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Summary 

Instead of a company selling real estate directly, the company may sell a 

subsidiary that owns the the real estate and thus avoid taxation on the profit 

of the sale due to the rules on business-related shares. The process is called 

packaging of assets, in this case regarding real estate. Packaging of real 

estate can be carried out using different types of companies and in different 

corporate structures. Some packaging schemes have previously been 

inhibited using the tax evasion law. However, the government has appointed 

a commission to make proposals for a change of the law. It may therefore be 

assumed that the government is displeased with the current regulations.  

 

Initially, the procedure of packaging of assets is presented and explained. 

This is followed by an investigation of the possibility to inhibit all types of 

property packaging using the tax evasion law. Finally, the question of 

whether it is more appropriate to put an end to asset packaging by a 

legislative amendment or by means of the tax evasion law is analyzed.  

 

After the ruling in HFD 2012 not. 30 the legal situation regarding this area 

was partly clarified. The judgment brings forth the conditions that must be 

met for packaging of real estate to be inhibited using the tax evasion law. 

What is crucial is that the tax reduction is definitive. The assessment that 

has to be made is if the tax is completely eliminated using all types of 

packaging schemes, or if it is just postponed. The answer is not obvious, but 

it can be argued that some parts of the tax reduction is definite in every case.  

 

Regarding the choice of which method is best suited to prevent packaging of 

real estate - a change of the law or the tax evasion law - it is argued that a 

legislative change is preferable. The reason for this is that the requirements 

that can be put on a tax law could be fulfilled in a more adequate way. The 

law should be neutral, predictable and perceived as legitimate. These are 

requirements that are of the utmost importance for the rule of law. 
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Sammanfattning 

Istället för att ett bolag säljer en fastighet direkt kan bolaget sälja ett 

dotterbolag som äger fastigheten och därmed undgå beskattning på vinsten 

på försäljningen tack vare reglerna om näringsbetingade andelar. 

Förfarandet kallas fastighetspaketering. Fastighetspaketering kan 

genomföras med olika bolagstyper och i olika bolagsstrukturer. 

Vissa av paketeringsuppläggen har tidigare angripits med hjälp av 

skatteflyktslagen. Regeringen tillsatte emellertid 2015 en utredning för att 

komma med förslag till en lagändring på området. Det får följaktligen antas 

att regeringen är missnöjd med nu gällande regleringar.  

 

I arbetet redogörs inledningsvis för hur fastighetspaketering genomförs. 

Detta följs av en utredning av möjligheten att angripa alla typer av 

paketeringsupplägg genom skatteflyktslagen och avslutas med en analys av 

huruvida det är mer lämpligt att sätta stopp för förfarandet genom en 

lagändring eller med hjälp av skatteflyktslagen.  

 

Efter avgörandet i HFD 2012 not. 30 klargjordes rättsläget delvis. Av 

domen kan utläsas de villkor som måste vara uppfyllda för att 

fastighetspaketering ska kunna angripas med hjälp av skatteflyktslagen. Vad 

som är avgörande är att skattelättnaden är definitiv. Bedömningen som då 

måste göras är om skatten genom alla paketeringsförfaranden totalt 

elimineras eller bara skjuts framåt i tiden. Svaret är inte självklart, men det 

kan argumenteras för att vissa delar av skattelättnaden alltid är definitiv. 

 

Vid valet av vilken metod som är bäst lämpad för att hindra 

fastighetspaketering - en lagändring eller skatteflyktslagen - argumenteras 

för att en lagändring är att föredra. Anledningen till detta är att de krav som 

kan ställas på skattelagstiftning då bättre kan uppfyllas: lagen ska vara 

neutral, förutsebar och uppfattas som legitim. Krav som är viktiga för 

rättssäkerheten.  
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Förkortningar 
AB    Aktiebolag 

Dnr   Diarienummer 

HFD   Högsta förvaltningsdomstolen 

IL   SFS 1999:1229 Inkomstskattelag 

KamR   Kammarrätten 

Prop.   Proposition 

RF    SFS 1974:152 Regeringsform 

Skatteflyktslagen  SFS 1995:575 Lag mot skatteflykt 

Stämpelskattelagen SFS 1984:404 Lag om stämpelskatt 

vid inskrivningsmyndigheter 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

År 2003 antogs en lagändring varigenom reglerna om skattefri kapitalvinst 

på näringsbetingade andelar infördes.1 I och med ändringen möjliggjordes 

paketering av tillgångar i bolag. Paketering innebär att istället för att avyttra 

en tillgång direkt avyttras tillgången “förpackad” i ett bolag. Vinsten på 

andelarna i bolaget är skattefri tack vare reglerna om näringsbetingade 

andelar. Förfarandet kan leda till omfattande skattekrediter och även till att 

någon skatt aldrig realiseras.2 

 

År 2008 slopades möjligheten till underprisöverlåtelser till och från 

handelsbolag, och därmed möjligheten till paketering i handelsbolag. 

Anledningen till ändringen var att de då gällande reglerna utnyttjades för 

omfattande skatteupplägg. Uppläggen ansågs strida mot lagens syfte.3 

 

Paketering av fastigheter sker i stor utsträckning fortfarande idag. 

Sommaren 2015 tillsatte regeringen en utredare för att kartlägga och 

analysera i vilken utsträckning fastighetspaketering förekommer samt 

föreslå författningsändringar för att motverka fastighetspaketering som ett 

verktyg för skatteplanering.4 

 

Ämnesvalet är framför allt sprunget ur mitt intresse för skatterätt 

tillsammans med möjligheten att diskutera det omdebatterade och nu 

rådande rättsläget, som eventuellt är på väg att möta en förändring. Jag ser 

det även som en högst välkommen möjlighet att samtidigt utforska andra 

rättsområden som fastighetsrätt och associationsrätt. 

                                                
1 Prop. 2002/03:96 s 1. 
2 Kommittédirektiv 2015:62, s 10. 
3 Prop. 2008/09:37 s 1. 
4 Kommittédirektiv 2015:62, s 1 f. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att kritiskt granska det förfarande som kallas 

fastighetspaketering och utreda hur man på bästa sätt kan hindra det. 

Bedömningen av vilken metod som är bäst lämpad för att hindra förfarandet 

görs ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Inom syftet ryms dels att redogöra för 

hur fastighetspaketering faktiskt går till och dels att redogöra för de 

skattemässiga konsekvenserna av förfarandet.  

 

För att uppnå syftet görs en bedömning av förfarandet ur ett 

skatteflyktshänseende och verkningarna av en lagändring på området. I den 

bedömningen utgör näringsidkarnas kommersiella intresse och statens 

fiskala intresse viktiga pelare.  

 

I uppsatsen besvaras följande frågor: 

 

Vad är fastighetspaketering och hur går det till? En redogörelse och 

förklaring av bestämmelserna som reglerar området görs tillsammans med 

en beskrivning av ett paketeringsförfarande. 

 

Varför paketerar man? De intressen som ligger bakom fastighetspaketering 

tas upp och fördelar och nackdelar med förfarandet presenteras.  

 

Vilka är förutsättningarna för att kunna angripa förfarandet via 

skatteflyktslagen? Varför vissa paketeringsstrukturer går att angripa men 

inte andra kommer att ifrågasättas och diskuteras.  

 

Finns det ett behov av ny lagstiftning på området eller räcker gällande rätt? 

Vilka krav som kan ställas på skattelagstiftning i ett rättssäkert samhälle är 

av intresse för svaret på denna fråga.   
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1.3 Avgränsning 

I arbetet presenteras inte alla olika bolagsstrukturer som kan utnyttjas för att 

paketera fastigheter. Beskrivningen av förfarandet begränsas till en generell, 

översiktlig nivå och ett simpelt paketeringsupplägg ges som exempel.  

 

Vad gäller praxis har kammarrättsdomar från 2013 och framåt analyserats. 

Det beror dels på brist på tid och utrymme och dels på att HFD 2012 kom 

med ett avgörande som öppnade upp för lösningar i ett stort antal mål i 

kammarrätten. Det är således dessa domar som ger en rättsvisande bild av 

dagens rättsläge.  

 

1.4 Metod och material 

I uppsatsens deskriptiva delar har jag använt mig av de traditionella 

rättskällorna för att utröna vad som är gällande rätt. Den metod jag har 

använt mig av är således rättsdogmatisk.5 Till största del beskrivs rättsläget 

som det ser ut idag. I arbetet görs alltså främst en utredning av de lege lata.  

 

För att i det inledande bakgrundskapitlet redogöra för gällande rätt har i stor 

utsträckning skattelagstiftning använts. I avsaknad av specifika regleringar 

av fastighetspaketering som skatteplaneringsverktyg har praxis fått en 

betydande roll i framställningen, framför allt HFD 2012 not. 30. 

 

I och med att paketering är ett verktyg för skatteplanering utvecklas 

förfarandet av aktörerna på fastighetsmarknaden och rättsläget växer fram 

genom praxis efterhand som förfarandena prövas i domstol. Praxis från 

kammarrätten utgör därför en viktig källa för att dels få en bild av 

fastighetspaketering i praktiken och dels för att ge rätt bild av det rådande 

rättsläget. Det är härifrån empirin är hämtad. I och med att en eventuell 

                                                
5 Kleineman i: Korling och Zamboni (red.) (2013), s 21. 
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lagändring diskuteras har även regeringens kommittédirektiv 2015:62 i stor 

utsträckning bidragit till vad som presenteras i framställningen. 

 

För att ta del av yrkesverksamma juristers uppfattning av 

fastighetspaketering har artiklar och doktrin konsulterats. Åsikter från 

skattejurister som exempelvis Teresa Simon-Almedal och Sven-Olof Lodin 

har varit av intresse för en bredare analys.  

 

I analysen bedömer jag möjligheterna att hindra fastighetspaketering som ett 

verktyg för skatteplanering ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Vidare ifrågasätter 

och problematiserar jag den eventuella lagändring som är under utredning 

på området. Jag tar här ställning till två motstående intressen, nämligen 

marknadsaktörernas kommersiella intresse och statens fiskala intresse. 

Diskussionen kretsar kring vilken metod som bäst lämpar sig för att hindra 

fastighetspaketering, därav har den en tydlig de lege ferenda-karaktär. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis, i kapitel 2, presenteras och förklaras fastighetspaketering som 

fenomen; vad det är, hur det går till, varför det förekommer och även de 

bestämmelser som reglerar och möjliggör förfarandet. Därefter redogörs i 

kapitel 3 förutsättningarna för att skatteflyktslagen ska kunna tillämpas 

såvitt avser fastighetspaketering. Här analyseras praxis från både HFD och 

kammarrätten. I kapitel 4 förs en diskussion om den pågående utredningen 

av fastighetspaketering. Frågor som aktualiseras i samband med en 

eventuell lagändring problematiseras och öppnar upp till en djupare analys. 

Avslutningsvis diskuteras i kapitel 5 om det är önskvärt med ny lagstiftning 

på området eller om det kan anses fördelaktigt att domstolarna istället 

angriper fastighetspaketering genom skatteflyktslagen. 
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2 Fastighetspaketering 

2.1 Inledande kommentar 

Fastighetspaketering är ett skatteplaneringsverktyg som möjliggör skattefri 

vinst vid försäljning av fastigheter. Som nämnts ovan kännetecknas 

förfarandet av att en fastighetsägare inte säljer fastigheten direkt. Istället 

säljs fastigheten ”förpackad” i ett bolag. När fastigheten säljs i ett bolag 

istället för att säljas direkt undgås beskattning av vinsten på försäljningen 

eftersom det rent juridiskt inte är fastigheten i sig som säljs, utan bolaget 

som äger fastigheten. I och med att det är bolaget som säljs är det vinsten på 

andelarna i bolaget som ska tas upp till beskattning. När man genomför 

fastighetspaketering utgör dessa andelar dock s.k. näringsbetingade andelar, 

och vinsten på näringsbetingade andelar är skattefri.6 

 

För att förstå hur och varför en försäljning av en paketerad fastighet kan 

vara skattefri, medan en direkt försäljning av fastigheten inte är det, krävs 

att ett antal förutsättningar klargörs närmare.  

 

De regler som möjliggör fastighetspaketering är dels bestämmelserna om 

underprisöverlåtelser i 23 kap. IL och dels bestämmelserna om 

näringsbetingade andelar i 24 och 25a kap. IL. Hur reglerna kan leda till 

skattefri vinst på en fastighetsförsäljning genom paketering förklaras nedan. 

 

2.2 Förpackningsförfarandet 

Förpackningsförfarandet kan gå till på många olika sätt och 

bolagsstrukturerna som upprättas för att genomföra paketeringen kan se 

mycket olika ut. Hur en fastighetsägare väljer att paketera en fastighet beror 

framför allt på hur skattereglerna är utformade vid tillfället för paketeringen. 

                                                
6 Andersson, Sandström och Bokelund Svensson (2014) s 82 f. 



 9 

I dagsläget är det mest fördelaktiga alternativet att använda sig av aktiebolag 

och ekonomiska föreningar. För säljaren är målet att genomföra en 

försäljning som medför minimal beskattning.7  

 

Den enklaste typen av fastighetspaketering kännetecknas av att ett 

moderbolag först avyttrar den fastighet som är tänkt att säljas till ett 

dotterbolag. Därefter säljs dotterbolaget innehållande fastigheten till en 

extern köpare.8 

 

Denna typ av paketeringsupplägg kan pedagogiskt förklaras med följande 

exempel:  

 

AB Säljaren äger en fastighet, Fastigheten 1:1, och ett dotterbolag, AB 

Paket. AB Säljaren avser att avyttra Fastigheten 1:1 till AB Köparen. AB 

Paket förvärvar först Fastigheten 1:1 av AB Säljaren för ett pris som 

understiger marknadsvärdet. AB Paket finansierar köpet genom att utställa 

en revers till AB Säljaren motsvarande köpeskillingen. AB Säljaren säljer 

sedan aktierna i AB Paket till AB Köparen. Teoretiskt sett övergår alltså 

aldrig äganderätten till Fastigheten 1:1 genom försäljningen, utan den förblir 

hos AB Paket. Dock övergår äganderätten till AB Paket till AB Köparen och 

därmed indirekt även äganderätten till Fastigheten 1:1.9 

 

 
                                                
7 Larsson m.fl. (2014) s 116 f. 
8 Andersson, Sandström och Bokelund Svensson (2014) s 82 f. 
9 Larsson m.fl. (2014) s 116 f. 
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2.3 Underprisöverlåtelsen 

Det finns två sätt att få fastigheten att hamna i dotterbolaget. Om fastigheten 

inte byggs upp direkt i dotterbolaget måste moderbolaget först överlåta den 

till dotterbolaget. Överlåtelsen sker genom en s.k. underprisöverlåtelse. 

Reglerna om underprisöverlåtelser infördes bl.a. för att underlätta 

omstruktureringar inom koncerner. Genom bestämmelserna frångås 

realisationsprincipen, som innebär att beskattningen av en tillgång ska ske 

när den avyttras. Istället ges uppskov med beskattningen och sker först när 

tillgången lämnar koncernen.10 

 

Som huvudregel gäller att om ett företag avyttrar en tillgång mot en 

ersättning som understiger marknadsvärdet på tillgången ska överlåtelsen 

ändå beskattas som om en försäljning har skett till marknadsvärdet, i 

enlighet med reglerna om uttagsbeskattning i 22 kap. IL.11 

 

Bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL innehåller dock 

undantag från reglerna om uttagsbeskattning, se 22 kap. 11 § IL. 

Definitionen av vad en underprisöverlåtelse är återfinns i 23 kap. 3 § IL. Av 

den framgår att det är en överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot 

ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt 

motiverat, om villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda.12 Ett exempel på vad som 

kan anses vara affärsmässigt motiverat är att ett företag vill arbeta upp en 

god affärsrelation med en viss aktör.13 

 

Om underprisöverlåtelsen inte anses vara affärsmässigt motiverad krävs att 

kriterierna i 23 kap. 14-29 §§ är uppfyllda för att uttagsbeskattning inte ska 

behöva erläggas.14 

 

                                                
10 Prop. 1998/99:15 s 117. 
11 Lodin m.fl. (2015) s 539. 
12 Kleerup och Tegnander (2009) s 184. 
13 Prop. 1998/99:15 s 166. 
14 Kleerup och Tegnander (2009) s 183 f. 
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Enligt 23 kap. 17 § kan en underprisöverlåtelse av en enstaka tillgång endast 

ske om överlåtaren kan lämna koncernbidrag med avdragsrätt det 

beskattningsår då överlåtelsen sker. Det innebär att koncernbidragsreglerna i 

35 kap. IL måste vara uppfyllda. Om överlåtaren inte uppfyller kriterierna i 

koncernbidragsreglerna ska överlåtelsen avse hela näringsverksamheten, en 

verksamhetsgren eller en ideell andel av verksamheten eller 

verksamhetsgrenen.15 

 

En verksamhetsgren är en sådan del av en rörelse som lämpar sig för att 

avskiljas till en självständig rörelse, se 2 kap. 25 § IL. Ägande och 

förvaltande av en enstaka fastighet skulle kunna utgöra en 

verksamhetsgren.16 

 

Omedelbart efter förvärvet ska förvärvaren vara skattskyldig för inkomst av 

den näringsverksamhet i vilken den överlåtna tillgången ingår, 23 kap. 16 § 

IL. En ersättning vid en eventuell avyttring av tillgången ska tas upp i 

inkomstslaget näringsverksamhet för att kriteriet ska vara uppfyllt.17 

 

Hos förvärvaren får det inte finnas ett skattemässigt underskott från året 

innan det år då överlåtelsen sker. Inte heller får det finnas ett sådant 

underskott i ett annat företag till vilket förvärvaren med avdragsrätt kan ge 

koncernbidrag, 23 kap. 27 § IL. Underskott är dock inget hinder för en 

underprisöverlåtelse om företagen inte utnyttjar underskotten, 23 kap. 29 § 

IL. Bestämmelserna tillämpas inte heller om överlåtaren med avdragsrätt 

kan lämna koncernbidrag till förvärvaren i enlighet med bestämmelserna i 

35 kap. IL.18 

 

Om någon andel i det överlåtande företaget är kvalificerad måste också 

minst samma andel i det förvärvande företaget vara kvalificerad, 23 kap. 19 

                                                
15 Kleerup och Tegnander (2009) s 185 f. 
16 Prop. 1998/99:15 s 138. 
17 Kleerup och Tegnander (2009) s 186. 
18 Wiman (2002) s 137 f. 
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§ IL.19 

 

Själva paketeringen går till på så vis att fastigheten överlåts till 

paketeringsbolaget till dess skattemässiga värde. Vad som är det 

skattemässiga värdet på fastigheten framgår av 2 kap. 32-33 § IL, nämligen 

anskaffningsvärdet minskat med gjorda värdeminskningsavdrag och 

liknande avdrag.20 

 

Eftersom det nystartade dotterbolaget inte har något kapital att finansiera 

fastighetsöverlåtelsen med finansieras köpet genom att en revers utfärdas. 

Reversens belopp motsvarar det skattemässiga värdet på fastigheten.21 

 

Underprisöverlåtelsen av fastigheten kommer att utlösa stämpelskatt. 

Stämpelskatt är en skatt som utgår vid förvärv av fastigheter. Om 

fastigheten förvärvas av en juridisk person är skattesatsen 4,25 procent av 

egendomens värde, 8 § stämpelskattelagen. Vid en överlåtelse av en 

fastighet inom en koncern finns dock möjlighet att skjuta upp 

stämpelskatten till dess att fastigheten lämnar koncernen. Stämpelskatten 

kommer alltså först att behöva betalas när den paketerade fastigheten säljs 

till en extern köpare.22 Detta kommer att redogöras närmare för nedan. 

 

2.4 Näringsbetingade andelar 

2.4.1 Inledande kommentar 

Reglerna om näringsbetingade andelar är vad som möjliggör en skattefri 

bolagsextern försäljning av en fastighet. Bestämmelserna infördes i och med 

en lagändring 2003.23 

 
                                                
19 Lodin m.fl. (2015) s 546. 
20 Kleerup och Tegnander (2009) s 184 f. 
21 Andersson, Sandström och Bokelund Svensson (2014) s 82. 
22 Ibid. s 83. 
23 Prop. 2002/03:96 s 1. 
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Vad som avses med näringsbetingade andelar framgår av definitionen i 24 

kap. 13-14 §§ IL. Det är en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk 

förening som utgör en kapitaltillgång i ägarbolaget. Det handlar framför allt 

om onoterade andelar.24 De som kan inneha näringsbetingade andelar är 

aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa andra juridiska personer, se 24 

kap. 13 § IL och 25a kap. 3 §.25 

 

2.4.2 Kapitaltillgångar eller lagertillgångar? 

Ett företags tillgångar kan antingen ha karaktären av kapitaltillgångar eller 

lagertillgångar. Klassificeringen får betydelse för fastighetspaketering 

eftersom den avgör om andelarna i dotterbolaget ska anses som 

näringsbetingade eller ej.  

 

Vad som utgör en kapitaltillgång framgår av 25 kap. 3 § IL. Det definieras 

negativt som bl.a. andra tillgångar än lagertillgångar. Lagertillgångar 

definieras i 17 kap. 3 § IL som tillgångar avsedda för omsättning eller 

förbrukning. I 17 kap. IL ges ingen mer specifik definition av vad en 

lagertillgång är.  

 

Vidare finns ytterligare lagerregler för fastigheter och andelar i 

fastighetsförvaltande företag i 27 kap. IL. Med fastighetsförvaltande företag 

avses företag vars verksamhet till en större del avser förvaltning av 

fastigheter.26 I 27 kap. IL anges att den som innehar en tillgång som är en 

lagertillgång enligt bestämmelserna i 27 kap. 4-7 §§ IL anses bedriva 

antingen byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Bestämmelsen i 27 

kap. 6 § IL skulle kunna få betydelse för ett företag som planerar att 

paketera en fastighet. Om dotterbolaget som fastigheten ska paketeras i är 

ett fastighetsförvaltande företag utgör andelarna i det dotterbolaget 

lagertillgångar om fastigheten skulle ha varit en lagertillgång om den ägdes 

                                                
24 Se 24 kap. 14 § IL för mer exakta krav på andelarna. 
25 Kleerup och Tegnander (2009) s 183. 
26 Prop. 1980/81:68 s 209. 
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direkt av moderbolaget.27 

 

Det är emellertid relativt enkelt att kringgå lagerregeln i 27 kap. 6 § IL. 

HFD har uttalat sig i frågan i det s.k. Fempaketeringsmålet28 och kommit 

fram till att andelar i ett fastighetsförvaltande företag ändå ska anses som 

näringsbetingade om de ägs av ett dotterbolag som i sin tur ägs av 

moderbolaget som bedriver handel med fastigheter. Man kan alltså använda 

ytterligare ett dotterbolag som ett mellanled, vilket medför att andelarna 

anses som näringsbetingade.29 

 

 
 

 

Om andelarna inte utgör lagertillgångar enligt reglerna som beskrivits ovan 

utgör de kapitaltillgångar och kan därmed klassificeras som 

näringsbetingade andelar. 

 

                                                
27 Andersson, Sandström och Bokelund Svensson (2014) s 87. 
28 HFD 2012 not. 34. 
29 HFD 2012 not. 34, RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3. 
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2.4.3 Försäljning av näringsbetingade andelar 

Kapitalvinst på försäljning av näringsbetingade andelar är skattefri, se 25a 

kap. 5 § IL. Enligt samma paragraf gäller samtidigt ett avdragsförbud för 

kapitalförluster på näringsbetingade andelar.30 

 

Det bör uppmärksammas att det finns en risk att bolag med paketerade 

fastigheter faller in under definitionen av skalbolag. Det skedde i ett 

förhandsbesked från Skatterättsnämnden den 6 juli 2007.31 

 

Ett skalbolag definieras i 25a kap. 9 § IL som ett företag där summan av 

marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar överstiger 

jämförelsebeloppet som anges i 25a kap. 17 § IL. Jämförelsebeloppet är 

halva ersättningen för andelarna i skalbolaget. Kapitalvinsten på en 

försäljning av ett skalbolag ska tas upp till beskattning, se 25 a kap. 9 § IL.32 

 

Skalbolagsbeskattning kan undvikas genom att det avyttrande företaget 

lämnar in en skalbolagsdeklaration senast 30 dagar efter avyttringen.33 

 

2.5 Den externa försäljningen och dess 
konsekvenser 

2.5.1 Inledande kommentar 

Det sista steget i paketeringsförfarandet är att sälja bolaget innehållande 

fastigheten till en extern köpare. Det är denna försäljning som genererar den 

skattefria vinsten. Som nämnts ovan är det i det här steget inte fastigheten i 

sig som byter ägare, utan bara bolaget i vilket fastigheten finns paketerad.  

 

                                                
30 Lodin m.fl. (2015) s 425. 
31 Skatterättsnämnden, Dnr 5–07/D. 
32 Lodin m.fl. (2015) s 535. 
33 Kleerup och Tegnander (2009) s 188. 



 16 

Vid värderingen av dotterbolaget, som är nödvändig för att bestämma vad 

köpeskillingen ska uppgå till, är utgångspunkten fastighetens 

marknadsvärde. I samband med försäljningen löser köparen det lån som 

uppkom från den ursprungliga ägaren till paketeringsbolaget i och med att 

den tidigare underprisöverlåtelsen betalades med en revers. Köpeskillingen 

kommer även att täcka in det kapital som har krävts för att bilda 

dotterbolaget.34 

 

2.5.2 Effekter för säljaren 

Fastighetspaketering genomförs primärt med förmån till säljaren; det är 

denne som gör den största ekonomiska vinsten på att försäljningen sker 

genom paketering. Eftersom det är en försäljning av näringsbetingade 

andelar behöver vinsten inte tas upp till beskattning. Hade säljaren sålt 

fastigheten direkt hade en bolagsskatt på 22 procent av vinsten tagits ut.35  

 

Vanligtvis när en fastighet överlåts ska stämpelskatt på 4,25 procent av 

köpeskillingen betalas. Som påpekats tidigare så byter dock fastigheten rent 

formellt aldrig ägare vid den koncernexterna försäljningen. Det är 

fortfarande bolaget i vilket fastigheten är paketerad som är den juridiska 

ägaren.36 

 

Eftersom det inte sker något ägarbyte så behöver inte heller någon 

stämpelskatt erläggas. Istället kommer den uppskjutna stämpelskatten från 

underprisöverlåtelsen nu att behöva betalas. Stämpelskatten kommer dock 

att baseras på köpeskillingen för underprisöverlåtelsen och inte på 

köpeskillingen för den externa försäljningen. Det innebär alltså att 

stämpelskatten kommer att vara 4,25 procent av det skattemässiga värdet på 

fastigheten, istället för 4,25 procent av marknadsvärdet som är betydligt 

högre. Om fastigheten har byggts upp direkt i dotterbolaget har ingen 

                                                
34 Andersson, Sandström och Bokelund Svensson (2014) s 84 f. 
35 Ibid. s 82. 
36 Ibid. s 82 f. 
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underprisöverlåtelse skett, och i så fall utgår ingen stämpelskatt alls.37 

 

Som påpekats ovan, under kapitel 2.4.2, bör det säljande företaget 

uppmärksamma skalbolagsreglerna i IL. Om bolaget med den paketerade 

fastigheten riskerar att träffas av reglerna måste ett särskilt bokslut upprättas 

och en skalbolagsdeklaration måste lämnas in till Skatteverket för att 

undvika skalbolagsbeskattning av försäljningen.38 

 

2.5.3 Effekter för köparen 

Köparen upplever inte samma förmåner som säljaren genom en försäljning 

av en paketerad fastighet. Men givetvis medför paketeringen positiva 

effekter även för köparen, annars hade den här typen av försäljning aldrig 

accepterats.  

 

Köparen slipper betala stämpelskatt för förvärvet eftersom den p.g.a. den 

tidigare underprisöverlåtelsen betalas av säljaren.39 

 

Enligt 19 kap. IL ska avdrag göras för utgifter för att anskaffa en byggnad. 

Anskaffningsvärdet är i en paketeringsförsäljning det skattemässiga värdet 

på fastigheten, vilket antagligen är mycket lågt i jämförelse med 

marknadsvärdet. Anskaffningsvärdet utgör det avskrivningsunderlag som 

gäller för fastigheten. När köparen förvärvar den paketerade fastigheten tar 

köparen över det avskrivningsunderlag som föreligger för fastigheten. 

Avskrivningar ska göras årligen och tas upp som en kostnad. Storleken på 

avskrivningarna baseras på avskrivningsunderlaget. Att 

avskrivningsunderlaget är lågt innebär att bolaget inte kan ta upp lika stora 

kostnader i form av avskrivningar som hade varit möjligt om fastigheten 

förvärvades direkt till marknadsvärdet. Det lägre avskrivningsunderlaget 

medför att bolaget att kommer betala mer skatt än vad det skulle ha gjort 

                                                
37 Kommittédirektiv 2015:62 s 3. 
38 Andersson, Sandström och Bokelund Svensson (2014) s 86. 
39 Ibid. s 82. 
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annars. En skatteskuld åvilar alltså den nya ägaren.40 

 

I och med att fastigheter har så pass lång avskrivningstid, 25-50 år, kommer 

denna skatteskuld att ta väldigt lång tid att betala av.41 Den nya ägaren 

kommer alltså att ha en skattekredit som kan utnyttjas i form av 

investeringar för att väga upp för den högre skatten i och med de lägre 

avskrivningarna.  

 

Att anskaffningsvärdet för fastigheten är lågt medför inte bara att det 

förvärvande bolaget får ett lågt avskrivningsunderlag. Det innebär även att 

bolaget om fastigheten säljs vidare kommer att göra en mycket stor 

kapitalvinst - om marknadsvärdet antas fortsätta att vara högt - som måste 

tas upp till beskattning. Denna latenta skatt överstiger skatten köparen hade 

behövt betala om denne hade köpt fastigheten direkt och därmed haft ett 

högre anskaffningsvärde.42 

 

Det är dock inget som hindrar köparen att senare sälja vidare fastigheten 

genom paketering och då undvika att den latenta skatten realiseras. Även om 

det inte är säkert att den latenta skatteskulden någonsin kommer att 

realiseras brukar köparen normalt få köpa den paketerade fastigheten till ett 

rabatterat pris. Priset kommer alltså att ligga en bit under marknadsvärdet, 

vilket är ytterst förmånligt för köparen.43 

 

2.5.4 Effekter för staten 

Att säljaren av den paketerade fastigheten gör en skattefri vinst på 

försäljningen behöver inte i längden innebära att staten helt och hållet går 

miste om denna skatt. I och med att köparen tar över det lägre 

avskrivningsunderlaget från säljaren kan köparen inte göra samma avdrag 

för anskaffningsutgiften som denne hade kunnat göra om fastigheten 
                                                
40 Larsson m.fl. (2014) s 120. 
41 Kommittédirektiv 2015:62 s 4. 
42 Larsson m.fl. (2014) s 120. 
43 Andersson, Sandström och Bokelund Svensson (2014) s 84. 
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anskaffades till marknadspris. Den skattefria vinst säljaren gjorde motsvarar 

det belopp som köparen går miste om i sitt avskrivningsunderlag. Detta 

innebär i praktiken att köparen kommer att betala den skatt som säljaren 

skulle ha gjort om denne hade betalat skatt på vinsten. Skillnaden är att det 

kommer att ta 25-50 år för staten att få in skatten, eftersom det är så lång tid 

det tar för en fastighet att helt skrivas av.44 

 

I enlighet med reglerna i 26 kap. IL ska alla gjorda värdeminskningsavdrag 

återföras till beskattning om fastigheten i framtiden säljs. Om den som först 

köpte fastigheten paketerad väljer att själv också sälja fastigheten paketerad 

kommer avdragen aldrig att tas upp till beskattning. Detta beror på det 

faktum att fastigheten rent juridiskt aldrig byter ägare när den säljs 

paketerad, vilket nämnts ovan. Värdeminskningsavdragen kommer enbart 

att återföras till beskattning om fastigheten någon gång avyttras genom en 

direktförsäljning.45 

 

Skillnaden mellan den lägre stämpelskatt som uppnås genom 

fastighetspaketering och stämpelskatten som skulle betalats vid en direkt 

avyttring kommer däremot aldrig att tillfalla staten. Marknadsmässig 

stämpelskatt undgås följaktligen genom paketering.46 

 

I och med att fastigheten inte juridiskt sett byter ägare förlorar staten 

samtidigt insynen i fastighetsmarknaden. Det är ett resultat av att lagfarten 

för fastigheten aldrig går över från säljare till köpare, och köpet registreras 

då aldrig hos Lantmäteriet. Fastighetspaketering medför att statistik 

avseende transaktionspriser och -volymer går förlorade. Istället måste staten 

tillskansa sig den informationen genom kostnadsbelagda tjänster. Den 

information som finns tillgänglig är alltså vad aktörerna på marknaden är 

villiga att dela med sig av.47 

 

                                                
44 Kommittédirektiv 2015:62 s 6. 
45 Ibid. s 4. 
46 Ibid. s 6. 
47 Ibid. s 2. 
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3 Skatteflykt 

3.1 Inledande kommentar 

När reglerna om skattefri vinst på näringsbetingade andelar infördes var 

lagstiftaren medveten om att paketering av tillgångar skulle bli möjlig. Trots 

att man förutsade detta infördes inga regler som skulle hindra att tillgångar 

paketerades i bolag. Man såg till och med reglerna som ett incitament för 

företag att paketera värdefulla tillgångar i bolag.48 

 

Vad gäller fastigheter ansåg lagstiftaren att bestämmelserna i 27 kap. 6 § IL 

skulle hindra företag som bedriver byggnadsrörelse från att kunna utnyttja 

reglerna i alltför stor utsträckning.49 

 

Vissa paketeringsupplägg har varit möjliga att angripa med hjälp av 

skatteflyktslagen, men andra har inte prövats. Det är därför av intresse att 

granska förfarandet ur ett skatteflyktsperspektiv. 

 

3.2 Skatteflyktslagen 

För att förhindra skatteflykt har skatteflyktslagen införts. Skillnaden mellan 

skatteplanering och skatteflykt är att det tidigare är tillåtet, men inte det 

senare. Skatteplanering är en serie handlingar som företas inom lagens 

ramar för att betala så låg skatt som möjligt.50 Vad som menas med 

skatteflykt i skatteflyktslagens mening kan hittas i dess 2 §. Enligt 

definitionen krävs för tillämpning av paragrafen att den skattskyldige 

vidtagit en rättshandling som medfört en skatteförmån för denne 

personligen. 

 

                                                
48 Prop. 2002/03:96 s 1 och 132. 
49 Ibid. s. 133. 
50 Simon-Almendal (2011) s 314. 
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Fyra rekvisit måste vara uppfyllda för att lagen ska kunna tillämpas. För det 

första ska rättshandlingen ha medfört en väsentlig skatteförmån. Vilket 

belopp som krävs för att det ska röra sig om en väsentlig skatteförmån har 

inte exakt preciserats, men det bör i alla fall handla om ett belopp högre än 

något tusental kronor.51 

 

För det andra ska den skattskyldige direkt eller indirekt ha medverkat till 

rättshandlingen. I förarbetena nämns som indirekt medverkan att den 

skattskyldige hade möjlighet till inflytande på den som medverkat i 

rättshandlingen, exempelvis en familjemedlem.52 

 

För att det tredje rekvisitet ska vara uppfyllt krävs att det övervägande skälet 

för förfarandet ska ha varit att uppnå en skatteförmån. En avvägning måste 

göras av de skäl den skattskyldige har haft för sitt förfarande. Förutom 

skattemässiga skäl kan det röra sig om affärsmässiga skäl, eller ett behov av 

omstrukturering inom en koncern. Vad den skattskyldige egentligen har 

avsett att göra är inte av betydelse, utan en objektiv bedömning av samtliga 

omständigheter som framkommit i ärendet ska göras.53 

 

Slutligen måste förfarandet strida mot lagstiftningens syfte. Med 

lagstiftningens syfte avses dels de allmänna principer som kommer till 

uttryck i IL och dels de bestämmelser som är direkt tillämpliga på 

förfarandet eller har kringgåtts genom förfarandet.54  

                                                
51 Prop. 1996/97:170 s 45. 
52 Lodin m.fl. (2015) s 752. 
53 Ibid. s 752. 
54 Ibid. s 752 f. 
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3.3 Tillämpning av skatteflyktslagen i mål 
om fastighetspaketering 

3.3.1 Cypernmålet55 

I maj 2012 kom HFD med ett avgörande i det s.k. Cypernmålet. Avgörandet 

banade väg för avgöranden i ett antal då pågående kammarrättsmål. Det 

kom att bli ett mycket tongivande rättsfall avseende fastighetspaketering och 

skatteflykt.  

 

Omständigheterna i målet var följande: Det svenska bolaget SalénHuset AB 

(Salénhuset) ägde en större fastighet i Stockholm. Salénhuset avsåg att sälja 

fastigheten till en extern köpare. Fastigheten skulle inför försäljningen 

paketeras i ett handelsbolag. Handelsbolaget skulle i sin tur överlåtas till den 

externe köparen. Handelsbolaget ägdes till 0,1 procent av Salénhuset och till 

99,9 procent av det cypriotiska bolaget Candice. Candice ägdes i sin tur helt 

av Salénhuset. Svenska och cypriotiska skatteregler medförde att Candice 

inte var skattskyldigt för kapitalvinster vare sig i Sverige eller på Cypern.  

 

Fastigheten skulle först föras över till handelsbolaget till dess skattemässiga 

värde genom en underprisöverlåtelse. Därefter skulle handelsbolaget 

avyttras till den externe köparen till marknadspris.  

 

Mot ovanstående bakgrund ställde Salénhuset fyra frågor till 

Skatterättsnämnden, varav en gällde huruvida skatteflyktslagen kunde bli 

tillämplig på förfarandet. Enligt nämnden var skatteflyktslagen tillämplig, 

och därmed skulle beskattningen ske som om Salénhuset hade överlåtit 

fastigheten till handelsbolaget till dess marknadsvärde. Skatterättsnämndens 

förhandsbesked överklagades av både Salénhuset och Skatteverket. 

 

HFD konstaterade i målet att reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL 

                                                
55 HFD 2012 not. 30. 
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har till syfte att underlätta omstruktureringar inom en koncern genom att 

inga omedelbara skattekonsekvenser uppkommer. Att en aktör ska kunna 

uppnå en definitiv skattelättnad är dock inte avsett. Vidare anförde 

domstolen, med hänvisning till förarbeten, att reglerna är utformade på så 

sätt att de ska förhindra överlåtelser som ämnar ge skatteförmåner. Det är 

dock inte uteslutet att omständigheterna ändå kan vara sådana att 

skatteflyktslagen blir tillämplig.  

 

Underprisöverlåtelsen av fastigheten till handelsbolaget innebar en 

betydande värdeöverföring till Candice, som ägde 99,9 procent av 

handelsbolaget. Eftersom Candice inte var skattskyldigt för kapitalvinster 

skulle den latenta skatteskuld som åvilar fastigheten aldrig infriats. 

Överlåtelsen innebar en betydande skattelättnad för Salénhuset, som var 

helägare till Candice. 

 

Efter den bedömningen ansåg HFD att det stod klart att de första tre 

rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen var uppfyllda. Rättshandlingen medförde 

en väsentlig skatteförmån för Salénhuset, Salénhuset hade medverkat till 

rättshandlingen och skatteförmånen får antas ha utgjort det övervägande 

skälet för förfarandet.  

 

Angående det fjärde och sista rekvisitet, att taxering på grund av förfarandet 

måste strida mot lagstiftningens syfte, anförde HFD inledningsvis att vid 

tidpunkten för avgörandet hade möjligheterna till underprisöverlåtelser till 

och från handelsbolag slopats. Med hänvisning till förarbeten påpekade 

domstolen att reglerna om underprisöverlåtelser inte uppfyllde kravet att en 

underprisöverlåtelse inte direkt eller indirekt ska medföra några otillbörliga 

skatteförmåner såvitt avser handelsbolag. Reglerna kunde istället utnyttjas 

för att åstadkomma skatteeffekter som lagstiftaren inte hade avsett.  

 

Trots de ändrade reglerna kring underprisöverlåtelser avseende 

handelsbolag menade HFD att det redan innan ändringen stod klart att 

reglerna inte var avsedda att utnyttjas på det här sättet. Konstlade 
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förfaranden som saknade samband med en näringsverksamhets organisation 

och endast vidtagits för att undvika beskattning var alltså inte accepterade 

före lagändringen.  

 

Enligt HFD skulle alltså en taxering enligt Salénhusets förfarande strida mot 

syftet med reglerna om underprisöverlåtelser, eftersom förfarandet gav 

upphov till en definitiv skattelättnad. Beskattningen skulle istället ske som 

om fastigheten hade överlåtits till marknadsvärdet, i enlighet med 3 § 

skatteflyktslagen. 

 

Skälen till avgörandet i Cypernmålet har kritiserats för att vara kortfattade 

och bristfälliga.56 

 

3.3.2 Kammarrättens bedömning av 
fastighetspaketering och skatteflykt 

HFD:s avgörande i Cypernmålet följdes av ett antal avgöranden i 

kammarrätten som också berör fastighetspaketering och skatteflykt. Viktigt 

att notera är att samtliga fall rör i princip samma paketeringsupplägg som 

hade utnyttjats i Cypernmålet; det handlar om paketeringar i handels- och 

kommanditbolag. Det bör även nämnas att kammarrättsfallen rör taxering av 

paketeringstransaktioner som skedde före ändringen av reglerna om 

underprisöverlåtelser för handelsbolag. Vid tillfället för domarna hade alltså 

reglerna som förbjöd underprisöverlåtelser till och från handelsbolag redan 

införts. 

 

Även om kammarrättspraxisen på området till största del bygger på i stort 

sett samma argumentation som fördes i Cypernmålet är den ändå av 

intresse, eftersom HFD:s domskäl blir en aning mer diskuterade och 

utvecklade.  

 

                                                
56 Se t.ex. Holstad (2012) s 576, von Bahr (2014) s 437 och KamR 4006-10. 
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Den primära frågan har i kammarrätten varit att utröna om 

paketeringsförfarandena i de olika fallen har vidtagits i syfte att undvika 

beskattning. Bolagen har argumenterat för att paketeringsförfarandena har 

skett p.g.a. organisatoriska skäl. Det har hävdats dels att en omorganisation 

har varit helt nödvändig för att fastigheterna skulle kunna säljas, och dels att 

underprisöverlåtelsen har varit ett led i en omstrukturering för att locka fler 

intressenter.57 

 

Skatteverket har mot bolagens argument anfört att det har rört sig om 

konstlade förfaranden. Kammarrätten har i många fall gått i samma spår och 

hävdat att det har varit fråga om konstlade förfaranden som uppenbart har 

saknat samband med organisationen av en näringsverksamhet och endast 

vidtagits i syfte att undvika beskattning. I andra fall har kammarrätten inte 

avfärdat argumentet att förfarandet skulle ha organisatoriska skäl, men 

kommit fram till att det övervägande skälet för paketeringen ändå har varit 

att uppnå en skatteförmån.58 

 

Kammarrätten har påpekat att genom det av bolagen valda 

paketeringsförfarandet kommer i stort sett hela den latenta skatteskuld som 

belastar fastigheten aldrig att behöva infrias vare sig av bolaget eller av 

något annat bolag i samma koncern. Det innebär att bolaget har åtnjutit en 

väsentlig skatteförmån.59 

 

Bolagen har även framhävt att paketering av fastigheter i aktiebolag hade 

gett samma skattemässiga konsekvenser, nämligen en skattefri vinst från 

försäljningen. Som motargument har Skatteverket anfört att paketering i 

aktiebolag endast hade medfört en uppskjuten beskattning. Endast det av 

bolaget valda förfarandet medför en definitiv skattelättnad.60 

 

                                                
57 Se t.ex. KamR 7060-13, 6542-10. 
58 Se t.ex. KamR 5263-10, 2825-11, 2542-11. 
59 Se t.ex. KamR 4727-14, 6675-13, 6054-13, 2542-11, 3511-12, 362-11, 2152-13, 6359-       
10, 5263-10, 4006-10, 1728-11, 4722-12, 38-12, 4018-11, 4010-10, 2825-11. 
60 Se t.ex. KamR 4199-14, 5263-10, 1731-11. 
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Utgången i målen blev att underprisöverlåtelserna beskattades som om de 

hade skett till fastigheternas marknadsvärde, i enlighet med utgången i 

Cypernmålet. 

 

3.3.3 Innebörden av definitiv skattelättnad och 
dess betydelse för tillämpning av 
skatteflyktslagen 

Begreppet definitiv skattelättnad är hämtat ur förarbeten.61 HFD hade även 

innan domen föll i Cypernmålet lyft fram att en underprisöverlåtelse inte får 

medföra att en definitiv skattelättnad uppkommer hos den skattskyldige. Om 

en sådan skattelättnad skulle uppkomma skulle skatteflyktslagen vara 

tillämplig på förfarandet.62 

 

Vad som egentligen menas med definitiv skattelättnad definieras inte 

närmare i förarbeten, och begreppet har heller inte preciserats närmare av 

någon domstol. Rimligtvis handlar det om framför allt två situationer: 

antingen då skatten på övervärdet av en överlåten tillgång helt bortfaller 

eller då avkastning på en överlåten tillgång kan användas för att utnyttja 

underskott inom koncernen som annars hade varit spärrade.63  

 

                                                
61 Prop. 1998/99:15 s 393. 
62 Se t.ex. RÅ 2009 not. 86. 
63 Se argumentation i Svensson (2011) s 87, RÅ 2009 not. 86 och RÅ 2009 not. 88. 
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4 Kommittédirektiv 2015:62 – 
en kommentar 

4.1 Den pågående utredningen 

Som nämns i det inledande kapitlet har regeringen tillsatt en utredning för 

att se över de bestämmelser som reglerar fastighetspaketering.  

 

Vad som ingår i uppdraget är bl.a. att undersöka hur återföring av 

värdeminskningsavdrag hanteras i samband med förfarandet, klargöra hur 

stor del av statens insyn på marknaden som försvinner och föreslå 

författningsändringar på området.64 

 

I och med en eventuell ändring av skattelagstiftningen uppstår en del frågor 

och problem. Vilka delar av lagen som bör ändras kan vara svårt att avgöra. 

När reglerna kring handelsbolag ändrades 2008 var det inte bara aktörer på 

fastighetsmarknaden som blev drabbade. I och med att underprisöverlåtelser 

till och från handelsbolag helt slopades blev det svårt att genomföra 

omstruktureringar i koncerner som handelsbolag ingick i.65 Regeringen har i 

kommittédirektivet dock explicit instruerat utredaren att utgå från att 

reglerna om skattefri vinst på näringsbetingade andelar ska finnas kvar.66 

 

Ett annat problem som aktualiseras är skatteplanerarnas förmåga att alltid 

ligga steget före lagstiftaren. Det kan vara svårt för lagstiftaren att förutse 

vilka kryphål som kommer att kunna hittas i den nya lagstiftningen.67 

 

                                                
64 Kommittédirektiv 2015:62 s 10 f. 
65 Prop. 2008/09:37 s 1. 
66 Kommittédirektiv 2015:62 s 11. 
67 Jfr. argumentation i Påhlsson (2016) s 105.  



 28 

4.2 Krav som kan ställas på 
skattelagstiftning68   

I samband med att ny lagstiftning eventuellt kommer att införas är det även 

av intresse att diskutera vilka krav som kan ställas på en skattelag för att den 

ska uppfattas som god och legitim. En skattelag har oftast inte som enda 

syfte att bidra med inkomst till staten. Exempelvis kan den även ha ett 

fördelningspolitiskt syfte eller vara konsumtionsstyrande.  

 

Enligt svensk grundlag krävs lagstöd för att göra någon skattskyldig. Det 

råder alltså ett krav på legalitet, ingen skatt utan lag, vilket framgår av 8 

kap. 2-3 §§ RF. 

 

Det är viktigt att en skattelag skapar förutsebarhet och rättssäkerhet. En 

marknadsaktör ska kunna förutse konsekvenserna av sina handlingar. Att på 

förhand veta vilken skatt som ska betalas för en transaktion kan vara 

avgörande för ett företags framtid, eftersom företagets ekonomi planeras 

därefter.  

 

Vidare bör en skattelag vara neutral. Lika ska behandlas lika. Brister en 

skattelag i neutralitet kan skatten ha snedvridande konsekvenser som kan 

skada samhällsekonomin i stort eller vissa specifika marknader. Dessa 

negativa effekter orsakas av att kapital inte placeras där det har störst chans 

att öka. Istället placeras det där det är ekonomiskt mindre effektiv.  

                                                
68 Lodin (2007) s 478.  
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5 Analys 

5.1 Inledande kommentar 

Fastighetspaketering som ett skatteplaneringsverktyg har presenterats och 

förklarats tillsammans med exempel på hur domstolarna bedömer 

förfarandet ur ett skatteflyktshänseende. Det står numera klart att den typ av 

paketeringsupplägg som sker med hjälp av handelsbolag går att angripa med 

hjälp av skatteflyktslagen, även om rättshandlingarna företogs innan 2008 

års lagändring.  

 

5.2 Kan alla paketeringsupplägg angripas 
genom skatteflyktslagen? 

Hur bör fastighetspaketering i aktiebolag eller ekonomiska föreningar 

hanteras i fråga om skatteflykt? Av vad man kan utläsa ur både 

Skatteverkets och Skatterättsnämndens argumentation i rätten och 

domstolarnas domskäl är deras uppfattning att paketering i aktiebolag inte 

medför någon definitiv skattelättnad. Enligt domstolarna är det avgörande 

att skattelättnaden faktiskt är definitiv, att skatten som egentligen skulle 

betalats helt och hållet elimineras. Skatteverket har anfört att försäljning av 

fastigheter paketerade i aktiebolag inte medför någon definitiv skattelättnad, 

utan att skatten endast senareläggs.69 

 

Det är två uttalanden som framkommer i förarbeten som jag anser är 

intressanta för den här delen av diskussionen. Å ena sidan ska reglerna om 

underprisöverlåtelser inte medföra någon definitiv skattelättnad men å andra 

sidan ska reglerna om näringsbetingade andelar uppmuntra till paketering av 

värdefulla tillgångar inom en koncern. För att de två olika avsikterna inte 

                                                
69 Se avsnitt 3.3.2. 
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ska kollidera med varandra och den latenta skatteskulden ska kunna 

realiseras är det enda möjliga utfallet att en fastighet avyttrad genom 

paketering någon gång i framtiden avyttras direkt. 

 

Det är svårt att bedöma hur begreppet definitiv skattelättnad ska tolkas. 

Enligt min mening är det inte alls säkert att den senarelagda, latenta skatten 

någonsin kommer att realiseras. Tanken att skatten endast senareläggs 

bygger på att fastigheten någon gång i framtiden kommer att säljas av 

direkt, då gjorda värdeminskningsavdrag återförs till beskattning och 

kapitalvinsten som uppstår också ska beskattas. Det finns ingenting som 

pekar på att det bolag som förvärvar den paketerade fastigheten inte också 

kommer att sälja den vidare genom paketering. Om fastigheten även i 

framtiden säljs paketerad kommer de gjorda värdeminskningsavdragen 

aldrig att återföras till beskattning. Någon kapitalvinstbeskattning kommer 

inte heller att ske, eftersom det rör sig om vinst på näringsbetingade andelar. 

Potentiellt sett kan den latenta skatten förbli latent för en obestämd framtid.  

 

Om fastigheten skulle fortsätta att överlåtas paketerad innebär det även att 

stämpelskatt kommer att undgås vid varje transaktion. Genom paketering 

kan en fastighet alltså överlåtas ett oändligt antal gånger utan att någon 

stämpelskatt kommer att utgå. Även om fastigheten endast säljs paketerad 

en gång kommer stämpelskatten dock att vara lägre än vad den hade varit 

vid en direktförsäljning eftersom den baseras på den tidigare koncerninterna 

underprisöverlåtelsen. Denna skattelättnad är alltså, som jag ser det, 

definitiv.  

 

Skatteflyktslagen har inte prövats i fall som avser paketering i aktiebolag 

eller ekonomiska föreningar. Sådana paketeringsupplägg har dock varit 

uppe för prövning i rätten avseende andra frågor.70 Att den typen av 

paketeringsförfarande inte har angripits kan tolkas på så sätt att Skatteverket 

accepterar det. Skatteflyktslagen har inte åberopats i målen.  

 
                                                
70 Exempelvis i Fempaketeringsmålet, se avsnitt 2.4.1. 
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Jag inser att det är svårt att avgöra hur man ska förhålla sig till begreppet 

definitiv skattelättnad. I teorin är den latenta skatteskulden inte definitiv, 

eftersom det faktiskt finns en reell möjlighet till att den skulle kunna 

realiseras i framtiden. När det gäller paketering av fastigheter utgör den 

lägre stämpelskatten enligt min uppfattning dock en definitiv skattelättnad, 

men även den latenta skatteskulden skulle i praktiken kunna vara definitiv.  

 

Sammanfattningsvis ter det sig som att Skatteverket inte anser att paketering 

av fastigheter i aktiebolag går att angripa med hjälp av skatteflyktslagen. 

Domstolarna har ännu inte uttalat sig i frågan. Även om det skulle gå att 

angripa förfarandet genom skatteflyktslagen kanske detta inte är önskvärt i 

förhållande till ny lagstiftning på området. Detta leder mig in på den sista 

frågan i uppsatsen: Är det lämpligare med en lagändring? 

 

5.3 Finns det behov av ny lagstiftning på 
området? 

I och med att regeringen har tillsatt en utredning för att föreslå lagändringar 

på området får det anses stå klart att lagstiftaren inte är nöjd med nu 

gällande regleringar. Staten förlorar både skattemedel och insyn i 

fastighetsmarknaden i och med nu gällande regler. Även om skattelättnaden 

skulle vara att anse som definitiv och angripbar genom skatteflyktslagen 

finns det mycket som talar för att en lagändring är på sin plats. Här måste en 

avvägning mellan näringsidkarnas kommersiella intresse och frihet på 

marknaden och statens fiskala intresse göras. Det finns många olika effekter 

av fastighetspaketering som kan diskuteras och ifrågasättas.  

 

Till att börja med är det viktigt att skattelagstiftning uppfattas som legitim 

av samhället i stort och speciellt dem som träffas av den.71 Detta kan kräva 

att lagstiftningen uppfyller ett flertal kriterier.  

                                                
71 Jfr. avsnitt 4.2. 
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När skatteflyktslagen tillämpas bortser man från den eller de rättshandlingar 

som har medfört skattelättnaden. Detta taxeringsförfarande är ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv mycket tveksamt. Även kravet på legalitet kan 

ifrågasättas. Det kan dock argumenteras för att kravet på legalitet anses vara 

uppfyllt i och med att skatteflyktslagen faktiskt reglerar att beskattning sker 

på detta sätt. 

 

Kriterierna för en bedömning utifrån skatteflyktslagens 2 § är mycket 

allmänt hållna. Nackdelen med detta är att förutsebarheten för aktörerna på 

fastighetsmarknaden drastiskt minskar. Effekterna av minskad förutsebarhet 

när det kommer till beskattning kan vara avgörande för ett företags framtid 

eftersom företagets ekonomi planeras noga efter den skatt företaget väntas 

betala för framtida försäljningar. En skattskyldig måste på förhand kunna 

veta effekterna av sitt handlande. En negativ följd av en brist i förutsebarhet 

är att bolag genom skatteflyktslagen taxeras i efterhand för transaktioner 

som företogs många år tillbaka, vilket skedde för de bolag som hade 

paketerat i handelsbolag. När det gäller fastighetsförsäljningar är det mycket 

stora belopp som dessa bolag tvingats betala en lång tid efter att 

försäljningarna genomfördes, även om bolagen hade uppfattningen att 

förfarandet låg inom lagstiftningens ramar. 

 

Utöver rättssäkerhet och förutsebarhet är behovet av en neutral 

skattelagstiftning stort. Precis som regeringen framhåller i 

kommittédirektivet skapar en skattelagstiftning som inte är neutral en 

snedvridning av marknaden. För vad är den egentliga skattemässiga effekten 

av fastighetspaketering? Den förskjuter skattebelastningen från säljare till 

köpare. Här frångås alltså den normalt gällande ordningen, nämligen att den 

som beskattas är den som har tagit del av en värdeökning av en tillgång. 

Denna snedvridning får även effekten att priserna på fastighetsmarknaden 

förändras. Detta sker p.g.a. att säljare och köpare får möjlighet att förhandla 

om priset på ett nytt sätt när säljaren gör en skattefri vinst och köparen 

endast kommer att behöva betala av skatteskulden över en väldigt lång tid.  
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Att det är köparen som ska ta skattesmällen om denne någon gång avyttrar 

fastigheten direkt för att en tidigare säljare har gjort en skattefri vinst ter sig 

för mig mycket märkligt.  

 

Det kan även ifrågasättas vad säljarens skattefria vinst får för effekter på 

underleverantörer till denne. Vetskapen om att vinsten är skattefri och att 

fastighetspriserna förhandlas ner skulle kunna leda till en högre prissättning 

i tidigare led.  

 

Det finns alltså ett stort antal olika anledningar till varför ny lagstiftning på 

området är att föredra framför tillämpning av skatteflyktslagen. Trots att 

fördelarna är många har jag dock kunna identifiera framför allt två 

eventuella problem med ny skattelagstiftning på området.  

 

Det första är att ganska omfattande förändringar kan behövas. Som exempel 

kan ändringen för handelsbolag 2008 användas. Det var då inte bara 

skatteregler för fastigheter som berördes, utan alla möjligheter till 

underprisöverlåtelser till och från handelsbolag slopades. Risken finns att en 

liknande ändring skulle krävas om man vill förhindra all 

fastighetspaketering. Regeringen har dock angett i kommittédirektivet att 

utredaren ska utgå från att reglerna om skattefria vinster på näringsbetingade 

andelar ska finnas kvar.72  

 

Den andra nackdelen är att det för lagstiftaren kan vara svårt att förutse 

framtida problem med en lagändring. Även här kan 2008 års lagändring 

användas som exempel. Lagstiftaren valde att sätta stopp för det vid 

tidpunkten mest förekommande paketeringsupplägget. Trots detta har 

paketering fortsatt efter ändringen fast med hjälp av andra strukturer, och nu 

är paketeringsförfarandet under utredning igen.  

                                                
72 Jfr. avsnitt 4.1. 
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5.4 Slutsats 

Oavsett vilken av de två vägarna som skulle väljas - att angripa förfarandet 

genom skatteflyktslagen eller genom en lagändring - skulle samma mål 

uppnås. Fastighetsmarknadens aktörer hade slutat sälja fastigheter genom 

paketering. Jag anser dock att förfarandet bör angripas genom en lagändring. 

Fördelarna är många och behovet av neutralitet och rättssäkerhet väger 

tungt. 
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