
gåva och då få karaktären av byteslikvid.155 Exempelvis om en förälder ger bort gården till 
en av sina två söner och förvärvaren i sin tur ger en annan egendom till sin bror. Om dessa 
gåvor kan knytas till varandra torde det vara fråga om en kompensation istället för vederlag. 
Endast om gåvoavsikt mellan bröderna kan påvisas borde inkomstbeskattning kunna und-
vikas.156   

Då överlåtelse av fastighet villkoras av olika förbehållsrätter, såsom exempelvis nyttjande-
rätt (till bostad), eller avkastningsrätt (avverkning av skog) har detta i praxis betraktats så-

                                                 

152 Se vidare i prop 1970:20 del B 1 s 22 f. samt NJA 1971 s 516, NJA 1974 s 314 och NJA 1981 s 897. Se 
även Seth och Tjäder 2005 s. 31. 

153 Nilsson och Rydin i SN 2005 (b) s. 679. 

154 Hydén och Wiberg 2004 s. 155. 

155 RÅ 1991 ref. 98. 

156 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 680. 
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som vederlag och påverkar därmed fångesprövningen av fastighetsöverlåtelsen. Detta kan 
innebära att summan av vederlaget ökar och därmed utlöser kapitalvinstbeskattning.157 

4.5 Sakrättsligt skydd 
I och med att en gåva är fullbordad158 vinner förvärvaren skydd mot eventuella anspråk 
från givarens borgenärer. Skulle dock givaren gå i konkurs har dennes borgenärer rätt att 
kräva att gåvan återvinns till konkursboet. I generationsskiftessammanhang har dessa regler 
betydelse eftersom återvinningstiden för gåvotransaktioner mellan närstående är tre år, me-
dan sex månader gäller för gåvor till icke närstående, om inte egendomen täcks av gåvota-
garens sakrättsliga skydd.159 Tanken bakom lagstiftningen är att skydda borgenärer och för-
hindra plundring av företag strax före konkurs. 

4.6 Skatteeffekter vid gåva 

4.6.1 Kontinuitetsprincipen och latent skatteskuld 

Det svenska inkomstskattesystemet bygger på realisationsprincipen som innebär att realiserade 
vinster ska tas upp till beskattning. Avyttring av en tillgång utlöser således i normalfallet be-
skattning på grund av att den värdeökning som skett skall tas upp till beskattning alternativt 
att förluster kan dras av. Benefika överlåtelser styrs istället av kontinuitetsprincipen160, vilken 
regleras i 44 kap. 21 § IL, som innebär att den nya ägaren övertar givarens skattemässiga 
ställning. Att träda in i givarens ställe innebär skattemässigt att mottagaren övertar givarens 
skattemässiga omkostnadsbelopp, vilket motsvarar anskaffningsvärdet ökat med förbätt-
ringsutgifter. Förvärvaren får även överta avskrivningsunderlaget på bland annat byggnader 
och markanläggningar.161 Detta innebär att även återföringsskyldigheten övergår på gåvota-
garen.162 

Latent skatteskuld uppkommer hos mottagaren då denne vid gåva övertar givarens anskaff-
ningsvärde för egendomen.163 Vid kommande försäljning styr det senaste onerösa förvärvet 
beräkningen av eventuell kapitalvinst.164 Detta får konsekvensen att gåvotagaren vid en 
framtida försäljning beskattas för en kapitalvinst som omfattar den värdestegring som upp-
stått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid. Om givaren gjort värdeminsk-
ningsavdrag under sin innehavstid övergår även återföringsskyldigheten för dessa på för-
värvaren.165 

                                                 

157 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 680. Se även om villkor i avsnitt 4.4.2 ovan. 

158 Gåva gällande fast egendom är fullbordad då egendomen blivit registrerad på mottagaren hos IM.  

159 3 kap. 3 § och 4 kap. 6 § KonkL. 

160 Även kallad överföringsprincipen. 

161 Lundén 2006 s. 27. 

162 Silfverberg i SN 2005 s. 495. 

163 Även omnämnt såsom ’omkostnadsbelopp’ men då är förbättringsutgifterna borträknade.  

164 Österman s. 17 samt Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 25.  

165 IL 19 kap. 18 § och 20 kap. 12 §.  



 Gåva 

 33 

Denna skattekredit, som gåvotagaren får med sig, innebär en tillfällig fördel i generations-
skiftet såtillvida att överlåtaren inte behöver ta ut dessa pengar vid skiftet för att erlägga 
skatt och därmed blir skuldsättningen lägre för förvärvaren. Nackdelen är dock att denna 
skatteskuld kommer fram vid eventuell framtida försäljning eller omläggning av skattesy-
stemet. I de fall betydande vederlag erlagts med hjälp av lånat kapital innebär ett lågt an-
skaffningsvärde att förvärvaren går miste om möjligheten att bland annat räntefördela, vil-
ket på längre sikt oftast inte innebär någon skattelättnad.166 Faran med detta är att närings-
idkarens inte kan göra några skattereducerande dispositioner utan får ta upp hela sin vinst 
till maximal beskattning. Vilket i sin tur leder till att företagaren räds att visa vinstsiffror 
och därför ser till att möta intäkter med kostnader och på sätt redovisa ett noll-resultat. Fö-
retagsekonomiskt sett är detta en olycklig följd av kontinuitetsprincipens tillämpning, som 
hämmar vinstdrivande företagare.  

Urban Rydin har framfört kritik gällande konsekvenserna av kontinuitetsprincipen där han 
menar att den leder till problem vid generationsskiften. Anledningen är att denna princip i 
kombination med huvudsaklighetsprincipen medför att det vederlag som erläggs vid bene-
fika överlåtelser inte skattemässigt kan tillgodoräknas av förvärvaren. Detta får även till 
följd att den komplicerade lagstiftningen gällande särskild post blir nödvändig. Rydin föreslår 
istället att en diskontinuitetsprincip införs som innebär att en näringsidkares skattemässiga 
ställning helt utgår ifrån dennes egna förhållanden och således inte är bunden av givarens 
skattemässiga ställning. Detta skulle underlätta generationsskiften genom att erlagda veder-
lag skulle kunna användas som anskaffningsvärde, vilket även skulle få till följd att reglerna 
om särskild post kan avskaffas.167 Konsekvensen blir dock att skatteförmåner lämnas till 
olika personer gällande samma egendom, vilket ur skattesynpunkt inte är en lämplig effekt.  

4.6.2 Obeskattade reserver 

4.6.2.1 Inledning 

Nedan beskrivs kortfattat reglerna kring räntefördelning, periodiseringsfond och expan-
sionsfond. Dessa regler har tillkommit för att ge den enskilda näringsidkaren möjlighet till 
samma låga beskattning som för aktieägare i onoterade bolag, och därmed jämna ut den 
skattemässiga skillnad som tidigare fanns mellan de olika företagsformerna, den så kallade 
skatteneutraliteten.168 S-O Lodin, och många med honom, anser att reglerna har komplice-
rat inkomstbeskattningen för egenföretagarna.169 Möjligheten till överföring i samband med 
generationsskiften som infördes 1 januari 2005, mot bakgrund av förslag från 3:12-
utredningen,170 har inneburit att ett antal skatterättsliga hinder har försvunnit.171 

                                                 

166 Seth och Tjäder 2005 s. 38. Se vidare om obeskattade reserver i avsnitt 4.6.2 nedan. 

167 SOU 2002:52 s. 347.  

168 Lundén 2006 s. 10. 

169 Lodin m.fl. 2007 s. 51 (del 1). Dock bör tilläggas att reglerna prövades av förenklingsutredningen i SOU 
1997:178 där endast små-justeringar ansågs nödvändiga. Se vidare i Rydin 2003 s. 85. 

170 SOU 2002:52 del 2. 

171 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 599. 
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4.6.2.2 Räntefördelning 

I de flesta näringsverksamheter har ägaren satsat eget kapital som bidrar till resultatet för 
verksamheten. För att avkastningen på detta kapital ska få samma skattemässiga behandling 
som andra kapitalinkomster har regler om räntefördelning införts i IL. Reglerna innebär att 
en schablonmässigt beräknad del av vinsten får tas upp till beskattning i inkomstslaget kapi-
tal istället för i inkomstslaget näringsverksamhet.172 Denna del beskattas således endast med 
30 procent, jämfört med den för inkomst av näringsverksamhet annars högre skattesatsen 
på upp till 67 procent.  

Beräkningen av positiv räntefördelning utgår från det så kallade kapitalunderlaget173, vilket i 
princip utgörs av skillnaden mellan tillgångar och skulder i näringsverksamheten. Då när-
ingsverksamhet överförs såsom gåva i samband med generationsskifte ska tillgångarna, vid 
beräkning av kapitalunderlaget, åsättas samma värde som de haft i överlåtarens ägo, detta i 
enlighet med ovan nämnda kontinuitetsprincip.174 På detta kapitalunderlag, vilket i det när-
maste motsvarar det beskattade kapital som näringsidkaren tillskjutit och riskerar i verk-
samheten, görs en schablonmässig beräkning av avkastningen.175 Avdrag medges sedan för 
summan av denna avkastning och kan176 dras av i näringsverksamheten för att istället tas 
upp som intäkt av kapital.177 Om avdraget blir större än vad som kan utnyttjas får det föras 
vidare som sparat fördelningsbelopp till nästa beskattningsår.178  

Sparat räntefördelningsutrymme kan, efter lagändring i januari 2005,179 överföras vid gene-
rationsskifte genom gåva och arv och därmed utnyttjas vid kommande beskattningsår. Om 
inte samtliga realtillgångar180 i verksamheten överförs får inte heller hela det sparade ränte-
fördelningsutrymmet överföras. Enligt proportioneringsregeln kan så stor del överföras 
som övertagna realtillgångar utgör av samtliga realtillgångar i näringsverksamheten. Överfö-
ringen knyts till tidpunkten för själva generationsskiftet och kan inte i efterhand flyttas 
över. Av denna anledning är det lämpligt att överföringen av sparat räntefördelningsbelopp 
formaliseras, trots att detta inte uttrycks i lag. 181 

Negativ räntefördelning ska ske i vissa fall när förvärvskällan uppvisar ett negativt kapitalunder-
lag och är till skillnad mot positiv räntefördelning inte frivillig. Avdrag görs för den scha-
blonmässigt beräknade avkastningen i inkomstslaget kapital och tas upp till beskattning i 

                                                 

172 Lodin 2007 s. 51 (del 1). 

173 Ibid s. 401. 

174 Nilsson och Rydin i SN s. 589.  

175 Den schablonmässiga avkastningen beräknas med hjälp av att kapitalunderlaget multipliceras med statslå-
neräntan vid utgången av november året före beskattningsåret, enligt IL 33 kap. 3 §.  

176 Positiv räntefördelning är frivillig med anledning av att den minskar underlaget beräkning av pensions och 
sjukpenninggrundande inkomst, vilket i sin tur påverkar socialförsäkringsskyddet. 

177 IL 33 kap. 2 § 1 st. och 42 kap. 9 §. 

178 IL 33 kap. 7 §. 

179 SFS 2004:1149. 

180 Realtillgångar är alla de tillgångar som räknas in i kapitalunderlaget för expansionsfond med undantag av 
kontanter och banktillgodohavanden, se vidare IL 33 kap. 7a § och 4 kap. 23 §. 

181 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 590. 
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inkomstslaget näringsverksamhet.182 Reglerna om negativ räntefördelning har ansetts utgöra 
ett problem vid generationsskiften genom benefikt fång, särskilt vad gäller utrymmet för att 
kompensera syskon. Innehavstiden är ofta lång och fastighetens skattemässiga restvärde 
därmed lågt.183 Inte sällan sker förvärvet mot vederlag, som medför hög skuldsättning, vil-
ket förvärvaren på grund av kontinuitetsprincipen inte kan nyttja som anskaffningsvärde, 
eftersom fastigheten anses förvärvad genom närmast föregående onerösa förvärv.184 Ge-
nom införandet av regler om en särskild post185, som enligt 33 kap. 15 § IL kan läggas till ka-
pitalunderlaget, har lagstiftaren haft för avsikt att mildra dessa negativa effekter. Den sär-
skilda posten motsvarar det negativa kapitalunderlag som hänförs till förvärvet och får inte 
medföra att fördelningbeloppet blir positivt.  

LRF har riktat kritik mot att den särskilda posten inte får medräknas vid positiv ränteför-
delning. Förbundet anser att en sådan ordning motverkar exempelvis investeringar och le-
der till att dessa företag inte drivs på ett optimalt sätt.186 Den förvärvare som redan har eller 
genom överlåtelsen kommer att få en särskild post, samtidigt som denne övertar sparad 
räntefördelning och sistnämnda belopp överstiger den särskilda posten, bör se upp. Om 
kapitalunderlaget något år inte längre är negativt, utslocknar den särskilda posten, för att 
sedan aldrig mer kunna utnyttjas.187 

Sparad räntefördelning kallas den räntefördelning som av olika anledningar inte utnyttjats av 
en enskild näringsidkare. Vid benefika fång kan denna överföras om vissa villkor är upp-
fyllda. Överföring är möjlig om;188  

1. överlåtelsen ska avse en enskild näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en 
ideell andel av en näringsverksamhet eller verksamhetsgren, 

2. förvärvaren skall vara en obegränsat skattskyldig person, och  

3. överlåtelsen skall ske genom arv, testamente, gåva eller bodelning.  

Vid generationsskiftet genom gåva utgör möjligheten att överta sparat räntefördelningsut-
rymme en av de största fördelarna. Detta möjliggör för mottagaren att endast beskatta del 
av vinst, gällande belopp motsvarande räntefördelningen, i inkomstslaget kapital. Vid över-
låtelser med lågt ingångsvärde för fastigheten men hög skuldsättning, kan dock den sparade 
räntefördelningen vara svår att till tillgodogöra sig, p.g.a. den särskilda post som då uppstår. 
I detta fall blir räntefördelningen först möjlig efter att delar av lånen amorterats ned. 

                                                 

182 IL 33 kap. 2 § 2 st. och 42 kap. 9 §. 

183 Fastighet skall på tillgångssidan tas upp till skattemässigt restvärde alternativt för lantbruksfastighet till 39 
% av fastighetens taxeringsvärde för år 1993. 

184 Se vidare om kontinuitetsprincipen i avsnitt 4.6.1 ovan. 

185 Prop. 1996/97:12, se även betänkandet 1996/97:SkU7 och SFS 1996:1400. 

186 SOU 2002:52 s. 159. 

187 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 595. 

188 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 588. 
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4.6.2.3 Periodiseringsfond 

Avsättning till periodiseringsfond är en form av företagssparande,189 ett skattemässigt av-
drag som inte är en verklig kostnad i näringsverksamheten utan en obeskattad reserv. Möj-
ligheten till avsättning regleras i 30 kap. IL och tas upp i samband med bokslutet.190 Avdrag 
för avsättning till periodiseringsfond får uppgå till högst 25 procent av överskottet av när-
ingsverksamheten.191 Varje års avsättning bildar en särskild fond som sedan måste återföras 
till beskattning senast sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avsättningen gjor-
des.192 Avsättningen medför en likviditetsförstärkning genom att företagets skattebetalning 
minskar på grund av avsättningen. Periodiseringsfonden ger möjlighet till en form av för-
lustutjämning bakåt i tiden, genom att avsättningen minskar skattebetalningen avsättnings-
året och kan upplösas för att minska eventuell förlust följande år. Sedan år 2005  tas en rän-
ta ut på periodiseringsfonder, för att delfinansiera avskaffandet av arvs- och gåvoskatten.193 

Vid generationsskifte får periodiseringsfond tas över helt eller delvis av den som är obe-
gränsat skattskyldig fysisk person, om överföringen sker genom arv, testamente, gåva eller 
bodelning och det är en enskild näringsverksamhet eller verksamhetsgren som övertas. Vis-
sa krav måste dock vara uppfyllda för att fonden ska få övertas: 194  

• Vid gåva eller bodelning ska överenskommelsen om övertagandet vara skriftligt och 
vid arv och testamente ska mottagaren skriftligen förklara sig överta fonden.  

• Värdet av den övertagna fonden ska minst motsvaras av värdet på de övertagna re-
altillgångarna. 

• Avdrag för den avsatta fonden ska återföras i samma takt som den skulle ha åter-
förts hos överlåtaren. 

Det står överlåtaren fritt att själv bestämma vilken eller vilka års fonder som ska överföras. 
Om de övertagna tillgångarnas värde inte räcker till för att täcka samtliga fonder, finns en 
särskild turordningsregel som säger att en senare gjord fondavsättning anses övertagen före 
en tidigare gjord avsättning.195 

4.6.2.4 Expansionsfond 

En egenföretagare blir, till skillnad mot ett aktiebolag inkomstbeskattad på i princip samma 
sätt, oavsett om vinsten behålls kvar i företaget eller om den tas ut för konsumtion. För att 
åstadkomma större likhet mellan företagsformerna, finns det i 34 kap. IL regler som gör 
det möjligt för egenföretagarna att kvarhålla lågt beskattade vinstmedel i företaget genom 
att göra avsättning till expansionsfond.  

                                                 

189 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 588. 

190 IL 30 kap. 3 §. 

191 IL 30 kap. 7 §. 

192 Ibid.  

193 Lodin m.fl. 2007 s. 319 f. 

194 30 kap. 12 a § IL. Se även Seth och Tjäder 2005 s. 28. 

195 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 596. 
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Det finns begränsningar för hur stor avsättningen får vara. För det första får avdrag göras 
med högst ett belopp som motsvarar verksamhetens inkomst (inkomstspärren), 196 vilket 
innebär att avsättningen inte kan bidra till att underskott uppstår. För det andra får inte ex-
pansionsfonden uppgå till ett större belopp än 138,89 % av kapitalunderlaget för expan-
sionsfond (kapitalspärren).197 Vid avsättning betalas en särskild expansionsfondskatt på 28 % 
och motsvarande belopp skall sedan dras av från den slutliga skatten då fonden återförs. 198 

Expansionsfond får överföras vid generationsskifte av hela eller del av enskild näringsverk-
samhet om;  

• realtillgångar i enskild näringsverksamhet överförs till en obegränsat skattskyldig 
person, 

• överlåtelsen sker genom arv, testamente, gåva eller bodelning och avser hela eller 
del av näringsverksamheten, 

• parterna skriftligen kommit överens om detta, 

• mottagaren skall överta nettotillgångar som motsvarar minst 72 procent av den 
övertagna fonden, samt 

• den del av fonden som övertas uppgår till högst så stor del av hela fonden som de 
övertagna realtillgångarna utgör av samtliga realtillgångar i näringsverksamheten.199 

Avsättning till fonden får göras även under det år verksamheten helt eller delvis överförs. 
En spärregel begränsar dock överföring av expansionsfond, vilken stadgar att fonden inte 
får övertas till den del som överstiger 185 procent av realtillgångarna vid utgången av det 
tredje beskattningsåret före det aktuella överlåtelseåret.200 Denna regel har tillkommit för att 
förhindra att tillgångar förs in i verksamheten kort tid före överlåtelsen och genom avsätt-
ning till expansionsfond som sedan bidrar till att ägaren genom återföring kan göra en om-
fördelning av skattepliktiga förvärvsinkomster mellan närstående möjlig.201  

Överföring av expansionsfond ställer krav på att förvärvaren vid beskattningsårets utgång 
uppfyller kravet på kapitalunderlag för att inte behöva återföra den övertagna fonden di-
rekt.202 

                                                 

196 IL 34 kap. 4 §.  Hur uträkningen sker anges i IL 34 kap. 5 §. Se även Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 589. 

197 IL 34 kap. 6 §. Beräkningen av kapitalunderlaget görs utifrån det egna kapitalet i verksamheten. Hur uträk-
ning sker anges i IL 34 kap. 7 §. Se även Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 589. 

198 IL 34 kap. 3 §, 1 kap. 3 § samt 65 kap. 8 §. Se även Lodin m.fl. 2007 s. 403 (del 2). 

199 IL 34 kap. 18 §. 

200 IL 34 kap. 18 § 2 st. 

201 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 597, se även Seth och Tjäder 2005 s. 28. 

202 Nilsson och Rydin i SN 2005 s. 599. 
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4.6.3 Ackumulerat underskott 

Rätten att utnyttja underskott kan inte överlåtas till annan eftersom den är personlig och 
blir därmed inte aktuell i generationsskiftessammanhang. När en enskild näringsidkare upp-
hör med verksamheten är avdrag i inkomstslaget kapital möjligt.203 

Den som har för avsikt att överlåta sin näringsverksamhet bör alltså först se till att utnyttja 
det ackumulerade underskottet. Rent praktiskt kan det handla om att exempelvis avyttra 
tillgångar till ett pris överstigande bokförda värden.204 

Dödsbon som har ett ackumulerat underskott kan med fördel behållas oskiftade om det 
finns intäkter att ta fram till dess att underskottet är utnyttjat.205 

Vid generationsskifte genom gåva övertar förvärvaren den tidigare ägarens anskaffnings-
kostnad. Därmed anses förvärvaren ha gjort skogsavdrag med samma belopp som överlåta-
ren, vilket i praktiken ofta innebär att mycket små avdrag, om ens något, återstår. 

4.6.4 Skogskonto och skogsskadekonto 

Skogskonto är ett särskilt bankkonto där den enskilda näringsidkaren kan placera pengar från 
skogsavverkning och försäkringar och göra avdrag i deklarationen för detta belopp.206 
Därmed erhålles uppskov med beskattningen och då skogsinkomster ofta utfaller ojämnt, 
finns möjlighet för ägaren att på detta sätt fördela inkomsten och beskattningen över flera 
år.207 Uttag från kontot kan göras efter tidigast fyra månader och när tio år gått efter insätt-
ning upphör skogskontot. De medel som då kvarstår övergår till ett vanligt konto och tas 
upp som intäkt i näringsverksamheten och tas därmed upp till beskattning. Avdrag får gö-
ras med 60 % av skogsintäkten av upplåtelse av avverkningsrätt, 40 % av intäkt av skogs-
produkter och 40 % av uttag av skogsprodukter. 

Skogskadekonto har samma funktion som skogskontot men kan endast användas om mer än 
en tredjedel av skogen måste avverkas i förtid med anledning av exempelvis stormfällning, 
brand eller insektsangrepp. Den huvudsakliga delen av beskattningsårets skogsintäkter mås-
te komma från sådan avverkning för att avdrag ska få göras för insättning på skogskade-
konto. Löptiden för att jämna ut en större skogsskada är 21 år (taxeringsåret plus 20 år).208  

Avdrag för skogskonto och skogsskadekonto får inte göras samma beskattningsår.  

Skogskonto och skogsskadekonto är personliga och kan därmed inte överlåtas obeskattade 
vid generationsväxling. Denna problematik har särskilt uppmärksammats i samband med 
att många jord- och skogsbrukare tack vare stormarna Gudrun och Per, fått intäkter från 
stormvirke och försäkringsersättning för stormskadad skog. LRF har uppmärksammat pro-
blemet i brev till regeringen och menar att detta utgör ett stort hinder för kommande gene-

                                                 

203 Lodin m.fl. 2007 s. 479.  

204 Carlsson m.fl. 1999 s. 85. 

205 Se vidare om oskiftat dödsbo i avsnitt 3.6 ovan.  

206 IL 21 kap. 21 §. 

207 Lodin m.fl. 2007 s. 410 (del 2).  

208 IL 21 kap. 23 §. 
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rationsskiften. Nuvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson signalerade i samband med 
att vårbudgeten 2007 las fram att det inom några år även ska bli möjligt att överföra skogs-
konton utan beskattning i samband med generationsskiften.209 

Någon skyldighet att ta upp tillgångar på skogskonto till beskattning föreligger inte när 
äganderätten övergår genom gåva. Givaren kan således behålla skogskonton efter överlåtel-
sen. I den takt pengarna sedan tas ut från skogskontot beskattas de som inkomst i passiv 
näringsverksamhet.210 Skogsägaren kan även, inför kommande överlåtelse, göra avverkning 
och sätta in större belopp på skogskonto, för att sedan behålla det efter överlåtelsen. Där-
med kan skogskontot vara kvar i näringsverksamheten och följaktligen undantaget från för-
mögenhetsbeskattning. 211 

4.6.5 Stämpelskatt och lagfartskostnad 

Vid benefika överlåtelser, det vill säga vid bodelning, arv, testamente eller gåva, utgår inte 
stämpelskatt. Det förekommer dock att gåvotransaktioner innefattar en motprestation från 
mottagaren i form av vederlag. Trots att transaktionen benämns gåva blir det ändå stämpel-
skatt om vederlaget uppgår till minst 85 % av taxeringsvärdet året före det år lagfarten be-
viljas.212 Stämpelskatten för fysiska personer beräknas på taxeringsvärdet, eller på motpre-
stationen om denna är högre, och uppgår till 1,5 %.213  

En och samma överlåtelse kan således vid inkomstbeskattningen betraktas som gåva, då 
jämförelsen görs mot hela taxeringsvärdet, medan den vid beräkning av stämpelskatt, som 
utgår redan då vederlaget uppgår till 85 % av taxeringsvärdet, anses utgöra försäljning.214 

Vid generationsskifte bör gränsen för om stämpelskatt ska utgå eller inte, taxeringsvärdet; 
beaktas. Då uttaget av stämpelskatt grundas på taxeringsvärdet året före överlåtelseåret och 
detta fastställs våren efter taxeringsåret, kan sjunkande taxeringsvärden medföra oönskade 
förändringar av förutsättningarna för skiftet. Detta skulle kunna innebära att vederlaget i ef-
terhand kan komma att överstiga de 85 % av taxeringsvärdet som man haft för avsikt att 
underskrida. Detta innebär att ytterligare kostnad för stämpelskatt tillkommer på 1,5 % av 
taxeringsvärdet/köpeskillingen/vederlaget. Stigande taxeringsvärde innebär däremot inte 
någon förändrad skatteeffekt.215  

                                                 

209 Följ debatten i artiklar i Lantbrukarnas Affärstidning,  
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=40067, http://www.atl.nu/Article.jsp?article=36723, 
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=40158 och http://www.atl.nu/Article.jsp?article=39662. 

210 Hydén och Wiberg 2004 s. 152. 

211 Seth och Tjäder 2005 s. 26 och 28. 

212 Lundén 2005 s. 28 och 260. 

213 Stämpelskattelagen 5 §, se även Agensjö och Bygge 2006 s. 51. 

214 Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 27.  

215 Svensson 2005 s. 249. 
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4.7 Sammanfattning 
Genom att gåvogivaren upprättar ett gåvobrev kan denne ge bort sin jord- och skogsbruks-
fastighet. Gåvogivaren har möjlighet att styra över vilka förutsättningar som ska gälla för 
gåvan, genom villkor i gåvobrevet. Dock kan alltför långtgående villkor innebära oavsiktliga 
begränsningar för mottagen i framtiden, varför villkor bör användas sparsamt.  

Som motprestation för gåvan kan vederlag erläggas. Storleken på detta begränsas till att 
maximalt kunna uppgå till 1 SEK under taxeringsvärdet på fastigheten, med anledning av 
att huvudsaklighetsprincipen tillämpas vid gåvoalternativet. Uppgår vederlaget till eller 
överstiger taxeringsvärdet klassas fånget istället som köp. Detta får till följd att fastigheter 
med lån överstigande taxeringsvärdet, inte kan överlåtas med gåvometoden. Någon stäm-
pelskatt utgår inte om vederlaget understiger 85 % av taxeringsvärdet.  

I enlighet med kontinuitetsprincipen övertar mottagaren givarens skattemässiga situation 
avseende omkostnadsbelopp, skogsavdrag och avskrivningsunderlag. Övertagaren kan ge-
nom gåvoalternativet även överta sparat räntefördelningsutrymme. Överlåtelse genom gåva 
anses inte skattemässigt realisera någon kapitalvinst varför inte heller någon kapital-
vinstskatt blir aktuell vid skiftet. Många brukare som inte har möjlighet att grundligt sätta 
sig in i regleringen kring generationsskiftet kan komma att välja gåvoalternativet p.g.a. att 
det kortsiktigt inte innebär någon beskattning. Vilket under framtida skatteresa i vissa fall 
istället kommer att visa sig vara en ’fälla’. Till nackdel för gåvotagaren är dock att denne 
övertar en latent skatteskuld som ska betalas först när fastigheten säljs eller vid framtida 
förändring av skattereglerna. Vid överföring genom gåva har gåvotagaren få eller inga möj-
ligheter alls att komma i åtnjutande av de skattereducerande dispositioner som lagstiftning-
en tillhandahåller, vilket innebär att beskattning på ev. framtida vinst blir väldigt hög. Detta 
får till följd att den enskilda näringsidkaren, för att undvika den höga beskattningen, väljer 
att möta intäkter med kostnader så att rörelsen enbart redovisar ett nollresultat. Företags-
ekonomiskt sett är detta en väldigt olycklig följd av kontinuitetsprincipens tillämpning, som 
hämmar vinstdrivande företagare.  

Denna problematik kan ur ett de lege ferenda perspektiv lösas genom att exempelvis helt lag-
stifta bort kontinuitetsprincipen. Då skulle gåvotagarens skattemässiga situation istället helt 
utgå från dennes egna förutsättningar. Det vederlag som mottagaren erlagt kunde istället 
utgöra utgångspunkt för nya beräkningar av skogsavdrag och räntefördelning. Detta skulle 
leda till ytterligare förenkling av lagstiftningen eftersom reglerna kring den särskilda posten 
då inte längre är nödvändiga. Däremot skulle förändringen ge skattelättnader för olika per-
soner utifrån samma egendom, vilket strider mot skattesystemets grunder. 

Att även avskaffa huvudsaklighetsprincipen skulle göra det möjligt för alla, även de med 
höga lån, att välja gåvoalternativet och komma i åtnjutande av dess fördelar såsom att t.ex. 
kunna ange villkor för överlåtelsen. Vederlagets högsta nivå skulle då inte längre styras av 
principen utan av köparens och säljaren egna förutsättningar. Dock skulle den nu relativt 
tydliga gränsen mellan gåva och köp bli mer flytande, vilket skulle försvåra gränsdragningen 
i skattesammanhang. 

Även möjligheten att kunna överlåta medel på skogskonto och skogsskadekonto utan att ta 
upp dem till beskattning är något som synnerligen skulle underlätta förmögenhetsöverfö-
ringen mellan närstående i samband med generationsskiftet.  
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5 Köp 

5.1 Inledning 
Köp är den minst komplicerade av de tre överlåtelsemetoderna som denna uppsats be-
handlar. Försäljning som generationsskiftesmetod kan bli aktuell av flera anledningar. Den-
na metod kan vara att föredra om säljaren är i behov av pengar och om förvärvaren har 
ekonomisk möjlighet att lösa ut den äldre generationen. Det är möjligt att sälja egendomen 
till ett pris som understiger marknadsvärdet, såvida priset inte understiger taxeringsvärdet 
eftersom fånget då klassas som gåva. Då en fastighet avyttras genom försäljning är detta en 
onerös transaktion som för överlåtaren innebär att en kapitalvinst realiseras och därmed tas 
upp till beskattning.216 För förvärvaren innebär köpetransaktionen flera fördelar som kom-
mer att behandlas i detta kapitel.  

5.2 Köpehandlingarna 
Vid köp av fast egendom är JB tillämplig och det föreligger därmed formkrav för att köpet 
skall anses vara giltigt. Det skriftliga avtal som krävs består av två delar. Ett köpekontrakt 
som ska innehålla samtliga villkor som ska gälla för köpet. Detta upprättas när parterna är 
överens om köpet. När köpeskillingen är betald skall ett köpebrev utfärdas av säljaren som 
sedan används av köparen för att söka lagfart. 

Nedan följer en kort beskrivning över vilka uppgifter som skall finnas med i köpehandling-
arna för att köpet skall anses giltigt:217 

• Fastighetens beteckning, exempelvis Mogården 1:9. 

• Köpeskillingen. Det pris som anges i köpeavtalet är bindande, överenskommelser 
vid sidan av avtalet är alltså ogiltiga.218  

• En förklaring av säljaren att äganderätten övergår till köparen.  

• Avtalet skall undertecknas av både säljaren och köparen. Dessutom krävas att sälja-
rens namnteckning bevittnas av ytterligare två personer för att lagfart ska kunna 
beviljas.  

En nackdel med köpealternativet är att överlåtaren inte kan ställa några egna villkor för kö-
pet utöver de som kommer av lag, i motsats till vad som är möjligt vid gåva.219 

                                                 

216 IL 44 kap 1 § och 45 kap. 3 §. 

217 JB 4 kap. 1 och 13 §§ samt 19 kap. 11 §. 

218 JB 4 kap. 3 §. 

219 Se vidare om villkor vid gåva i avsnitt 4.4.2 ovan. 
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5.3 Fastighetstaxering, värdering och betalning 

5.3.1 Fastighetstaxering 

Vid generationsskiftet är taxeringsvärdet betydelsefullt eftersom bland annat inkomstskat-
tegränsen mellan köp och gåva grundas på taxeringsvärdet.220 Om jordbruksfastighetens 
taxeringsvärde ändras, från ett år till ett annat, kan en överlåtelse oavsiktligt ’byta’ fång.  En 
överlåtelse som gränsar till ett år då allmän eller särskild taxering kan sker komma att be-
dömas olika vid överlåtelsetillfället och då taxeringen fastställs, vilket i sin tur kan leda till 
olika skattmässiga konsekvenser.221  

Vid skattemässig värdering av en lantbruksfastighet används som huvudregel taxeringsvär-
det. Taxeringsvärdet bestäms till det belopp som motsvarar 75 % av fastighetens mark-
nadsvärde.222 Allmän fastighetstaxering för lantbruksenheter ägde senast rum år 2005 och 
sker återigen det sjätte därpå följande året.223 Däremellan, när tre år gått, sker en förenklad 
fastighetstaxering, nästa gång således år 2008.224 Värdet av en lantbruksenhet består av flera 
delar såsom; bostadsbyggnadsvärde, ekonomibyggnadsvärde, tomtmarksvärde, jordbruks-
värde, skogsbruksvärde och skogsimpedimentsvärde. Skattemässigt skiljer man på byggna-
der som används för privat bruk såsom mangårdsbyggnad eller annat bostadshus (privatbo-
stad)225, från övriga byggnader som används i näringsverksamheten, såsom ekonomibygg-
nader och uthyrda bostadshus (näringsfastighet). Taxeringsvärdet ligger även till grund för 
fastighetskatten som för jordbruksfastigheter endast utgår på privatbostadsdelen.226 
 
Det är den del av taxeringsvärdet som hänförs till fastighetens näringsdel som ligger till 
grund för beräkning av skogsavdrag, avskrivningsunderlaget för byggnader och kapitalun-
derlaget för räntefördelning.  Vid generationsskifte är det därför fördelaktigt om denna del 
är så hög som möjligt.  

5.3.2 Värdering 

Priserna på jord- och skogsbruksfastigheter har de senaste åren stigit kraftigt i Sverige. Det 
finns flera faktorer som påverkar priserna i denna riktning. Det låga ränteläget och en all-
mänt hög efterfrågan är bidragande orsaker. Den högre medelåldern bland landets jord och 
skogsägare har dessutom skapat ett uppdämt behov av generationsskiften och andra avytt-
ringar. Intresset från utländska medborgare har också ökat. Även de markägare som drab-
bats hårt av stormen Gudrun söker nya skogsfastigheter att förvärva för att på så sätt 
”köpa” sig nya skogsavdrag för att slippa hög beskattning på inkomsterna från stormvirket. 
Det är heller inte bara ekonomiska intressen som styr priserna på jord- och skogsfastighet 

                                                 

220 Se vidare i avsnitt 4.3.2 ovan. 

221 Se vidare om dessa konsekvenser i avsnitt 4.5.6 ovan. 

222 FTL 5 kap. 2 §. 

223 FTL 1 kap. 7 § 2 st. 

224 FTL 1 kap. 7a § 2 st. 

225 IL 2 kap. 8 § - 13 §. 

226 IL 2 kap. 14 §. 
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utan även andra värden såsom möjlighet till rekreation, friluftsliv, jakt och fiske. Även infla-
tionen påverkar fastigheternas värdestegring. På längre sikt har det visat sig att ’placering’ i 
skog givit minst lika bra avkastning som att spekulera i aktier. Dock har senaste årens stor-
mar, svängningar i virkes- och fastighetspriser visat att skog inte är någon riskfri placer-
ing.227 

Hur man värderar en skogsfastighet i samband med ett generationsskifte beror till största 
delen på de inblandades ekonomiska situation. Som tidigare nämnts kan olika värden bli ak-
tuella, såsom familjevärde, taxeringsvärde eller marknadsvärde. För att överlåtelsen ska 
klassas som köp måste köpeskillingen vara lika med eller överstiga aktuellt taxeringsvärde 
för överlåtelseåret. Vid försäljning till utomstående anlitas ofta en fastighetsmäklare som 
arbetar på uppdrag av säljaren, men som även har till uppgift att tillvarata köparens intres-
sen. En mäklare kan även anlitas endast för att värdera fastighetens marknadsvärde. 

5.3.3 Betalning 

Vid köp finns det olika alternativ för att realisera betalningen. Det går att välja mellan kon-
tant betalning eller att skriva en skuldförbindelse, även kallat revers. För att reversen ska 
betraktas som en skuld, och inte som gåva, måste den löpa med marknadsmässig ränta och 
ha bestämmelser om återbetalning.228  

Gällande beskattningsregler, i synnerhet huvudsaklighetsprincipen, styr i dagsläget köpeskil-
lingens undre gräns vid försäljning av fastighet. Köparen måste således som lägst prestera 
en köpeskilling som motsvarar taxeringsvärdet för att kunna dra nytta av köpealternativets 
fördelar. Om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet klassas förvärvet istället som gåva. 
Denna princips negativa konsekvenser kan ifrågasättas mot bakgrund av EU:s rekommen-
dationer229 om att underlätta reglerna kring generationsskifte. Även om gränsen mellan köp 
och gåva måste dras någonstans är det att föredra att ge överlåtaren och förvärvaren frihet 
att själva bestämma vilken summa som är lämplig som köpeskilling vid generationsskiftet. 

5.4 Gränsdragning mellan köp och byte 
I generationsskiftessammanhang kan det finnas situationer där byte kan bli aktuellt. Exem-
pel på detta är i det fall förvärvaren äger en bostadsfastighet eller annan egendom som för-
äldrarna övertar i samband med att de överlåter gården till densamme. Observera dock att 
det tänkta bytet istället kan komma att bedömas såsom köp eller gåva, om egendomen som 
ingår i bytet inte har samma värde. Den som fått den dyraste egendomen kan få betala ka-
pitalvinstskatt, eftersom denna part, när det gäller dessa prestationer, är att anse som sälja-
re. Den som får lägga pengar emellan anses vara köpare.  Omvänt kan en tänkt gåva betrak-
tas som byte om två parter samtidigt ger egendom till varandra. Eftersom byte utlöser kapi-

                                                 

227 Se artikel i Skogsland nr. 27, 29 juni 2007. 

228 Se vidare i Lag (1936:81) om skuldebrev. Se även Hydén och Wiberg 2004 s. 155. 

229 Commission recomendation of 7 December 1994 on the transfer of small and medium-sized enterprises 
(94/1069/EC). 
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talvinstskatt, kan transaktionen oavsiktligt komma att utlösa beskattning för den som fått 
den dyraste gåvan.230  

De tre avtalstyperna, köp, gåva och byte, som gäller fastigheter regleras i JB. Flera av de 
regler som styr köp av fastighet gäller även ifråga om byte,231 detta med anledning av bytets 
onerösa karaktär och att parterna förutsätts lämna likvärdiga prestationer. Ett rent byte för-
utsätter således att de fastigheter som ingår i bytet har samma värde. Då det är mycket 
ovanligt att två fastigheter har samma värde blir det ofta aktuellt att en av parterna får beta-
la en mellanskillnad i pengar.232 

Enligt IL233 är byte att jämställa med avyttring av den bortbytta tillgången samt ett köp av 
den förvärvade egendomen.234 Om avyttringspriset på den överlåtna tillgången inte motsva-
ras av marknadsvärdet på den erhållna tillgången kommer transaktionen att bedömas efter 
om tillgången utgör fast eller lös egendom. Huruvida transaktionen klassas som köp eller 
gåva avgörs utifrån huvudsaklighetsprincipen och delningsprincipen.235 Därmed kan even-
tuell vinst vid transaktioner av ömsesidiga gåvor utlösa kapitalvinstbeskattning. 

5.5 Skatteeffekter vid köp 

5.5.1 Kapitalvinstskatt 

När en fastighet sålts skall säljaren deklarera försäljningen och betala kapitalvinstskatt på 
den del av köpeskillingen som utgör kapitalvinst, enligt bestämmelser i IL 44 och 45 kap. 
En kapitalvinst uppstår vid avyttring av tillgångar som sedan förvärvet stigit i värde.236 Det 
finns olika anledningar till att jord- och skogbruksfastigheter ökar i värde, exempelvis till-
gång och efterfrågan på marknaden, ränteläge, inflation m.m. Värdeförändringar är alltid att 
betrakta som kapitalinkomst och beskattas således med 30 procent. Om en privatbostads-
fastighet och en näringsfastighet ingår i samma taxeringsenhet, såsom t.ex. mangårdsbygg-
nad på jordbruksfastighet, skall vinsten/förlusten beräknas på varje del för sig.237 Vid för-
säljning av privatbostad är endast 2/3 av en kapitalvinst skattepliktig, medan 90 % av en 
kapitalvinst på näringsfastighet är skattepliktig.238 Beskattningseffekten lindras ytterligare 
genom att det vid bostadsbyte föreligger möjlighet för uppskovsavdrag för vinst som hän-
förs till privatbostadsfastighet och uppgår till minst 50 000 SEK.239 

                                                 

230 Victorin och Sundell 2004 s. 241, se även artikel i Jordbruksaktuellt nr 18/2005: 
http://ja.se/nyheter/visaNyhet.asp?NyhetID=5809 

231 JB 4 kap. 28 §. 

232 Grauers 2006 s. 273. 

233 IL 44 kap. 3 §.  

234 Lodin m.fl. 2007 s. 166 (del 1). 

235 Se vidare I avsnitt 4.2.1 ovan. 

236 IL 44 kap. 13 §. 

237 IL 45 kap. 3-4 §§. Se vidare i Tivéus 2006 s. 214.  

238 IL 45 kap. 33 §. 

239 Uppskovsreglerna återfinns i IL 47 kap. Se vidare i Tivéus 2006 s. 221.  
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Vid beräkning av kapitalvinsten utgår man från omkostnadsbeloppet, vilket är det värdet som 
fastigheten senast köptes för inklusive förbättringskostnader240 under innehavstiden.241 Om 
närmast föregående köp eller byte av en fastighet skett före 1952, beräknas vinsten som om 
fastigheten hade köpts den 1 januari 1952,242 det s.k. stickåret. För att bestämma omkost-
nadsbeloppet för fastigheten beräknas anskaffningsvärdet till 150 % av 1952 års taxerings-
värde.243 Problem kan uppstå vid avyttring av jordbruksfastighet med anledning av att äldre 
taxering saknar uppdelning för vad som är småhus och övriga delar på lantbruksfastighet, 
vilket är nödvändigt vid vinstberäkning.244 Utredningar har föreslagit att ett senare stickår 
ska användas. Flera utredningar har funnit skäl, inte minst förenklingsskäl för både privat-
personer likväl som myndigheter, för att ett nytt stickår bör bestämmas. Att flytta fram 
stickåret och istället använda 133 procent av 1975 års taxeringsvärde som anskaffningsvär-
de har varit uppe på förslag men inte lett fram till lagstiftning, bl. a. med hänvisning till det 
stora skattebortfall som detta skulle medföra.245 Ytterligare ett förslag har tidigare lagts fram 
gällande att ett nytt stickår kring 1980 bör väljas, men inte heller detta har lett till förändrad 
lagstiftning.246  

Beskattning vid försäljning av fastighet görs det år då avyttringen sker och ett bindande kö-
peavtal undertecknas. Skillnaden mellan försäljningsintäkt och omkostnadsbelopp utgör 
kapitalvinsten. För privatbostad gäller att 2/3 av vinsten beskattas, vilket ger att skatten på 
vinsten blir 2/3 av 30 %, d.v.s. 20 %. På del som utgör näringsfastighet (ej avsedda för eget 
eller närståendes boende) är 90 % av vinsten skattepliktig (90 % x 30 % = 27 %). Värde-
minskningsavdrag som medgivits under innehavstiden ska återföras och tas upp till be-
skattning i inkomstslaget näringsverksamhet.247  

I generationsskiftet är det ofta frågan kring kapitalvinstbeskattningen som avgör huruvida 
parterna väljer köp eller gåva som överföringsmetod. Nackdelen med att behöva lägga ofta 
stora belopp i skatt måste vägas upp med fördelarna som köpealternativet för med sig. Ett 
nytt ingångsvärde medför möjlighet till nya skogsavdrag och nytt räntefördelningsunderlag. 
Om fastigheten är högt belånad är gåva i regel ett bättre överlåtelsealternativ, eftersom 
överlåtaren då ofta är i behov av en hög köpeskilling kan det med hänsyn till det ekono-
miska utrymmet i kalkylen saknas möjlighet för att betala en ev. kapitalvinstskatt.248 För att 
                                                 

240 IL 45 kap. 12 §. Se vidare om förbättrande reparationer och underhåll i Tivéus 2006 s. 215.  

241 IL 44 kap. 14 §. 

242 IL 45 kap. 28 § st. 1. 

243 IL 45 kap. 28 § st. 2. Se även SKV:s Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 
2006 års taxering s. 591. 

244 Denna uppdelning infördes från och med taxeringsår 1975, varför istället detta värde enligt SKV torde 
vara ett bättre underlag för fördelning av förvärvspriset om omfattande ny-, till- och ombyggnation gör att 
uppdelningen av taxeringsvärdet vid avyttringen inte ger en rättvisande uppdelning. Se vidare SKV:s Hand-
ledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering s. 616. 

245 dnr Fi1999/2400 och Prop. 1999/2000:1.  

246 Prop. 1998/99:100 s. 165. 

247 Då återläggning blir aktuellt ska ingen reducering av omkostnadsbeloppet göras vid vinstberäkning i in-
komstslaget kapital. Det belopp som minskar vinst av kapital tas således istället upp som i näringsverksam-
heten. Se vidare Danielsson och Bernhardsson 2006 s. 28. 

248 Se artikel i Jordbruksaktuellt nr 18 2005, 
http://ja.se/nyheter/visaNyhet.asp?NyhetID=5809. 
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underlätta generationsskiften skulle reglerna kunna kompletteras med en uppskovsmöjlig-
het vid onerösa överlåtelser till närstående, samtidigt som en allmän uppskovsmöjlighet vid 
återinvesteringar av näringsfastigheter skulle hindra skatterelaterade effektivitetsförluster.249 

Urban Rydin har påpekat att det system vi har idag, med enbart kapitalvinstbeskattning vid 
försäljning av skogsfastigheter, ger viss möjlighet till omvandling av inkomstslag. Skogsäga-
ren har ofta själv utfört arbetsuppgifter i skogsbruket och har således med sitt nedlagda ar-
bete, tillsammans med inflationen250 och stigande marknadsvärde, bidragit till den totala 
värdestegringen på fastigheten. Även den del av ökningen som hänförs till skogsägarens ar-
betsinsats beskattas som kapitalvinst och blir på så vis att betrakta som arbetsfri inkomst.251  

I EU:s rekommendationer252 finns ett förslag på att ingen eller låg beskattning skall ske av 
kapitalvinsten i samband med generationsskiften. Vissa länder har därför infört en skatte-
lindring för att uppmuntra företagare, som uppnått viss ålder, att överlåta företaget.253 Det-
ta skulle säkerligen fungera som ’en morot’ för att även Svenska jord- och skogbruksbruka-
re ska komma börja planera för och genomföra generationsskiften. Detta förslag ligger mer 
i linje med EU:s rekommendationer om att inte påverka näringsidkaren att av skatteskäl 
välja den ena eller andra generationsskiftesmetoden. Detta skulle istället utjämna skillna-
derna mellan gåvo- och köpealternativet. 

Gällande rätt fungerar på detta område inte alls neutralt, istället får den höga kapital-
vinstskatten snarare en skrämseleffekt som gör att näringsidkaren väljer gåvoalternativet 
som överföringsmetod för att undgå kapitalvinstbeskattningen. I det långa loppet är detta 
inte gynnsamt för den svenska ekonomin och utvecklingen av jord- och skogsbrukssek-
torn.254  

5.5.2 Kapitalförlust 

Likväl som att en realiserad värdeökning på en tillgång anses öka skatteförmågan, får en re-
aliserad värdeminskning på tillgången anses minska skatteförmågan. En viktig skillnad mel-
lan kapitalvinst och kapitalförlust är att kapitalförlusten kvoteras så att inte hela förlusten 
får dras av. Huvudregeln är att 70 % av förlusten är avdragsgill.255 Avdrag får, vad gäller fy-
siska personer, göras i samband med avyttring av fastighet med 50 % för privatbostad och 
63 % (90 % x 70 %) för näringsverksamhet.256  

                                                 

249 SOU 2002:52 s. 350.  

250 Kritik har framförts mot att den nominella vinst som uppstår vid försäljning av en näringsfastighet där in-
nehavstiden varit lång och till största delen är en inflationsvinst. Se vidare i Rydin 2003 s. 248 med hänvis-
ning till Ds 1993:28. 

251 Rydin 2006 s. 397. 

252 Commission recomendation of 7 December 1994 on the transfer of small and medium-sized enterprises 
(94/1069/EC) 

253 Sund 2001 s. 43.  

254 Se vidare i avsnitt 4.6.1 ovan. 

255 IL 48 kap. 24 §.  

256 IL 45 kap. 33 §.  
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Det måste dock framgå av omständigheterna att överlåtaren genom försäljning till under-
pris inte haft för avsikt att öka mottagarens förmögenhet, för att avdrag ska medges.257 Vid 
förlust vid försäljning till närstående kan det därför vara extra svårt att påvisa rätten till för-
lustavdrag.258 

5.5.3 Stämpelskatt 

När en fastighet byter ägare ska ansökan om lagfart göras hos den inskrivningsmyndighet 
där fastigheten är belägen. Vid det tillfället tas en expeditionsavgift259 ut för att inskriv-
ningsbevis ska utfärdas.260 I samband med att lagfart för fastigheten beviljas tas en stämpel-
skatt ut som kan betraktas som en omsättningsskatt på försäljning av fast egendom. Det är 
både säljaren och köparen som ansvarar för att skatten betalas. Stämpelskatten beräknas på 
fastighetens taxeringsvärde, eller köpeskillingen om denna överstiger taxeringsvärdet, och 
uppgår till 1,5 procent av det beloppet. Stämpelskatten och expeditionsavgiften utgör till-
sammans den så kallade lagfartskostnaden som inte är avdragsgill i deklarationen. Däremot 
får den läggas på anskaffningsvärdet vid kapitalvinstberäkningen då fastigheten säljs nästa 
gång. Kostnaden kan även delas upp proportionerligt på de olika delarna av anskaffnings-
värdet för fastigheten och därmed ingå i avskrivningsunderlaget för ekonomibyggnader, 
men dock inte i underlaget för skogsavdrag.261 Stämpelskatt betalas också vid fastighetsin-
teckning då uttag av pantbrev görs.262 

5.5.4 Återföring av värdeminskningsavdrag 

Vid försäljning av näringsfastighet ska avdrag som gjorts under innehavstiden återföras till 
beskattning. Reglerna om återläggning av värdeminskningsavdrag grundar sig i att avdragen 
gjorts för att minska skatten i inkomstslaget näringsverksamhet medan försäljningen be-
skattas i inkomstslaget kapital. Detta innebär att avdrag som gjorts under innehavstiden 
skall återföras och därmed tas upp till beskattning, eftersom det inte är möjligt att medge 
avdrag för samma kostnad flera gånger. Samtidigt som återföring görs ingår motsvarande 
belopp i de utgifter som ingår i omkostnadsbeloppet vid kapitalvinstberäkningen, vilket 
därmed minskar kapitalvinsten (eller ökar eventuell kapitalförlust). Vilka avdrag som ska 
återföras regleras i IL 26 kap. 2 § och är följande: 

• värdeminskningsavdrag på byggnader och markanläggningar, 

• skogsavdrag, 

• substansminskningsavdrag, 

                                                 

257 IL 44 kap. 24 §. 

258 Lodin m.fl. 2007 s. 198. Se vidare om stämpelskatt i avsnitt 4.6.6 ovan.  

259 Expeditionsavgiften uppgår till 825 SEK (2007).  

260 JB 20 kap. 

261 Hydén och Wiberg 2004 s. 155. 

262 Uttag av pantbrev kostar 375 kr per pantbrev exklusive stämpelskatten. 
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• avdrag för sådana avskrivningar av byggnader och markanläggningar som gjorts i 
samband med att en ersättningsfond eller liknande har tagits i anspråk, och 

• avdrag för utgifter för förbättrande reparationer och underhåll av byggnader och mark-
anläggningar som avser beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren. 

I samband med generationsskiftet innebär återföringen av värdeminskningsavdrag att över-
låtares kapitalvinstskatt ökar. Fördelen för förvärvaren är att denne själv får möjlighet till 
nya och större avskrivningar för ekonomibyggnader samt möjlighet till nya skogsavdrag, 
baserade på nya ingångsvärden. Skogsavdraget medför att förvärvaren får avverka skatte-
fritt för hälften av vad han/hon betalat för skogen.263 Det fördelaktiga med nytt skogsav-
drag är i många fall att köp blir ett bättre överlåtelsealternativ än gåva.264 För ekonomibygg-
nader är avskrivningen fyra procent per år av anskaffningsvärdet. Även räntefördelnings-
underlag och expansionsfondsunderlag blir högre vid ett köp. Därför är det extra intressant 
med köp om det finns mycket byggnader och mycket skog, än om fastigheten endast består 
av ren åkermark då det inte finns några avskrivningsmöjligheter. 

Urban Rydin kritiserar nuvarande lagstiftning gällande återföring av värdeminskningsav-
drag, och menar att värdeminskningsavdraget genom reglerna om återföring endast får ka-
raktären av en skattekredit och således inte blir ett kostnadsavdrag för den värdeminskning 
som skett under innehavstiden.265 Rydin framför därtill ett förslag i sitt expertutlåtande i 
3:12-utredningen att återföringsreglerna bör ändras så att återföring sker vid kapitalvinstbe-
skattningen istället för som gällande rätt stadgar i inkomstslaget näringsverksamhet. Detta 
skulle underlätta generationsskiften och genom att avlägsna ett moment som talar emot 
onerös överlåtelsemetod även mindre medverka till att styra valet av överföringsmetod.266 

5.5.5 Nytt räntefördelningsunderlag 

Någon överföring av sparat räntefördelningutrymme är inte aktuellt i köpealternativet. För-
värvet innebär däremot att ett nytt ingångsvärde sätts på fastighet. Detta i sin tur medför 
nya möjligheter till skogsavdrag, räntefördelning och avskrivningsunderlag. Dessa skattere-
ducerande dispositioner är till stor fördel. Om jord- och skogsbruksfastigheten har ett 
skogsbestånd där inkomstbringande gallring och slutavverkning är nära förestående kan in-
komst därifrån undantas beskattning och därmed frigöras för t.ex. amortering. Här krävs 
dock ingående beräkningar och aktuell skogsbruksplan för att se om den högre skuldsätt-
ningen går att ’räkna hem’ inom överskådlig framtid. 

5.5.6 Skogsavdrag 

Tanken bakom systemet med skogsavdrag är att skogsägaren före beskattning av skogsin-
komsten ska få göra avdrag för virkets anskaffningskostnad. Möjligheten till skogsavdrag 
beräknas med hjälp av skogens anskaffningsvärde, totalt och återstående avdragsutrymme 
samt de skogsintäkter som ger möjlighet till avdrag.  

                                                 

263 Se vidare om skogsavdrag i avsnitt 4.6.4 ovan. 

264 Seth och Tjäder 2005 s. 45. 

265 Rydin 2003 s. 384.  

266 SOU 2002:52 s. 350. 
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Anskaffningskostnaden av skogen på en ren skogsfastighet är hela summan. Om kostnaden 
för fastigheten även omfattar annat än skog, såsom exempelvis bostadsbyggnader, ekono-
mibyggnader, åkermark eller växande gröda, måste en uppdelning göras för att urskilja an-
skaffningskostnaden för skogen. Beräkningen av skogens andel görs enligt schablonregeln 
med ledning av det taxeringsvärde som gällde vid köpet. Anskaffningsvärdet av skogen ut-
gör då så stor del av priset som det taxerade skogsbruksvärdet och de markanläggningar 
som används för skogsbruket gör i förhållande till hela taxeringsvärdet. Skogens anskaff-
ningsvärde utgör sedan utgångspunkten för beräkning av skogsavdraget. Om fördelningen 
på fastighetens olika delvärden av någon anledning inte ger någon rättvisande bild,267 kan 
en särskild värdering av en opartisk värderingsman ge ett mer korrekt resultat.  

Olika regler gäller för att fastställa avdragsutrymmet, beroende på genom vilken fångestyp fas-
tigheten förvärvats och hur stor andel av fastigheten förvärvet avsåg.268 För en enskild när-
ingsidkare utgör 50 % av anskaffningsvärdet det avdragsutrymme som förvärvaren sam-
manlagt får använda under sin innehavstid.269  

Den avdragsgrundande skogsintäkten beräknas varje år och består av likvider för avverk-
ningsuppdrag (hela summan) och likvider för leveransvirke och uttagna skogsprodukter (60 
% av summan).270 Anledningen till att bara 60 % får tas upp här är att det egna arbetet vär-
deras till 40 % av intäkten och kan därför inte betraktas som kapitaluttag. Skogsavdrag får 
sedan göras med 50 % av den avdragsgrundande skogsintäkten. Effekten av avdraget blir 
därmed att 50 % av summan av beskattningsårets intäkter från avverkningsuppdrag och 30 
% av intäkterna från egen avverkning eller uttag av skogsprodukter får tas upp som skogs-
avdrag. 

Det lägsta avdragsbeloppet är 15 000 SEK per år om fastigheten har en ägare. Andra regler 
gäller dock vid samägo.271 För att kunna utnyttja hela skogsavdragsutrymmet gäller det att 
se till att det går jämt upp sista året, så att inte det återstående avdragsutrymmet är mindre 
än det lägsta avdragsbeloppet. Någon indexuppräkning för skogsavdraget görs inte varför 
inflationen minskar realvärdet för varje år som går. Av den anledningen utnyttjas ofta 
skogsavdraget så snart som möjligt efter överlåtelsen. 

Det faktum att förvärvaren erhåller ny möjlighet till skogsavdrag i samband med överlåtelse 
genom köp, göra att det finns möjlighet att möta de ökade kostnaderna p.g.a. kapital-
vinstskatten med skattefri inkomst från avverkning av skog. Här har vi då den avgörande 
punkten för om köpet blir den på längre sikt ekonomiskt mest lönsamma överlåtelsemeto-
den. 

                                                 

267 Skogen kan ha ett högre värde p.g.a. brist på avverkning sedan taxeringsvärdet fastställdes, en vikande 
marknad på åkermark och byggnader eller felaktigheter vid senaste fastighetstaxering ev. p.g.a. tidigare äga-
res oriktiga uppgifter i fastighetsdeklarationen. Lundén 2006 s. 79.  

268 IL 21 kap. 12-15 §§ gäller vid köp och 16 § gäller vid arv och gåva. 

269 IL 21 kap. 9 §, för juridiska personer tillämpas dock annan lägre procentsats se IL 21 kap. 7 §. Anledning-
en till detta är att fysiska personers skogsinnehav betraktas som mer permanent. Se även Lundén 2006 s. 81. 

270 IL 21 kap. 6 § 3 st. 

271 IL 21 kap. 11 §. 



 Köp 

 50 

5.6 Förvärvstillstånd 
I vissa delar av Sverige krävs enligt jordförvärvslagen (1979:230), nedan förkortat JFL, för-
värvstillstånd för att förvärva lantbruksegendom. Tillstånd krävs för förvärv som sker ge-
nom bland annat köp, byte eller gåva.272 Vissa undantag finns dock, bl.a. stadgar JFL 3 § 5 
p. att något förvärvstillstånd inte krävs då förvärvaren är avkomling till överlåtaren. Detta 
undantag gör att de flesta generationsskiften kan ske utan att tillstånd behöver sökas.  Kän-
nedom om denna lag kan dock vara till nytta för förvärvaren eftersom fastigheten värde vid 
kommande försäljning eller vid beviljande av lån kan påverkas av hur  ’enkel’ den är att säl-
ja. 

Sveriges yta är i enlighet med 1 § JFL indelad i tre olika områdeskategorier, såsom glesbygd, 
omarronderingsområden och fria områden, vilka beskrivs kortfattat nedan:  

Med glesbygd menas stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa av-
stånd till service och sysselsättning. Det anses då vara av regionalpolitisk betydelse att främ-
ja sysselsättning och bosättning i dessa områden. En detaljerad förteckning över aktuella 
områden finns i jordförvärvsförordningen (SFS 2005:522). Förvärvstillstånd krävs i vissa 
fall för att förvärva lantbruksfastighet som är belägen i glesbygdsområde. 

Omarronderingsområde är regioner där stor ägarsplittring gör att man inte kan bedriva ett ra-
tionellt skogsbruk. Här är vissa fastigheter bara några meter breda men flera kilometer 
långa, ett arv från äldre tiders rättvisetänkande vid arv. Markägarna måste ta initiativet och 
anmäla intresse av omarrondering till lantmäteriet. Sedan följer en process i många steg 
med bland annat informationsträffar, förrättningsansökning, önskemålsdokumentering, 
flygbildstolkning, opinionsprövning, bildande av markägarkommitté, upprättande av skif-
tesplan och ekonomisk avräkning, utstakning i fält samt sammanträden med beslutsfattan-
de. Om omarronderingen inte blir av står staten för de kostnader som uppkommit under 
processen.  

Som fria områden räknas de delar av Sverige som inte omfattas av glesbygd eller omarronde-
ring och där behöver inte enskilda personer något tillstånd för att förvärva lantbruksenhet. 

Olika regler gäller om köparen är en fysisk eller juridisk person. För fysiska personer krävs 
förvärvstillstånd endast vid förvärv gällande objekt i omarronderingsområde samt glesbygd, 
dock ej om personen varit bosatt i glesbygd inom den kommun där fastigheten ligger under 
minst ett år.273 Är köparen en juridisk person krävs dock i princip alltid förvärvstillstånd 
oavsett område.274 Kravet på förvärvstillstånd tjänar främst två huvudsyften; att vara ett in-
strument för att gynna sysselsättning och boende i glesbygden samt att bibehålla den balans 
av markinnehav som idag finns mellan enskilda och juridiska personer. Begränsningen gäll-
er främst större bolags möjlighet att köpa upp skogsmark.275 Prövning av tillstånd görs av 
länsstyrelsen, som kan neka tillstånd om förvärvet inte främjar bosättning och sysselsätt-
ning. Avslag kräver dock att Länsstyrelsen kan ange någon alternativ köpare vars förvärv 
ger en direkt och påtaglig effekt på just sysselsättning eller boende.  

                                                 

272 JFL 2 §, vilket econtrario ger att förvärv genom bodelning, arv eller testamente utan vidare är giltigt.  

273 JFL 5 § JFL. 

274 JFL 3a §. 

275 Lundén 2006 s. 11. 
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5.7 Arrendators förtur till förvärv 
Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället är ytterligare en lag som be-
rör förvärv av jordbruksfastighet. Är arrendatorn intresserad av att få förtur att förvärva ar-
rendestället om jordägaren tänker överlåta den fastighet som arrendet gäller, ska denne göra 
en intresseanmälan till IM.276 De följande tio åren efter anmälan får inte jordägaren genom 
köp eller byte överlåta hela eller delar av arrendestället utan att först göra ett hembud till ar-
rendatorn.277 

Det bör även beaktas att gällande arrendekontrakt består trots att fastigheten överförs till 
annan ägare. Att ägaren själv har för avsikt att bruka den utarrenderade marken, s.k. självin-
träde, kan ge anledning till att arrende upphör i förtur. Beslut i sådana ärenden tas av arren-
denämnden.278  

5.8 Sammanfattning 
I generationsskiftet är det ofta frågan kring kapitalvinstbeskattningen som avgör huruvida 
parterna väljer köp eller gåva som överföringsmetod. I köpealternativet realiseras en kapi-
talvinst som därmed måste tas upp till beskattning. För att finansiera denna skatt krävs en 
högre skuldsättning för förvärvaren, vilket i vissa fall kan vara ekonomiskt omöjligt. Nack-
delen med att behöva lägga stora belopp i skatt måste dock vägas upp av fördelarna som 
köpet för med sig, om detta överlåtelsealternativ ska vara intressant för näringsidkaren. Nå-
gon latent skatteskuld för övertagaren uppkommer alltså inte. Ett nytt ingångsvärde medför 
möjlighet till nya skogsavdrag, räntefördelning och avskrivningsunderlag. Dessa skatteredu-
cerande dispositioner är till stor fördel om jord- och skogsbruksfastigheten har ett skogsbe-
stånd där inkomstbringande gallring och slutavverkning är nära förestående. Eftersom skat-
tefri inkomst då kan frigöras för t.ex. amortering. Här krävs dock ingående beräkningar och 
aktuell skogsbruksplan för att se om den högre skuldsättningen går att ’räkna hem’ inom 
överskådlig framtid. 

Det nya räntefördelningsunderlaget gör att näringsidkarens har möjlighet att ta upp framti-
da vinst till endast 30 % beskattning. Med detta överföringsalternativ är förutsättningarna 
större för att Sveriges nya jord- och skogsbruksgeneration blir aktiva och vinstdrivande ent-
reprenörer  

Huvudsaklighetsprincipen styr, om parterna vill komma i åtnjutande av köpealternativets 
fördelar, köpeskillingens lägsta nivå. Understiger köpeskillingen taxeringsvärdet för fastig-
heten klassas förvärvet istället som gåva. Säljaren har inte möjlighet att ensam bestämma 
villkoren för överlåtelsen i detta alternativ. Dessutom måste överlåtaren återföra de värde-
minskningsavdrag som tidigare gjort för den avyttrade egendomen. Något sparat ränteför-
delningsutrymme går inte att överföra i köpealternativet. 

I ett de lege ferenda perspektiv skulle generationsskiften underlättas genom att exempelvis 
komplettera reglerna om kapitalvinstskatt med en uppskovsmöjlighet vid onerösa överlåtel-
ser till närstående, samtidigt som en allmän uppskovsmöjlighet vid återinvesteringar av när-

                                                 

276 ArrfL 2 § 1 st. 

277 ArrfL 2 § 1 st och 5 § 1 st.  

278 Regler kring arrende och besittningsrätt återfinns i JB 8 och 9 kap.  
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ingsfastigheter skulle hindra skatterelaterade effektivitetsförluster. Dock ger uppskoven 
ingen verklig skattelättnad utan skjuter endast upp beskattningen till ett senare tillfälle. 

Ett annat sätt att bemöta EU:s rekommendationer om ingen eller låg beskattning för att 
underlätta generationsskiften vore att, som vissa länder redan infört, införa en skattelind-
ring för att uppmuntra företagare som uppnått viss ålder att genom generationsskifte över-
låta sin egendom. Detta skulle i och för sig leda till att överlåtaren inväntar viss ålder innan 
generationsskiftet förverkligas trots att det kanske egentligen passat bättre för båda parter 
om skiftet skett vid tidigare tillfälle. 

Även återföringsreglerna bör ändras så att återföring sker vid kapitalvinstbeskattningen 
istället för att som i dagsläget beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Detta skulle un-
derlätta generationsskiften och genom att avlägsna ännu ett moment som talar emot onerös 
överlåtelsemetod även mindre medverka till att styra valet av överföringsmetod.  

Om ett nytt stickår infördes skulle även detta dämpa kapitalvinstbeskattningen i många ge-
nerationsskiftessituationer. Många av dessa förslag skulle dock minska statens skatteintäkter 
och vilket får till följd att skatt måste tas ut på annat håll för att bibehålla balansen i skatte-
systemet. 
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6 Praktikfall 

6.1 Inledning 
För att belysa hur de olika generationsskiftesmetoderna ter sig i praktiken tas här upp tre 
praktikfall. Samma förutsättningar används i de tre fallen för att lättare kunna göra en jäm-
förelse mellan alternativen. Avsnitten om arv, gåva och köp skall läsas fristående från var-
andra. Samtliga beräkningarna görs i SEK. De gemensamma förutsättningarna följer nedan: 

På Mogården 1:9 i södra Sverige bor Bengt och Inga. Bengt har bedrivit mjölkproduktion 
och skogsbruk under större delen av sitt yrkesverksamma liv och är tredje generationen på 
gården. I familjen finns fyra barn, John, Eva, Mårten och Britt.  

Bengt övertog gården 1975 då han fick en del av gården som gåva av sina föräldrar och 
köpte sedan ut sina två bröder till en summa av 200 000 SEK. Taxeringsvärde ligger på  
3 352 000 för år 2006.  

Fastigheten Mogården består av 130 ha och följande information finns att tillgå: 

  Hektar      Värde 
Tomtmark   93 000 
Bostadsbyggnad  257 000 
Skogsmark   95 2 597 000 
Åkermark  35 330 000 
Ekonomibyggnader          73 000 
   3 350 000 
 
Belåning    1 500 000 
Uttagna pantbrev  1 850 000 
Skogskonto   563 000 
Sparad räntefördelning  185 000 
Gjorda värdeminskningsavdrag  97 000 
Bokfört värde av maskiner och övriga inventarier  100 000 
 
Enligt skogsbruksplanen finns ett virkesförråd på fastigheten som uppgår till 12 340 m3sk, 
varav ca 5000 m3sk är slutavverkningsbart (S1 och S2). Efter kostnader för avverkning och 
återbeskogning är det möjligt att plocka ut ett rotpostnetto på ca 100 000 SEK per år.  

6.2 Arv 
Generationsskiftet skjuts på framtiden och innan någon överföring gjorts avlider Bengt 
hastigt. Bland alla känslor av sorg och saknad blir nu Inga tvungen att sätta sig in i driften 
av Bengts enskilda näringsverksamhet. Något testamente har Bengt inte upprättat. När be-
gravningen ägt rum enas familjen om att så fort som möjligt ordna med bouppteckningen. 
Inga kontaktar Bengts revisor som informerar om att när bouppteckning gjorts och regi-
strerats upphör dödsboet, vilket får till följd att skogsskadekontot måste återföras till be-
skattning, dock kan skatten minskas genom att utnyttja Bengts sparade räntefördelningsut-
rymme.  

Vare sig Bengt eller Inga har banktillgodohavanden som täcker den här skatten varför det 
måste lösas genom avverkning. Vid en genomgång av skogsbruksplanen visar det sig att åt-
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skilliga hektar skog inte är återbeskogat efter att stormarna Gudrun och Per dragit fram. 
Den plantering som Bengt tänkt ombesörja själv bedöms kosta ca 200 000 SEK. Det finns 
möjlighet att slutavverka en virkesmängd om ca 5000 m3sk vilket med aktuellt virkespris 
beräknas till ett rotnettovärde på 1 800 000 SEK. Ytterligare kostnader för återbeskogning 
tillkommer och det totala resultatet efter avverkning beräknas till 1 300 000 SEK.  

För att undvika den höga beskattningen kan Inga välja att låta dödsboet bestå. Ett dödsbo 
som är jord- och skogsbruk får vara kvar i fem år efter dödsåret innan det måste skiftas. 
Genom att Inga gör arvsavstående med några procent till vardera av barnen kan dödsboet 
bestå även efter att bouppteckningen registrerats. Ett avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo 
bör skrivas där barnen förklarar att de inte har några krav på att få ut sina andelar av döds-
boet. Detta gör att skogskonto, periodiseringsfond och sparad räntefördelning är kvar i 
verksamheten. År 2007 skattar den avlidne som om denne levt året ut.  

Skattesituationen vid bodelning blir följande (beräkningen är gjord i SEK): 

Inkomst:      
Skogskonto 563 000 
Räntefördelning -185 000 x 30 procent = 55 500 
Inkomst av näringsverksamhet:      378 000 x 60 procent = 226 800 
            Skatt:   282  300  
   
Skattesituationen vid oskiftat dödsbo blir följande: 

ÅR 1 
Inkomst:      
Skogskonto 563 000 
Räntefördelning (utnyttjande) -185 000 x 30 procent = 55 500 
Återstående på skogskonto:      378 000    _________ 
            Skatt:   55  500  
ÅR 2 t.o.m. ÅR 5 
Genom att fördela återstoden av skogskontot på de ytterligare 4 år som dödsboet får bestå, 
blir det årliga uttaget ca 95 000 SEK. Genom att dela upp uttaget från skogskontot på flera 
år ökar möjligheten att kvitta det mot kostnader i näringsverksamheten. Beloppet som ska 
tas upp till beskattning kan därför komma att variera. Avsättningar till periodiseringsfond 
och expansionsfond är även möjliga och kan sedan med övertas vid kommande arvskifte. 
Under den tid som dödsboet består kan även uttag göras genom avverkning av skog. 
    
Att låta dödsboet avslutas direkt efter innebär maximal beskattning på dessa tillgångar. Ge-
nom att istället låta dödsboet bestå under några år kan Inga dra fördel av möjligheten att ta 
ut en mindre del av kontot varje år, vilket skapar en möjlighet till lägre total beskattning. 
Nackdelen kan vara att den yngre generationen kanske hittar på annat under de passiva 
åren och inte är villiga att överta när skiftet sedan blir aktuellt. Det blir även en kostnad att 
få hjälp med räkenskaperna i dödsboet. 
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6.3 Livstidsöverlåtelser 

6.3.1 Förutsättningar 

John, äldste sonen, har jobbat många timmar på gården under sin uppväxt och har ett stort 
jaktintresse. Numera bor han i Blekinge och jobbar som tandläkare. Eva jobbar som ridlä-
rare i grannstaden medan hon dagdrömmer om att starta egen ridskola. Mårten som bor i 
Uppsala, jobbar som polis och har enligt far i huset blivit en riktig ’stabo’. Lillasyster Britt 
gillar natur och friluftsliv och delar drömmen om ”livet på landet” med sin sambo Tomas. 

Diskussionen om vem som ska ta över har varit livlig. John vill inte att gården ska lämna 
familjen, men är inte själv villig att ta över ansvaret. Jaktmarkerna vill han dock gärna fort-
sätta att ha tillgång till. Eva vill gärna ta över gården, eftersom hon ser en framtid inom 
ridskolebranschen. Mårten är inte alls intresserad av gården, men vill gärna kunna tillbringa 
sin semester och fira julafton ”på landet”. Britt vill, precis som Eva, också ta över gården 
tillsammans med sin sambo Tomas, som har stora planer för en egen nötproduktion. Efter 
många och långa, stundtals även hårda, diskussioner har familjen slutligen enats om att Eva 
ska ta över gården. Bengt och Inga ska bo kvar i mangårdsbyggnaden tills vidare. Övriga 
syskon ska kompenseras i den mån det finns ekonomiskt utrymme i kalkylen, enligt följan-
de önskemål; John ska ha tillgång till jaktmarkerna, Mårten vill stycka av en markbit invid 
sjön för att bygga sig ett lantställe, medan Britt vill bli kompenserad med pengar för att hon 
och Tomas ska kunna investera pengarna i en annan gård.  

Beräkning av kompensationen har gjorts enligt följande: 

Värde gården 4 000 000 
Värde jakträttighet 100 000 
Värde sommarstugetomt 100 000 
Värde inventarier 100 000 
Summa tillgångar: 4 300 000 
 

Lån - 1 500 000 
Skatt - 900 000 
Överlåtarens bostad - 1 000 000 
Ev. mäklarkostnad    - 100 000 
Summa kostnader:  - 3 500 000 
 
Mesta möjliga kompensation per syskon blir 200 000 (4 300 000 – 3 500 000= 800 000/4= 
200 000) och delas upp enligt följande: 

John: 100 000 (kontanter) + jakträttigheten (värde 100 000) =200 000  

Eva: Evas andel ingår i överlåtelsen, inklusive inventarier (värde 100 000) = 200 000  

Mårten: 100 000 (kontanter) + sommarstugetomt (värde 100 000) = 200 000  

Britt: 200 000 (kontanter) 
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6.3.2 Gåva 

Beräkningarna utgår från inledningen och förutsättningarna i avsnitt 6.1 och 6.3.1.  

Evas ekonomiska kalkyl: 

Övertagande av lån 1 500 000 
Syskonkompensation 400 000 (se beräkning ovan) 
Överlåtarens behov 1 000 000 
Summa skuldsättning 2 900 000 

Varav i näringsverksamhet 2 596 950 
och privatbostad 303 050 

(350 000 (bostadsdelens taxeringsvärde)/3 350 000 (fastighetens totala taxeringsvärde) 
=10,45 % * 2 900 000 (total skuldsättning) = 303 050)  

Vederlaget blir därmed 2 900 000 SEK och överlåtelsen kan göras såsom gåva eftersom 
vederlaget understiger taxeringsvärdet. Någon stämpelskatt behöver Eva inte betala efter-
som vederlaget även understiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde(3 350 000 * 85 % = 
2 975 000).  

Fördelarna med gåvoalternativet är att Eva får en lägre skuldsättning och att Bengt får 
möjligheten att skriva in villkor i gåvohandlingen. Bengt har även möjlighet att överföra sin 
sparade räntefördelning till Eva. Den stora särskilda posten som uppstår gör det dock svårt 
att utnyttja räntefördelningen till att börja med. 

Nackdelarna är däremot att Eva övertar Bengts skattemässiga situation och får därmed 
inget nytt ingångsvärde för fastigheten. En särskild post uppkommer för att inte Eva ska 
drabbas för negativ räntefördelning vilket innebär att Eva måste amortera en hel del för att 
kunna komma i erhålla ett positivt räntefördelningsunderlag. Inget nytt utrymme för skogs-
avdrag uppkommer. Dessutom övertar Eva en latent skatteskuld på ca 900 000 som hon 
får betala om hon i framtiden säljer gården.  

6.3.3 Köp 

Beräkningarna utgår från inledningen och förutsättningarna i avsnitt 6.1 och 6.3.1. 

Bengts ekonomiska kalkyl: 

Köpeskilling 3 800 000 
Skatt på kapitalvinsten - 900  000 
Avgår lån - 1 500  000   
Kompensation  - 400 000 
Kvar till bl.a. husköp 1 000 000 
 
För att Bengt ska kunna få ut de pengar han behöver för bostad m.m. måste köpeskillingen 
uppgå till 3 800 000.  
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Beräkning av kapitalvinstskatten:  

Kapitalvinsten (3 700 000 – 200 000=3 500 000 SEK) ska beräknas var för sig på privatbo-
stadsdelen och näringsfastighetsdelen. privatbostadsdelen utgör 10, 45 % av det totala taxe-
ringsvärdet och 2/3 av vinsten på den delen beskattas med kapitalvinstskatt (10,45 % * 
3 500 000= 350 075 * 2/3 * 30 % = ca 73 000 SEK). På näringsdelen är dock 90 % av 
vinsten skattepliktig (3 500 000 * 89,55 % * 90 % = ca 846 250 SEK). Total skatt uppgår 
således till (73 000 + 846 250) 919 250 SEK.  

Återläggning av tidigare gjorda värdeminskningsavdrag tas upp som inkomst i näringsverk-
samheten och beskattas därefter. 

Evas ekonomiska kalkyl: 

Köpeskilling 3 800 000 
Stämpelskatt  57 000 (3 700 000 * 1,5 %) 
Pantbrevskostnad/inteckning 30 075 (3 800 000 – 1 850 000 * 1,5 + 825) 
Summa skuld 3 887 075 
 
(Varav i näringsverksamhet 3 480 875 och privat 406 200) 

Fördelarna med att välja köp som överlåtelsealternativ gäller främst förvärvaren. För Eva 
innebär köpealternativet är att hon får ett nytt ingångsvärde för fastigheten och ingen sär-
skild post för räntefördelning. Hon får ett nytt räntefördelningsunderlag som ger henne 
möjlighet att beskatta viss inkomst till 30 %. Ett nytt skogsavdrag uppstår och ingen latent 
skatteskuld blir aktuell i köpealternativet. För att minska skuldsättningen kan Eva göra ett 
större uttag ur skogen och genom att utnyttja sin möjlighet till skogsavdrag använda halva 
skogsintäkten till att amortera. Den andra halvan av intäkten kan hon placera på ett skogs-
konto och sedan använda dessa pengar successivt under max tio år till att täcka viss del av 
räntekostnaderna. 

Nackdelarna blir att Bengt beskattas för den vinst som realiseras i samband med försälj-
ningen. För Eva blir köpeskillingen avsevärt mycket högre, än vederlaget i gåvoalternativet,  
vilket för Eva innebär högre skuldsättning och därmed stora räntekostnader. Detta ställer 
höga vinstkrav på Evas ridskoleverksamhet för att matcha räntekostnaderna. Eva kan inte 
heller överta Bengts sparade räntefördelning.  
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7 Slutsatser 

7.1 Inledning 
Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera de rättsregler som blir aktuella vid ge-
nerationsskiftesmetoderna arv, gåva och köp. Av analysen framkommer de problem som 
den enskilde näringsidkaren ställs inför i samband med skiftet. Flera lagändringar under se-
nare år har dock inneburit avsevärda lättnader vid just generationsskiften. Exempel på detta 
är  införandet av möjlighet till överföring av periodiseringsfond, expansionsfond och ränte-
fördelningsutrymme samt den slopade arvs- och gåvoskatten. Den därefter väntade ök-
ningen  av antalet generationsskiften inom jord- och skogsbruksföretag har, ändringarna till 
trots, varit mycket liten. Många av Sveriges lantbrukare i hög ålder skjuter alltså fortfarande 
generationsskiftet framför sig. Med anledning av detta tittar jag på hur gällande rätt påver-
kar valet av generationsskiftesmetod samt för ett resonemang med ett de lege ferenda-
perspektiv kring hur problematiken med skiftet kan minskas.  

7.2 Tillämpningsproblem av de lege lata 
Att inte själv planera för generationsskiftet innebär istället vid arv att beslutet om vem som 
ska överta jordbruksfastigheten/företaget skjuts över på de efterlevande. Detta kan p.g.a. 
oenighet leda till samägande, där osämja mellan syskonen ofta blir en av konsekvenserna. I 
vissa fall lämnas efterlevande make att sköta gården vilket många gånger leder till passivt 
brukande och snar avveckling. Då många företagare har sin förmögenhet i företaget upp-
står hög beskattning då dödsboet ska upplösas och alla inkomster tas upp till beskattning. 
Att istället låta det oskiftade dödsboet bestå, med samägande under upp till 5 år som följd, 
blir ofta den bästa lösningen för att kunna ta ut pengar på skogskonto till minsta möjliga 
beskattning. Att planera skiftet under äldre generationens livstid torde istället öka möjlighe-
terna för en fortsatt god familjerelation. 

Det finns ytterligare flera fördelar med att under den äldre generationens livstid planera och 
genomföra skiftet. Att låta de ”mjuka” frågorna kring skiftet diskuteras igenom med berör-
da parter är en viktig del för ett lyckat skifte. Om inte total rättvisa mellan syskonen går att 
skipa är det viktigt att alla parter förstår och accepterar resonemanget.  

För att kunna välja lämplig generationsskiftesmetod måste kalkyler av olika slag göras. Det 
gäller att räkna, vrida och vända på frågeställningarna. Denna uppsats behandlar de många 
och, för den enskilde företagaren, krångliga regler som skiftet berör. Trots noggranna ut-
räkningar finns det dock flera osäkra faktorer som spelar avgörande roll och som är svåra 
för överlåtare och förvärvare att sätta sig in i.  Det är till exempel omöjligt att veta hur vir-
kespriser, räntenivå och förändringar i skattesystemet kommer att te sig i framtiden, eller 
om nya naturkatastrofer är att vänta. Olika förutsättningar ger skiftande resultat, vilket gör 
varje generationsskifte unikt, varför det är svårt att ge generella råd vid val av överlåtelse-
metod.   

I dagsläget är det, som jag ser det, främst inkomstskatten som styr vilken metod som är  
mest fördelaktig från fall till fall. Den mest försvårande omständigheten är kapitalvinstbe-
skattningen som med en hög skuldsättning som följd kan göra generationsskiftet omöjligt. 
Detta leder således ofta till konsekvensen att många går i ”fällan” att välja gåvometoden, 
som på kort sikt utgör den mest ekonomiskt fördelaktiga. Vid gåva övertas dock överlåta-
rens skattemässiga situation, vilket kan få negativa skatteeffekter på längre sikt, och är följ-
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den av att kontinuitetsprincipen då tillämpas. Möjligheten till nya avskrivningar, skogsav-
drag och räntefördelning försvinner helt och förvärvaren går på så sätt miste om de skatte-
neutraliserande möjligheter som finns. Detta får till följd att den vinst som företagaren 
lyckas prestera beskattas maximalt, med upp till 65 procent. Detta trots att många gånger 
stora vederlag erlagts i samband med överföringen. Överlåtaren betalar ingen kapital-
vinstskatt vilken istället skjuts över på mottagaren.  

Köpealternativet, däremot, blir dyrare för förvärvaren, på grund av den kapitalvinst som då 
realiseras och således måste tas upp till beskattning hos överlåtaren. Men vid en mer lång-
siktig kalkyl visar det sig många gånger att köpealternativet ger en bättre ’framtida skattere-
sa’. Nya möjligheter till avskrivningar, skogsavdrag och räntefördelning gör att framtida 
vinst i företaget till stor del kommer att kunna beskattas med 30 procent. Däremot finns 
inte möjligheten att överta överlåtarens sparade räntefördelning. 

Johnny Borgströms ger rådet, som jag tar upp i det inledande kapitlet, att gåva passar bättre 
för den som vill driva sitt jord- och skogsbruk passivt, medan köpealternativet ger bättre 
förutsättningar för den som ska arbeta aktivt i rörelsen och därigenom få hela sin inkomst 
av den.  

I väntan på förenklade regler ger jag rådet att noga överväga och beräkna resultaten av de 
olika skiftesmetoderna. Kan det vara möjligt att ’tjäna in’ den extra kostnad som kapitalvin-
stenskatten innebär i köpealternativet inom en överskådlig framtid? Jag vill även belysa 
möjligheten att använda sig av både köp och gåva genom att överlåta en del som köp och 
ge bort en del som gåva. För att ge en överblick över och en möjlighet till jämförelse har 
jag konstruerat en checklista279 över de generationsskiftesmetoder som denna uppsats be-
handlar. 

7.3 Generationsskiftet ur ett de lege ferenda-perspektiv 
Med bakgrund i de positiva företagsekonomiska aspekter som ett generationsskifte innebär, 
både för företagaren och för samhället i stort, är det av största vikt att underlätta överföring 
av företaget till nästa generation. Med anledning av detta anser jag att en ytterligare förenk-
ling av reglerna vore lämpligt, så att företagaren själv kan överblicka skiftet och tydligt se 
vilken metod som lämpar sig bäst i det enskilda fallet. Förenklade regler utgör även en vik-
tig aspekt för att få ökad tillväxt inom denna sektor. En stor del av Sveriges företagare är 
lantbrukare och även ett stort antal privatpersoner äger jordbruksfastigheter. Många företag 
och arbetstillfällen riskerar att försvinna på grund av uteblivna eller misslyckade ägarskiften. 
Det är av stor vikt att inte Sveriges jord- och skogsbruksföretag tappar farten och bli allt 
passivare i väntan på regler som gör det möjlighet att generationsskifta. Sverige är beroende 
av aktiva brukare. För att förändring skall komma till stånd krävs att problemen som jag 
pekat på i uppsatsen uppmärksammas och diskuteras för att på så sätt blir föremål för ut-
redning som kan leda till förändrad lagstiftning. 

LRF, som är lantbrukarnas intresseorganisation, driver bland annat frågor avseende förenk-
lad byråkrati kring lantbruk. I samband med att de förödande stormarna Gudrun och Per 
dragit fram över södra Sverige har LRF uppmärksammat reglerna kring skogskonto och 
skogsskadekonto. Enligt gällande rätt kan inte dessa konton överföras i samband med ge-
nerationsskiften utan måste vid alla skiftesmetoder tas upp till beskattning. Den skog som 

                                                 

279 Se vidare i bilaga nedan. 
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skulle ha skördats och betalat räntor för många år framöver är nu nedblåst och det nuva-
rande skattesystemet tvingar fram denna sparade tillgång till beskattning i samband med 
generationsskiftet. Denna effekt, som träffar de genom stormen redan hårt drabbade 
skogsbrukarna, gör generationsskiftet omöjligt. Efter att jag satt mig in i reglerna kring 
skogskonto är det även min uppfattning att en lagändring, som gör överföring av skogs-
konto i samband med generationsskifte möjlig, är nödvändig. Inget lagförslag har dock 
ännu publicerats i en proposition.  

Enligt EU:s rekommendationer för generationsskiften ska lagstiftaren eftersträva en neutra-
litet i beskattningen, vilket innebär att skattesystemet inte bör ge incitament för att välja den 
ena eller andra metoden. Genom min analys av de olika metoderna vid livstidsöverlåtelser, 
gåva och köp, har jag bland annat kommit fram till att de beskattningsregler som vi har idag 
i Sverige styr valet av generationsskiftesmetod i en företagsekonomiskt negativ riktning. I 
följande resonemang vidareutvecklar jag denna analys: 

När kontinuitetsprincipen tillämpas, d.v.s. vid gåva, övertas överlåtarens skattemässiga situ-
ation, den nya ägaren går då miste om skatteneutraliserande möjligheter till avskrivningar, 
skogsavdrag och räntefördelning, med maximal vinstbeskattning som följd. Detta får en 
förödande och på samma gång förlamande och hämmande effekt på Sveriges nya genera-
tion av jord- och skogsbrukare, som inte kommer att eftersträva vinst i företaget, utan bara 
möta inkomster med kostnader så att resultatet går jämnt upp. Eftersom ett lands ekono-
miska tillväxt kommer till stor del ur vinstdrivande företag är detta en högst olämplig kon-
sekvens av tillämpningen av denna beskattningsprincip. 

Köpealternativet, däremot, där kontinuitetsprincipen inte tillämpas, ger företagaren möjlig-
het att utnyttja skatteneutraliserande dispositioner. Jag är övertygad om att detta alternativ 
ger mer drivande framtida entreprenörer med en vilja och ambition att utveckla sitt jord- 
och skogsbruk. Genom att underlätta reglerna är chansen större att en ny generation entre-
prenörer med tillväxtambitioner lockas till att driva jord- och skogsbruksföretag. Detta al-
ternativ blir dyrare för förvärvaren, på grund av den kapitalvinst som då realiseras och såle-
des måste tas upp till beskattning. Men vid en mer långsiktig kalkyl visar det sig många 
gånger att köpealternativet ger en bättre ’framtida skatteresa’. Nya möjligheter till avskriv-
ningar, skogsavdrag och räntefördelning gör att framtida vinst i företaget till stor del kom-
mer att kunna beskattas med 30 procent.  

Enligt huvudsaklighetsprincipen ska överlåtelsen bedömas enligt dess huvudsakliga karak-
tär. Att en överlåtelse med erlagt vederlag som precis understiger taxeringsvärdet skall an-
ses utgöras till största delen ett benefikt fång faller sig något ologiskt, men någonstans mås-
te gränsen i och för sig dras. Här bortser man helt från det högt erlagda vederlaget, och för-
värvaren får överta överlåtarens ingångsvärden, i enlighet med kontinuitetsprincipen. Jag 
anser även att ett sätt att komma ifrån dessa negativa effekter vore att lagstifta bort huvud-
saklighetsprincipen. Denna princip sätter en undre gräns för vad en fastighet får kosta i kö-
pealternativet. Understiger övertagarens betalningsförmåga, och därmed även det möjliga 
vederlaget, taxeringsvärdet, klassas överlåtelsen som gåva. Bättre vore om vederlaget, som 
betalas vid gåva, kunde användas som anskaffningsvärde vid förvärv av näringsfastighet. 
Här håller jag med Urban Rydins resonemang om att näringsidkarens skatterättsliga ställ-
ning helt borde utgå från dennes egna förhållanden och således inte vara avhängig på över-
låtarens/givarens skattemässiga ställning. I enlighet med detta resonemang skulle vederlaget 
istället kunna användas som nytt anskaffningsvärde, för att åstadkomma en mer gynnsam 
förmögenhetsöverföring från äldre till yngre generationen. Detta gynnar utvecklingen av 
denna typ av företagande i Sverige eftersom det medför att den kunskap om företaget som 
byggt upp inom familjen behålls inom företaget som många gånger direkt kan gå vidare till 
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nästa utvecklingsfas utan att tappa farten. Att undvika onödiga kostnader vid generations-
skiften ökar också företagarens investeringsvilja och riskbenägenhet.  

En annan lämplig förändring kunde även vara att skapa en möjlighet för den företagare 
som vill göra frivillig avskattning av hela eller del av kapitalvinsten, för att komma i åtnju-
tande av de fördelar som köpealternativet innebär. Detta kunde även vara en intressant 
möjlighet för den som har en latent skatteskuld i ryggsäcken sedan tidigare gåva, och vill 
övergå från passivt till aktivt brukande av gården. Denna möjlighet skulle kunna gälla alla 
eller endast vid gåva mellan närstående. Även införandet av en valmöjlighet som innebär att 
man kan skatta av viss del av kapitalvinstskatten ”frivilligt”, skulle vara intressant att utreda. 

Med vilka medel kan lagstiftaren få ägarna att börja förbereda för generationsskiftet? Att på 
något sätt erbjuda en morot, snarare en möjlighet än ett tvång, för dem som väljer att gene-
rationsskifta i tid vore en tänkbar väg att gå. I flera andra länder har man valt att stimulera 
generationsskiften genom att ge överlåtaren lägre kapitalvinstskatt då denne uppnått viss 
ålder. Att även satsa mer på att sprida information till jord- och skogsägare (och småföreta-
gare i allmänhet) om fördelarna med att generationsskifta i tid är skulle utgöra ett komple-
ment till förenklad lagstiftning. 
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Checklista vid generationsskifte av  jord- och skogsbruk 

    ARV   GÅVA     KÖP 
Upprättande av 
handlingstyp 

testamente Gåvobrev - registre-
ras hos IM 

Köpeavtal - registre-
ras hos IM 

Möjlighet till villkor ja ja nej 

Vederlag/Betalning Nej. (Ja – om andra 
arvingar ska lösas ut) 

Ja, från 0 kr upp till 
1 kr under taxe-
ringsvärdet 

Ja, från taxe-
ringsvärdet och 
uppåt. 

Kapitalvinstskatt Nej (latent skatte-
skuld) 

Nej (latent skatte-
skuld) 

Ja 

Stämpelskatt Nej Nej (Ja – om köpe-
skillingen överstiger 
85 procent av taxe-
ringsvärdet.) 

Ja 

Lagfartskostnad Ja Ja Ja 

Räntefördelning 
(RF) 

Sparad RF kan över-
tas 

Sparad RF kan över-
tas 

Går ej överta sparad 
RF.  
Nytt RF-underlag 
uppkommer.  

Periodiseringsfond Kan övertas Kan övertas Kan övertas 

Expansionsfond Kan övertas Kan övertas Kan övertas 

Skogsavdrag Endast om överlåta-
ren hade utrymme 
för detta. 

Endast om överlåta-
ren hade utrymme 
för detta. 

Nytt skogsavdrag 

Skogskonto Kan ej övertas utan 
beskattning 

Kan ej övertas utan 
beskattning 

Ska tas upp till be-
skattning 

Ackumulerat under-
skott 

Nej (Ja, om samlev-
nad i oskiftat döds-
bo) 

Nej Nej 

Återföring av vär-
deminskningsavdrag 

Nej Nej Ja 

Förvärvstillstånd Nej Nej Ja 

Beaktande av arren-
dators förtur 

Nej Nej Ja 

 


