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Appendix	1	-	Intervju	med	Claes	Lennartsson	på	Catella	
	
Har	paketeringsutredningen	varit	ett	stort	diskussionsämne	inom	transaktionsbranschen	och	
har	det	förändrats	under	årets	gång?	
Absolut!	Det	var	stor	uppmärksamhet	innan	den	presenterades	och	runt	den	tiden	då	man	
förstod	att	den	skulle	presenteras.	Då	var	marknaden	i	stort	osäkerhet	kring	vad	den	skulle	
landa	i	och	det	blev	inte	tydligare	efter	att	den	väl	presenterades.	Osäkerheten	bestod	och	
den	består	än	idag.	Det	finns	mycket	åsikter	om	att	det	inte	är	en	bra	utredning	och	
branschen	är	ganska	kritisk	till	många	av	förslagen	den	innehåller,	vilket	bidrar	till	
osäkerheten	av	införlivandet	av	den.		
	
Storleken	på	avdraget	för	latent	skatt	förändrades	ganska	snabbt	efter	att	utredningen	kom,	
hur	har	ni	upplevt	det?	
Innan	utredningen	presenterades	så	har	marknadssynen	varit	att	det	ska	vara	25	%	avdrag	
för	latent	skatteskuld.	Det	är	det	som	de	flesta	förhandlingar	har	landat	i.	Sedan	är	det	även	
en	konsekvens	av	hur	affären	är	konstruerad	-	är	du	nöjd	med	fastighetsvärdet	i	affären	så	
kan	du	tåla	ett	högre	avdrag	för	latent	skatt.	Efter	att	utredningen	presenterats	så	blev	
osäkerheten	större	och	investerarna	höjde	sina	avdrag	för	latent	skatt.	Vissa	av	de	större	
bolagen	har	policys	att	de	alltid	gör	avdrag	kring	runt	50	%	av	den	latenta	skatteskulden	vilka	
är	ett	slags	kvitto	på	att	risken	har	ökat	för	en	förändrad	lagstiftning.		
	
Ser	man	någon	skillnad	mellan	olika	fastighetstyper?		
Man	kan	se	skillnad	i	de	affärer	där	konkurrensen	är	hård,	främst	bland	bostadsaktörerna.	
Där	kan	man	konstatera	mer	modesta	avdrag	för	latent	skatt	på	grund	av	konkurrensen.	
Men	jag	ser	inget	samband	med	någon	viss	fastighetstyp	utan	det	har	med	
konkurrenssituationen	att	göra.	Parter	kommer	ofta	fram	till	samma	värdering	och	då	kan	de	
konkurrera	med	hjälp	av	skatten.	Säljaren	bryr	sig	bara	om	vad	de	får	på	sista	raden.	
	
Hur	ser	Catellas	uppdelning	ut	mellan	lagfartsaffärer	och	bolagstransaktioner?	
Vi	är	verksamma	inom	ett	ganska	brett	segment	som	inkluderar	både	privatpersoner,	
institutioner	samt	stora	och	små	fastighetsbolag.	De	affärer	vi	jobbar	med	kan	vara	från	10	
miljoner	till	miljardbelopp.	Jag	tror	därför	att	vi	kanske	har	en	större	andel	lagfartsaffärer	än	
många	andra	rådgivare	som	jobbar	i	det	högre	värdesegmentet.	Jag	skulle	uppskatta	att	vi	
genomför	cirka	10-20	%	lagfartsaffärer	årligen	av	totalt	30-40	transaktioner.	Volymmässigt	
utgör	däremot	lagfartsaffärerna	en	mindre	andel	och	är	koncentrerade	till	mindre	ägare,	
exempelvis	familjeägda	fastigheter.	Ibland	dyker	det	även	upp	större	affärer	genom	lagfart	–	
exempelvis	Entré	i	Malmö	gjordes	via	lagfart	där	en	tysk	bank	var	tidigare	ägare	och	det	
enda	alternativet	var	att	sälja	via	lagfart.	En	del	aktörer	på	marknaden	har	som	krav	att	de	
endast	kan	köpa	via	lagfart,	däribland	vissa	försäkringsbolag,	stiftelser	eller	pensionskassor.	
De	affärerna	är	mer	sällsynta	än	bolagstransaktioner	vilket	innebär	att	när	det	erbjuds	en	
lagfartsaffär	så	kan	försäkringsbolagen	eller	pensionskassorna	”steppa	upp”.	Ett	konkret	
exempel	jag	kan	ge	gäller	en	bostadsfastighet	i	Malmö	som	bjöds	ut	som	paketerad	fastighet	
i	ett	befintligt	aktiebolag.	Vi	fick	många	bud	på	fastigheten	bland	annat	från	ett	lite	mindre	
försäkringsbolag	som	ansåg	att	fastigheten	passade	deras	portfölj	väldigt	bra	men	de	var	
dock	tvungna	att	köpa	via	lagfart	vilket	inte	var	speciellt	fördelaktigt	för	säljaren.	För	att	få	



till	affären	så	matchade	försäkringsbolaget	det	bästa	budet	samt	kompenserade	säljaren	för	
de	extra	skattekostnaderna	som	uppstod	för	att	få	till	lagfartsaffären.	
	
Rekommenderar	ni	kunder	att	paketera	fastigheter	inför	försäljning?	
Vi	rekommenderar	dem	att	överväga	det.	Ur	ett	transaktionsperspektiv	är	ofta	paketering	
mer	gynnsamt.		
	
Är	det	någon	skillnad	gällande	hur	internationella	investerare	ser	på	den	frågan?	
Både	nationella	och	internationella	är	vana	att	köpa	bolag.	Det	beror	nog	snarare	på	vilken	
sorts	investerare	man	är.	
	
Tror	du	att	utredningen	kan	påverka	internationella	investerares	vilja	att	gå	in	på	den	
svenska	marknaden?	
Absolut,	den	påverkar	både	svenska	och	internationella	investerare.	En	spelplan	utan	tydliga	
regler	är	inte	positivt	för	investerare.	
	
Utredningen	diskuterar	även	transparensen	på	marknaden	och	nämner	bland	annat	att	
lagfartsaffärer	är	bra	ur	den	synvinkeln	men	att	tjänster	som	exempelvis	Datscha	är	bra	för	
utländska	investerare	då	de	hellre	köper	all	data,	hur	ser	du	på	det?	
Det	stämmer.	Hade	man	bara	gjort	lagfartsaffärer	hade	det	varit	väldigt	transparent.	
Branschmedia	granskar	många	affärer	som	görs	vilket	bidrar	till	att	många	utländska	
investerare	uppfattar	den	svenska	marknaden	som	väldigt	transparent	–	trots	att	de	flesta	
fastigheter	säljs	i	bolagsform.	Det	går	lite	trender	i	transparens	också	–	vissa	affärer	når	
aldrig	ut	till	offentligheten,	till	exempel	kan	det	finnas	klausuler	som	styr	det.	
	
Tror	du	det	är	någon	skillnad	på	informationen	som	kommer	ut	beroende	på	om	det	är	hög-	
eller	lågkonjunktur?		
Är	du	en	privat	aktör	behöver	du	inte	skicka	någon	pressrelease.	Däremot	är	det	många	nya	
bolag	som	noterats	på	börsen	vilka	medför	att	man	måste	informera	i	större	utsträckning	
vilket	bidragit	till	att	transparensen	ökat	i	viss	mån.		
	
De	senaste	åren	har	det	gått	väldigt	bra	för	den	svenska	fastighetsmarknaden	–	tror	du	att	
det	bidrar	till	informationsflödet?		
Absolut,	det	finns	det	många	exempel	på.	En	flitig	rapportering,	att	det	händer	mycket	i	ditt	
bolag,	anses	positivt	och	kan	bidra	till	att	du	blir	favoriserad	som	köpare;	att	du	har	hunger,	
gör	mycket	affärer	och	har	investeringsbara	medel.	På	så	sätt	kan	man	bli	uppvaktad	av	
säljare.	På	det	viset	kan	man	märka	att	det	sker	mycket	pressreleaser	men	det	är	också	en	
kombination	med	att	många	bolag	valt	en	noterad	miljö.	För	att	ta	ett	exempel	så	syns	
Heimstaden	väldigt	mycket	nu	vilket	är	en	kombination	av	de	har	bland	annat	en	noterad	
preferensaktie	men	även	för	att	de	är	en	av	de	största	bostadsaktörerna.	
	
Tror	du	att	utredningen	kan	bidra	till	inlåsningseffekter	ifall	den	träder	i	kraft?	
I	teorin	skulle	volymerna	kunna	sjunka	då	skatterna	utlöses.	
	
Tror	du	att	det	kommer	bli	något	problem,	att	transaktionsmarknaden	rent	utav	stannar	
upp?	



Nja,	helt	stopp	kommer	det	inte	bli.	Det	finns	fortfarande	aktörer	som	behöver	göra	affärer,	
med	exempelvis	fondstrukturer	som	har	en	viss	löptid	för	vissa	tillgångar.	Men	absolut	–	en	
fördyrande	process	där	man	utlöser	skatt	är	inte	positivt.	Sedan	måste	man	komma	ihåg	att	
vi	haft	en	väldigt	hög	transaktionsnivå	de	senaste	åren,	så	allting	beror	på	vad	man	jämför	
med.	Men	allt	annat	lika	är	det	inte	positivt	för	volymerna.	
	
Om	den	träder	i	kraft,	tror	du	det	hade	skett	fler	lagfartsaffärer?		
Gör	man	det	mer	skatteneutralt	att	sälja	via	lagfart	tror	jag	att	de	affärerna	skulle	öka.	Min	
bild	är	att	bolagsaffärerna	är	drivna	av	skattefrågan	och	inte	av	jordabalksregler.	Är	”rent	
och	snyggt”	att	göra	en	fastighetstransaktion	då	du	slipper	en	del	frågor	som	kan	komma	
upp	i	bolagsaffärer.	Det	kan	exempelvis	gälla	gamla	bolag	med	frågeställningar	och	problem	
som	man	kan	behöva	ta	itu	med.	
	
I	utredningen	diskuterar	de	huruvida	fastighetsbranschen	är	skattemässigt	gynnad	eller	ej	
och	kommer	ganska	snabbt	fram	till	att	den	inte	är	det.	Hur	går	diskussionen	i	marknaden?	
Är	det	något	man	håller	med	om?		
Vi	pratar	mest	med	aktörer	på	fastighetsmarknaden	som	främst	ser	till	sitt	eget	bästa	och	jag	
upplever	det	som	att	det	inte	varit	så	stor	diskussion	kring	om	man	är	gynnad	i	
skattesystemet	i	stort.	Diskussionerna	här	har	snarare	präglats	av	paketeringsutredningen	
och	förändrad	avdragsrätt	på	räntor.		
	
Hur	ser	du	på	att	ränteavdragsutredningen	kom	parallellt	med	paketeringsutredningen?	
Ledde	det	till	ännu	större	oro?	
Det	är	en	extrem	kapitaltung	bransch	så	den	frågan	kring	ränteavdragen	är	extremt	viktig.	
Får	man	två	så	här	stora	frågor	att	ta	hänsyn	till	samtidigt	så	är	det	inte	positivt.	Osäkerhet	
speglar	av	sig	i	investeringsviljan.	Nu	är	vi	inne	i	en	långt	gången	högkonjunktur	som	inte	
kommer	vara	för	evigt	och	tillsammans	med	paketering	+	ränteavdrag	så	kan	dessa	tre	
faktorer	skapa	osäkerhet.		
	
Vad	tror	du	om	konjunkturläget	närmsta	åren?	
Låg	arbetslöshet,	bra	fart	på	marknaden,	behovet	av	kontor	i	de	stora	städerna	är	fortsatt	
stort	och	makroekonomiskt	har	det	sett	enormt	bra	ut	med	sjunkande	räntor,	goda	
finansieringsmöjligheter	i	kombination	med	stark	ekonomi.	Det	är	ganska	ovanligt	–	en	
ekonomi	som	går	som	bra	som	det	gjort	i	Sverige,	med	sjunkande	arbetslöshet	borde	leda	till	
lite	högre	inflation	och	stigande	räntor.	Det	har	man	dock	inte	sett	vilket	resulterar	i	ett	
rekordstort	yieldgap.		
	
Det	har	varit	stor	optimism	som	vi	upplever	sig	kanske	dämpat	sig	en	aning.		
Sverige	är	en	ganska	dyr	marknad	rent	internationellt	sett	–	flera	svenska	bolag	som	blickar	
utåt,	bland	annat	mot	Danmark,	Tyskland,	Storbritannien	eller	USA.	Yielderna	på	svenska	
bostadstillgångar	är	låga.	
	
Om	räntorna	höjs,	tror	du	yielderna	kommer	ligga	kvar	på	samma	nivåer	eller	kommer	de	
också	höjas?		
Tror	yielderna	kommer	ligga	kvar	även	om	räntorna	stiger,	om	inte	räntorna	skulle	stiga	i	en	
väldigt	hög	hastighet,	som	man	kan	se	exempel	av	i	USA	under	våren	2018	framförallt.	
Marknaden	har	varit	driven	av	brist	på	placeringsalternativ.	Mycket	pensionspengar	har	



legat	i	stadspapper	och	nu	har	mycket	av	kapitalet	skjutits	ned	till	andra	stabila	investeringar	
varav	fastigheter	är	en	av	dem.		
	
	
	
Tror	du	det	kommer	ske	förändring	inom	kort	på	mängden	byggande?	
Det	har	varit	en	dramatisk	ökning	av	byggande	i	de	stora	städerna,	med	många	nya	aktörer	
som	bygger	hyres-	och	bostadsrätter.	Alla	de	har	positioner.	Miljön	har	sedan	september	
2017	förändrats,	de	små	aktörerna	inte	lika	köpkraftiga	längre.	
	
De	som	bygger	kommer,	enligt	utredningen,	påverkas	genom	den	föreslagna	motsvarande	
stämpelskatten.	Hur	ser	ni	på	det?	
Det	har	också	varit	en	”snackis”.	Många	av	de	nya	aktörerna	väldigt	”exit-drivna”	och	bygger	
inte	för	att	förvalta	utan	för	att	göra	exit	till	institutionell-	eller	privat	aktör	eller	BRF.	Den	
kalkylen	hade	försämrats	dramatiskt	om	man	försämrade	möjligheterna	till	paketering	just	
eftersom	affärsmodellen	bygger	på	att	man	ska	göra	en	snabb	”exit”	så	blir	det	en	klar	
försämring	till	följd	av	de	ökade	transaktionskostnaderna.	
	
Appendix	2	-	Intervju	med	Fredrik	Dackheden	på	Croisette	
	
Har	paketeringsutredningen	varit	ett	stort	diskussionsämne?	Var	det	större	i	början	och	
sedan	varit	avtagande?	Eller	har	det	fortsatt	varit	stort?	
Marknaden	har	vetat	om	att	den	här	utredningen	varit	på	gång	och	det	var	för	ganska	exakt	
ett	år	sedan,	mitten	av	mars	2017,	som	den	”damp	ned”.	Marknaden	var	därför	rätt	så	
beredd	på	att	den	skulle	komma.	Vi	märkte	dock	av	ganska	tydlig	skillnad	i	de	processerna	vi	
var	inne	i	att	det	var	svårare	att	komma	fram	till	vilket	avdrag	man	skulle	göra	från	säljarens	
sida.	Vi	hade	till	och	med	affärer	som	inte	kunde	genomföras	då	köpare	och	säljare	var	för	
långt	ifrån	varandra.	Vi	hade	värdena	på	plats	och	parterna	var	överens	kring	den	biten	men	
de	kunde	inte	enas	kring	hur	stort	avdraget	skulle	vara,	av	olika	anledningar.	Diskussionen	
där	gällde	hur	man	skulle	tolka	förslaget	som	kom.	Är	det	här	ett	förslag	som	kanske	inte	
kommer	infalla,	eller	är	det	snarare	så	här	det	kommer	att	bli?	Beroende	på	vad	man	har	för	
utgångspunkt	i	den	diskussionen	så	kan	man	tolka	utredningen	på	olika	sätt.	Är	man	för	
långt	ifrån	varandra	så	kommer	man	inte	till	affärer	helt	enkelt.	Med	andra	ord	märkte	vi	
ganska	stor	effekt	ganska	snabbt.	Den	affären	är	på	gång	igen	men	har	skjutits	upp	i	princip	
ett	år	på	grund	av	de	efterföljande	osäkerheterna.	DD	gjordes	i	januari-februari	och	när	vi	
sedan	i	mars	satt	i	slutförhandling	så	”drog	båda	parterna	i	handbromsen”.	Säljaren	hade	en	
viss	uppfattning	och	köparen	hade	en	viss	uppfattning	och	det	var	inte	helt	lätt	att	matcha	
de	förväntningarna.		
	
Var	det	stora	aktörer	i	affären?	
Affären	gällde	regionala	aktörer.	Inga	börsnoterade	bolag,	men	större	regionala	privata	
bolag	med	ganska	betydande	balansräkning.	
	
Har	det	varit	någon	skillnad	gällande	stora	och	små	bolag?	
Den	stora	skillnaden	beror	på	hur	pass	transaktionsintensivt	bolaget	är.	De	som	gör	mycket	
affärer	har	per	automatik	lärt	sig	vad	som	är	konsensus	på	marknaden,	För	de	mindre	
aktörerna	som	kanske	gör	en	affär	var	femte	eller	var	tionde	år	är	detta	desto	större	



bekymmer.	Gör	du	däremot	tio	affärer	per	år	och	har	tio	miljarder	i	balansräkningen	så	
kommer	kanske	inte	den	enskilda	affären	har	jättestor	påverkan	jämfört	med	ett	bolag	som	
äger	fastigheter	för	200	miljoner	och	ska	köpa	en	ny	fastighet	för	75	miljoner.	Det	är	rätt	stor	
skillnad	skulle	jag	säga.		
	
Har	du	någon	egen	åsikt,	kommer	den	träda	i	kraft	eller	inte?	
Svårt	att	säga.	Många,	inklusive	jag	själv,	tror	att	utredningen	definitivt	inte	kommer	falla	ut	
på	det	sätt	som	den	är	utformad	idag.	Det	är	vi	många	i	branschen	som	är	eniga	kring.	
Förslaget	som	det	ligger	idag	kommer	inte	infrias,	framförallt	inte	när	det	är	valår.	
	
Om	det	skulle	träda	i	kraft	tror	du	det	hade	lett	till	100	%	avdrag	direkt?	
Nej,	jag	tror	inte	att	det	hade	varit	100	%	avdrag.	Men	det	är	väldigt	specifikt	beroende	på	
vilken	part	det	är	som	köper.	Är	det	en	fastighetsfond	som	ska	avvecklas	inom	sju	år	så	ser	
det	annorlunda	ut	jämfört	ett	bolag	som	ska	köpa	idag	och	äga	i	tre	generationer.	Det	är	
jättestorskillnad	och	väldigt	svårt	att	säga.	Det	är	även	stor	skillnaden	beroende	på	hur	stor	
den	latenta	skatten	är	–	är	den	stor	så	blir	det	en	större	procentuell	andel	av	affären	och	då	
är	det	en	viktigare	diskussionspunkt	än	exempelvis	en	trasig	port	eller	en	felaktig	
undercentral	eller	annat	man	upptäcker	vid	en	”DD-finding”.	De	tekniska	delarna	i	en	DD	kan	
man	oftast	kvantifiera	men	som	köpare	är	det	desto	svårare	att	veta	exakt	när	i	framtiden	
man	kommer	avyttra	fastigheten	samt	hur	man	ska	förhålla	sig	till	den	framtida	
avskattningen	när	jag	väl	säljer	och	hur	gör	jag	med	avskrivningar.	Många	frågor	som	ska	tas	
hänsyn	till.	
	
Har	andra	frågor	som	utredningen	tar	upp,	exempelvis	sänkt	stämpelskatt,	också	varit	ett	
diskussionsämne?	
Både	och.	Många	tycker	att	det	är	en	bra	kompensation.	Huvudsyftet	med	utredningen	är	
att	sätta	stopp	för	paketering	och	att	man	ska	få	ut	skatten.	Men	det	känns	som	ett	tarvligt	
försök	att	hitta	en	mellanväg	som	fungerar.	Titta	bara	på	den	svenska	bolagsskatten	som	
sänks	från	år	till	år,	man	måste	anpassa	sig	till	hur	näringslivet	faktiskt	ser	ut.	Är	
bolagsskatten	för	hög	så	flyttar	företag	utomlands	och	då	missar	staten	massa	viktiga	
skatteintäkter	och	då	väljer	man	att	hitta	andra	lösningar	på	det	genom	att	till	exempel	
sänka	bolagsskatten	och	plocka	hem	kapitalet,	bolagen	och	skattepengarna.	Jag	tycker	
kanske	inte	att	detta	förslag	är	speciellt	klokt	då	det	slår	väldigt	hårt	mot	en	viss	del	av	
fastighetsbranschen.	
	
Har	du	kunnat	se	någon	skillnad	på	utländska	investerares	syn	på	den	svenska	marknaden	
eller	svenska	bolags	investeringslust	i	utlandet?	
Jag	tror	kanske	inte	nödvändigtvis	att	det	är	på	grund	av	förslaget	som	man	kan	se	många	
svenska	bolag	söka	sig	utomlands	men	man	har	sett	många	bolag	som	söker	sig	till	Finland,	
till	Danmark.	Vi	här	nere	har	Akelius,	Heimstaden,	Wihlborgs,	Castellum	som	även	finns	i	
Köpenhamn,	vilket	visar	att	där	finns	en	intressant	marknad.	Det	tror	jag	dock	snarare	
handlar	om	dynamiken	på	den	marknaden	snarare	än	paketeringsutredningen.	Det	har	varit	
väldigt	gynnsamt	att	köpa	i	Finland	och	i	Danmark/Storköpenhamn	och	till	viss	del	även	i	
Norge	och	det	har	därför	förmodligen	inget	med	utredningen	att	göra.	Bolag	som	Akelius	till	
exempel	köper	även	i	Nordamerika	och	andra	ställen	–	det	handlar	mer	om	
marknadsförutsättningar	än	någonting	annat,	goda	förutsättningar	för	bra	affärer	för	en	viss	
geografisk	region.	



	
Har	du	märkt	skillnad	kring	internationella	investerares	syn	på	den	svenska	marknaden?	I	
synnerhet	i	förhållande	till	eventuell	dubbelbeskattning	som	kan	uppstå.	Är	det	något	som	
skulle	kunna	skada	Sverige	eller	är	de	tillräckligt	stora	för	att	kunna	hitta	lönsamhet	ändå?	
De	flesta	internationella	aktörer	som	väljer	att	gå	in	i	en	marknad	brukar	vilja	gå	in	ganska	
stort.	Det	finns	ingen	poäng	med	att	gå	in	halvhjärtat	i	en	marknad	–	man	får	inte	
synergieffekterna	och	stordriftsfördelarna	om	man	inte	har	en	tillräcklig	volym.	Jag	tror	att	
det	snarare	är	marknadsförutsättningarna	i	stort	som	gör	att	man	vill	investera	i	Sverige	
kontra	Tyskland	eller	Storbritannien	till	exempel.	Den	stora	nackdelen	för	de	internationella	
investerarna,	och	framförallt	för	de	som	inte	är	etablerade	här	sedan	tidigare,	är	att	
inträdesbarriären	är	rätt	så	hög.	Vi	har	i	mångt	och	mycket	ett	väldigt	transparent	system	
där	man	kan	spåra	affärer	och	ett	transparent	regelverk	där	man	förstår	hur	saker	fungerar.	
Vi	har	även	låg	korruptionsgrad	samt	liten	politisk	risk.	Det	är	snarare	de	stora	faktorerna	
som	en	aktör	tittar	på	gällande	att	gå	in	i	en	internationell	marknad.	Jag	tror	självklart	
paketeringsutredningen	har	haft	en	viss	påverkan,	men	inte	jättemycket.	Den	stora	
nackdelen	är	för	de	internationella	aktörerna	som	inte	redan	finns	på	den	svenska	
marknaden	och	därför	saknar	de	korta	beslutsvägarna	som	svenska	aktörer	har.	Vi	har	varit	
med	vid	flera	tillfällen	där	internationella	parter	har	varit	intresserade	av	en	affär	men	inte	
hinner	klart	i	tid.	Det	finns	lokala,	regionala	eller	nationella	aktörer	som	är	mycket	
hungrigare	och	gör	affären	snabbare.	
	
Angående	transparens,	upplever	du	det	som	ett	problem	att	den	minskat	på	senaste	tiden	
eftersom	att	paketerade	transaktioner,	speciellt	för	onoterade	bolag,	inte	redovisas	lika	väl	
som	lagfartsöverlåtelser?		
För	rådgivare	handlar	det	om	att	så	länge	du	har	”örat	mot	rälsen”	och	vet	vad	som	händer	
på	marknaden	så	har	du	koll	på	grejerna.	En	internationell	aktör	som	ska	in	på	en	marknad	
”går	ofta	med	någon	i	handen”,	man	anlitar	oftast	någon	av	de	större	rådgivarna	som	har	
den	kunskapen	så	jag	tror	inte	det	är	ett	stort	problem.	Det	är	snarare	så	att	gemene	man	
inte	har	den	kunskapen	angående	vilka	affärer	som	görs	på	vilka	nivåer,	vilka	ofta	är	det	som	
är	det	känsliga.	Tittar	man	på	de	börsnoterade	bolagen	så	måste	de	ändå	redovisa	vilka	
affärer	som	skett	och	till	vilket	pris	vilket	innebär	att	uppgifterna	publiceras	ändå	men	visas	
inte	i	lagfartsregistret	på	samma	sätt.	Man	måste	leta	på	lite	andra	ställen	men	
informationen	finns	fortfarande	till	stor	del.		
	
Hur	ser	uppdelningen	ut	för	er	mellan	bolagstransaktion/lagfartstransaktion?	
Nästan	uteslutande	är	bolagsaffärer,	har	även	den	uppfattningen	från	tidigare	arbetsgivare.	
Ser	ingen	skillnad	boerende	på	storlek	på	affär	eller	aktör.	De	få	tillfällen	som	man	diskuterar	
det	är	det	svårt	att	se	något	mönster	att	det	gäller	en	viss	kundkategori	eller	viss	typ	av	
fastighet	etc.	Skulle	inte	säga	att	det	finns	någon	skillnad	mellan	mindre	privata	bolag	och	
stora	institutioner	och	noterade	bolag.	Det	är	objektsspecifikt	och	hur	det	har	varit	
paketerat	sedan	tidigare	som	styr.	
	
Om	privatperson	vill	sälja	via	lagfart,	hur	tar	ni	ställning	till	det?	
Det	går	inte	att	svara	standardmässigt	utan	det	är	väldigt	olika	från	fall	till	fall	och	beror	helt	
på	hur	det	ser	ut	för	det	bolaget	eller	den	individen	skattemässigt.	I	vissa	fall	finns	det	
förmodligen	en	poäng	i	att	inte	paketera	och	sälja	som	fastighet,	men	i	många	fall	är	det	



förmodligen	gynnsamt	att	paketera	innan	försäljning.	Det	beror	specifikt	på	
skattesituationen	i	den	enskilda	affären	och	förutsättningarna	bakom.		
	
Vid	vilken	nivå	ligger	avdraget	för	latent	skatt	sedan	utredningen	presenterades?	
Som	det	såg	ut	innan	paketeringsutredningen	presenterades	så	var	konsensus	i	marknaden	
0-25	%	avdrag	av	den	latenta	skatten.	Var	på	skalan	man	hamnade	berodde	dels	på	hur	stor	
den	latenta	skatten	är	och	vilken	efterfrågan	som	finns	på	affären	eller	fastigheten	eller	
portföljen.	Ju	starkare	efterfrågan	och	större	konkurrens,	desto	lägre	avdrag	-	så	var	det	
innan.	Nu,	såhär	ett	år	senare	så	ligger	avdraget	snarare	på	25	–	50	%.	I	vissa	fall	så	delar	
man	på	risken	50/50	och	får	se	vad	framtiden	utvisar.	I	vissa	fall,	där	det	är	lite	högre	
konkurrens,	kryper	man	ner	till	25-35%.		
I	vissa	fall	kan	parter	som	i	övrigt	värderat	affären	till	samma	nivå	konkurrera	genom	att	göra	
större	eller	mindre	avdrag	på	den	latenta	skatten.	Att	komma	fram	till	det	underliggande	
värdet	är	ofta	inte	den	stora	frågan.	Säljaren	vill	ofta	ha	lägre	avdrag	och	köparen	högre.	
Fördel	nuförtiden	är	att	de	flesta	räknar	på	mer	eller	mindre	samma	sätt	idag	och	kommer	
fram	till	mer	eller	mindre	samma	underliggande	fastighetsvärde.	Uppstår	sällan	diskussioner	
om	hur	man	kommit	fram	till	ett	visst	värde.	Ibland	har	man	olika	uppfattning	om	kr	per	
kvadratmeter	eller	yield	eller	vilket	man	nu	väljer	att	räkna	på.	Det	underliggande	
fastighetsvärdet	är	den	enkla	biten	att	komma	fram	till	skulle	jag	säga.	
	
	
Företag	eller	personer	som	har	bättre	insyn	i	utredningen	och	därmed	huruvida	det	är	
sannolikt	att	den	inträffar	eller	ej,	och	får	tag	på	den	informationen	innan	andra	bidrar	väl	
till	en	annorlunda	marknad?	
Absolut,	och	där	har	de	stora,	transaktionsintensiva	bolagen	en	fördel	med	stora	resurser	
och	väletablerade	kontakter	med	revisionsbyråer,	advokatfirmor	osv.	Om	den	aktören	är	på	
ena	sidan	och	säljaren	exempelvis	är	ett	andra-generationens	familjeföretag	har	de	inte	alls	
samma	förutsättningar	för	den	informationen.	Å	andra	sidan	så	är	marknaden	väldigt	öppen	
och	den	mesta	informationen	finns	tillgänglig	för	den	som	letar	efter	den.	Därför	får	man	lite	
skylla	sig	själv	om	man	inte	har	koll	på	marknadsförutsättningarna.	
	
Enligt	data	från	Datscha,	som	även	används	i	utredningen,	kan	man	konstatera	att	vid	
transaktioner	i	storleken	40	–	60	miljoner	utgör	30-40	%	lagfartstransaktioner,	tror	du	en	del	
av	dessa	är	paketeringar?	
Svårt	att	säga.	Oftast	är	de	redan	paketerade	i	bolag.	Jag	har	inga	siffror	på	det.	I	det	lägre	
spannet	0	–	40	miljoner,	där	det	kanske	är	någon	som	ärvt	en	fastighet	och	man	kanske	bara	
äger	ett	hus.	Då	finns	det	kanske	inte	poäng	i	att	paketera	utan	paketering	sker	mer	i	ett	
kommersiellt	syfte.		
	
Hur	ser	du	på	effekterna	av	ränteavdragsutredningen	kontra	paketeringsutredningen?	Vad	
tycker	du	angående	att	de	löper	samtidigt?	
Marknaden	är	överens	om	att	det	inte	verkar	vara	något	som	de	tagit	hänsyn	till	–	att	
utredningarna	sammanfaller	med	varandra.	Ränteavdraget	är	ett	EU-direktiv	och	alltså	
något	som	faktiskt	kommer	infrias,	oavsett	om	svenskarna	vill	eller	inte.	Man	tycker	inte	att	
hänsyn	tagits	till	helhetsbilden.	Utredningen	har	sitt	ursprung	i	att	man	vill	undersöka	
huruvida	fastighetsbranschen	är	skattemässigt	gynnad	i	jämförelse	med	andra	branscher	
eller	inte,	vilket	man	kommer	fram	till	att	den	inte	är	och	ändå	ska	addera	ytterligare	



beskattning	för	branschen.	Att	göra	det	samtidigt	som	det	kommer	regler	som	får	
ekonomiska	och	finansiella	effekter	för	fastighetsbolagen	genom	den	begränsade	
avdragsrätten	resulterar	förmodligen	i	en	gedigen	påverkan.	Större	bolag	kommer	hantera	
det	bättre	än	mindre.		
	
Vet	du/tror	du	att	en	del	av	remissvaren	handlar	om	den	dåliga	tajmingen	ränteavdraget	och	
paketeringsutredningen	emellan.		
Det	är	jag	helt	övertygad	om.	Det	är	något	som	de	facto	kommer	straffa	lönsamheten	i	
fastighetsbranschen	eftersom	att	det	är	en	så	pass	kapitalintensiv	bransch	där	man	lånar	
väldigt	mycket	pengar.	Kan	man	inte	dra	av	lika	mycket	pengar	så	kommer	det	slå	direkt	på	
lönsamheten.		
	
Tror	du	tajmingen	av	utredningen	i	förhållande	till	oroligheter	på	bostadsmarknaden	har	
något	påverkan	på	genomslaget	utav	den?	
Nej	det	tror	jag	inte,	paketeringsredningen	hade	nog	haft	samma	effekt	oavsett	när	den	
hade	kommit	och	förändringarna	på	bostadsmarknaden	i	Stockholm	har	nog	ingenting	med	
paketeringsutredningen	att	göra.	Bostadsmarknaden	i	Stockholm	har	generellt	haft	en	
påverkan	på	sentimentet	i	marknaden	som	helhet	men	tror	nog	inte	att	det	finns	någon	
korrelation	till	paketeringsutredningen.		
	
	
Flera	bostadsutvecklare	har	visat	väldigt	positiva	siffror	senaste	tiden	och	många	menar	då	
att	de	borde	skatta	mer.	Hur	ser	du	på	det?	
Absolut.	Men	om	man	i	utredningen	kommer	fram	till	att	det	är	en	bransch	som	inte	är	
skattemässigt	gynnad,	varför	ska	man	då	addera	beskattning?	Det	är	inte	endast	inom	
fastighetsbranschen	man	paketerar	tillgångar.	Finns	även	de	som	paketerar	båtar	eller	
privatflygplan	osv	för	att	kringgå	skatt.		
Redan	2003	när	skattefriheten	för	försäljning	av	paketerade	tillgångar	infördes	så	förutsåg	
man	lite	problematiken	som	kunde	uppstå	men	valde	ändå	att	tillåta	det	att	fortsätta.		
Nu	har	jag	inte	läst	alla	sidorna	som	står	i	utredningen	men	har	ändå	en	ganska	god	
uppfattning	om	vad	den	innebär.	Den	känns	inte	direkt	genomarbetad	och	det	känns	inte	
direkt	som	att	man	tagit	hänsyn	till	helhetsbilden.	Man	har	inte	tagit	hänsyn	till	
retroaktiviteten.	De	hävdar	att	den	inte	är	retroaktiv	men	det	är	den	till	allra	högsta	grad;	
bara	en	sådan	sak	–	att	de	inte	förstår	att	den	är	retroaktiv	är	en	ganska	stor	miss.	
	
Om	den	träder	i	kraft,	vad	tror	du	kommer	hända?	Tror	du	det	blir	en	stor	inlåsningseffekt?	
Absolut,	rörligheten	kommer	bli	mindre	och	det	finns	en	risk	att	transaktionsvolymerna	går	
ned	och	för	mig	som	sitter	på	transaktionsrådgivarsidan	är	det	aldrig	positiva	nyheter.	Det	
finns	ju	dock	andra	saker	som	påverkar	att	transaktionsvolymerna	går	ned.	Tror	aldrig	det	är	
bra	med	inlåsningseffekter	eller	att	bygga	skyddsmurar.	Rörlighet	skapar	flexibilitet	och	
möjlighet	för	fler	aktörer	att	verka	på	marknaden.	Har	man	barriärer	och	hinder	på	olika	
sätt,	framförallt	höga	inträdeströsklar,	så	kommer	det	bli	svårt	för	många	bolag	att	
utvecklas.	Det	är	inte	bara	de	stora	bolagen	som	driver	in	skattepengar	och	bidrar	med	
sysselsättning	utan	det	är	lika	mycket	de	mindre	bolagen	som	anställer	mycket	folk	i	en	
expansiv	fas.	Slår	man	undan	benen	för	de	bolagen	tycker	jag	själv	inte	är	så	positivt.	
	



I	många	fall	köper	man	en	portfölj	av	fastigheter	där	man	inte	nödvändigtvis	är	intresserad	
av	alla	fastigheterna	i	den	varför	man	vanligtvis	avyttrar	de	”icke-önskade”	direkt.	Dessa	
avyttringar	kommer	bli	svårare	att	göra	i	och	med	utredningen.		
Håller	med.	De	affärerna/svansarna	kommer	kanske	inte	göras	i	samma	utsträckning,	
absolut	ett	tänkbart	scenario.		
	
I	utredningen	ges	förslag	på	att	allt	ska	vara	klassat	som	kapitaltillgång	istället	för	lager-	och	
kapitaltillgång,	vilket	främst	drabbar	de	som	bygger	och	säljer	då	man	inte	får	göra	avdrag	
på	kapital,	men	på	lager.	Är	det	något	som	ni	resonerat	kring?		
På	de	seminarier	och	diskussionsforum	som	jag	varit	på	har	det	inte	tagits	upp	så	mycket.		
	
Har	du	några	övriga	tankar	som	du	tycker	vi	glömt	ta	upp?	
Nej,	eller	det	är	väl	mer	att	det	finns	mycket	som	talar	emot	att	utredningen	införs.	Jag	har	
väldigt	svårt	att	se	att	den	skulle	införas	till	sommaren,	dels	med	tanke	på	väldigt	starka	
åsikter	från	branschen	men	även	med	tanke	på	valår.	Med	andra	ord	ganska	mycket	som	
talar	emot	det.	Sen	har	marknaden	också	svarat	ganska	kraftfullt	och	anser	att	den	inte	
känns	helt	genomtänkt	och	”gå	in	på	kammaren	och	gör	om,	gör	rätt”.		
Frågan	är	lite	också	hur	ett	nytt	förslag	kommer	se	ut?	Nu	när	det	är	ett	osäkert	läge	så	delar	
man	på	risken	vilket	innebär	att	någon	part	förmodligen	kommer	vinna	mer	än	den	andra	
men	eftersom	man	inte	vet	vem	och	man	ändå	vill	få	igenom	affären	kan	det	vara	ett	rimligt	
upplägg.		
	
	
Appendix	3	-	Intervju	med	Joachim	Pelles	på	JLL	
	
Du	får	gärna	börja	med	att	presentera	dig	själv	och	din	roll	på	JLL	
Mitt	namn	är	Joachim	Pelles	och	jag	är	i	grund	och	botten	jurist.	Jag	har	jobbat	med	
fastighetstransaktioner	i	18	år.	Började	på	advokatbyrå	med	ombildningar	från	hyresrätter	
till	bostadsrätter.	3	år	senare	gick	jag	över	till	Catella	där	jag	jobbade	i	5	år	enbart	med	
bostadstransaktioner	och	gick	vidare	därifrån	till	Tensing	och	var	partner	där	fram	tills	det	
blev	uppköpt	av	JLL	2014.	Jag	jobbar	huvudsakligen	med	transaktioner	som	på	ett	eller	annat	
sätt	har	bostäder	som	slutdestination.	Det	betyder	att	jag	jobbar	med,	byggrätter,	rena	
bostadsfastigheter,	ombildningar	hyresrätt	till	bostadsrätt	och	försäljning	av	byggnader	där	
man	kan	ändra	användningen	från	kommersiell	användning	till	bostadsanvändning.	
	
Har	paketeringsutredningen	varit	ett	stort	diskussionsämne	hos	er	på	JLL	sedan	den	
presenterades	i	mars	förra	året?	
Ja,	i	ungefär	två	veckor.	Den	finns	självklart	med	latent	i	bakgrunden	i	allt	man	gör.	Men	ju	
längre	tid	det	går	från	att	en	sådan	här	utredning	tas	fram	så	blir	det	mer	och	mer	”business	
as	usual”	även	om	det	såklart	blir	lite	förändringar	i	hur	marknaden	opererar.	Det	är	nog	inte	
så	mycket	diskussioner	hos	oss	som	det	är	på	marknaden.	
	
Är	det	några	förändringar	du	märkt	av	som	är	beständiga?	
Något	som	är	beständigt	är	att	vi	har	fått	en	mycket	mer	påtaglig	diskussion	om	fördelningen	
av	latent	skatt.	I	kommersiella	transaktioner	har	avdraget	gått	från	de	gamla	hederliga	på	5,5	
%	upp	emot	11	%	i	dagsläget.	Det	har	nästan	blivit	den	nya	sanningen	för	de	flesta	
transaktioner	av	kontor	idag.	Gällande	bostäder	har	man	gått	från	en	situation	där	man	inte	



gjorde	avdrag	för	latent	skatt	i	väldigt	många	transaktioner	till	att	den	är	allt	från	5,5	-11	%	
eller	en	konstruktion	där	säljaren	på	något	vis	är	med	och	delar	risk.	De	enda	sektorerna	som	
är	helt	oförändrade	är	de	riktigt	centralt	belägna	fastigheterna	i	hjärtat	av	våra	större	städer,	
de	är	i	stort	sett	helt	opåverkade.	Där	är	det	fortsatt	inga	avdrag	men	det	är	också	bara	där	
det	är	så.		
	
Är	det	några	affärer	som	du	märkt	försvårats	eller	rent	av	uteblivit	till	följd	av	att	avdraget	
blivit	för	stort?	
Nej	det	skulle	jag	inte	säga,	jag	skulle	nog	snarare	säga	att	vi	har	sett	flera	transaktioner	som	
blivit	av	därför	att	utredningen	dykt	upp.	Inom	loppet	av	ett	kvartal	från	dess	att	
utredningen	lades	fram	fick	vi	in	uppdrag	för	två	miljarder.	De	gällde	fastigheter	som	hade	
låga	skattemässiga	värden.	Det	drevs	alltså	fram	en	massa	transaktioner	där	folk	”rensade	
bort”	hus	med	låga	skattemässiga	värden	ur	sina	portföljer	för	att	säkerställa	att	de	inte	
skulle	hamna	i	en	dålig	sits	genom	att	sitta	kvar	med	dem.		
	
Fanns	det	något	annat	samband	mellan	de	fastigheterna	som	avyttrades?	Var	de	exempelvis	
inom	samma	värdeintervall?	
Nej	det	fanns	det	inte.	Det	var	hög	och	lågt	men	det	var	framförallt	de	med	väldigt	låga	
skattemässiga	värden.	Folk	rensade	ut	sådant	som	var	byggt	kanske	1950	–	1960	–	talet	som	
man	inte	gjort	något	i	sedan	dess	och	som	kanske	bara	har	några	miljoner	kvar	i	
ingångsvärde	medan	husen	själva	kunde	vara	värda	upp	till	en	halv	miljard.	De	ville	man	
desperat	bli	av	med	för	det	var	helt	enkelt	inte	bra	att	sitta	kvar	med	dem.	Då	kunde	man	
istället	köpa	nya	tillgångar	med	bättre	ingångsvärden.		
	
	
Hur	var	avdraget	för	latent	skatt	precis	efter	att	utredningen	presenterades?	Skedde	
förändringen	momentant?	
Ja	precis,	det	skedde	över	en	natt,	5,5	blev	11.		
	
Varför	blev	det	just	11?	Eller	hur	kommer	man	fram	till	den	siffran?	
Svårt	att	säga,	hur	kom	man	egentligen	fram	till	de	5,5	%?	Det	handlar	nog	om	att	man	vill	
dela	på	risken.	Någon	risk	måste	man	ju	ta	om	man	ska	köpa	och	då	verkar	delningen	vara	
det	mest	logiska	man	kan	göra.		
	
Hur	ser	fördelningen	mellan	lagfartsöverlåtelser	och	bolagstransaktioner	ut	hos	er?	
Jag	skulle	säga	att	90-95	%	är	bolagstransaktioner.	De	lagfartsöverlåtelser	som	sker	är	när	
privatpersoner	säljer;	de	har	ingen	väsentlig	skattefördel	av	att	sälja	som	bolag.	
	
Har	du	märkt	någon	skillnad	på	den	fördelningen	sedan	utredningen	presenterades?	
Nej,	vi	har	inte	sett	någon	skillnad	på	det	hittills	i	alla	fall.	
	
Enligt	Datscha	är	majoriteten	av	transaktionerna	som	sker	i	storleksordningen	40	–	60	
miljoner	kronor	rena	fastighetstransaktioner.	Tror	du	att	en	stor	del	av	dem	egentligen	är	
underprisöverlåtelser,	och	alltså	paketeringar,	eller	är	det	försäljningar?	
Det	är	en	vild	gissning	att	svara	på	en	sådan	fråga.	De	skattemässiga	värdena	är	ju	ofta	
väldigt	låga	för	tillgångar	som	har	ägts	i	30-40	år.	Men	att	svara	på	den	frågan	kräver	att	man	
vet	vad	det	är	för	tillgång	och	att	gå	igenom	varje	transaktion	för	att	då	kunna	bilda	sig	en	



uppfattning	om	det	segmentet.	Hus	i	det	segmentet	runt	50	miljoner	ägs	också	oftast	av	
privatpersoner	och	är	inte	en	institutionell	produkt	som	ägs	av	fonder	eller	liknande.	Det	vill	
säga	att	transaktioner	av	ett	sådant	lågt	värde	kan	dels	förklaras	av	att	det	är	privatpersoner	
som	äger	det	segmentet	och	den	typen	av	produkter.	Tror	det	är	svårt	att	få	ett	bestämt	svar	
på	den	frågan.		
	
Rekommenderar	ni	era	kunder	att	paketera	fastigheter?	Till	exempel	när	säljaren	är	en	privat	
fastighetsägare.		
Bara	om	fastigheten	ägs	i	bolag	idag.	Vi	skulle	inte	rekommendera	kunder	att	paketera	för	
paketeringens	skull.	Skillnaderna	i	privatpersoners	skattesats	när	de	säljer	en	fastighet	
kontra	att	sälja	ett	helt	bolag	är	25	-	27	%	och	det	förstör	likviditeten	i	produkten	genom	att	
bolagisera	den.	Det	finns	alltså	inte	så	mycket	vinst	med	det,	och	dessutom	ökar	
transaktionskostnaderna	av	att	paketera.	Så	när	krutröken	är	skingrad	har	du	inte	tjänat	
något	utan	du	har	bara	krånglat	till	det	för	dig	själv.	Den	enda	gången	vi	påtalar	att	det	kan	
finnas	en	poäng	med	paketering	är	ifall	du	ska	sälja	en	fastighet	och	avser	att	låta	pengarna	
vara	obeskattade	och	jobba	vidare	inom	bolagssektorn.	Då	kan	du	sätta	upp	två	bolag	och	
sälja	dotterbolaget	som	innehåller	fastigheten	till	skattemässigt	värde	och	har	kvar	pengarna	
som	ligger	i	ett	aktiebolag.	Då	kan	du	investera	dem	obeskattat	för	att	få	bättre	avkastning.	
Men	det	förutsätter	då	att	du	inte	behöver	pengarna	till	något.	Det	är	nog	den	enda	
situationen	vi	ser	en	poäng	i	att	paketera	för	sakens	skull	för	en	privatperson.	I	övrigt	skulle	
jag	nog	säga	att	vi	avråder	ifrån	det.	
	
	
	
	
Har	du	upplevt	någon	förändring	gällande	de	internationella	investerarnas	beteende	på	den	
svenska	fastighetsmarknaden?	
Generellt	sett	gör	de	internationella	investerarna	det	ni	gör	–	de	frågar	vad	avdraget	för	
latent	skatt	ska	vara	och	sen	lägger	de	sig	på	den	nivån.	Annars	hittar	de	ingen	allokering	
under	den	begränsade	tid	de	är	i	Sverige.	Ofta	jobbar	de	inom	stora	regioner	som	antingen	
heter	’Europa’	eller	så	heter	den	’Europa,	Mellanöstern	och	Afrika’	som	kanske	vissa	
amerikanska	investerare	anser	vara	en	homogen	region.	Men	jag	skulle	inte	säga	att	de	är	
mer	oroade	än	några	andra	utan	de	tar	reda	på	vad	som	gäller	och	sedan	gör	de	som	
marknaden	gör.			
	
I	utredningen	diskuterar	de	transparensen	i	marknaden	och	i	hur	den	förändrats	sedan	2003	
då	skattefrihet	för	näringsbetingade	andelar	infördes.	Tidigare	kunde	man	därför	hämta	
väldigt	mycket	information	från	Lantmäteriet.	Ser	du	något	problem	kring	skiftningen	i	
transparens?	
Så	länge	man	vet	vem	man	ska	prata	med	eller	hur	man	ska	ta	fram	rätt	information	så	anser	
jag	inte	att	det	finns	något	transparensproblem	idag.	Däremot	är	det	så	att	för	den	som	inte	
riktigt	vem	man	ska	prata	med	eller	var	man	ska	leta	efter	informationen	eller	inte	har	
tillgång	till	databaser	dit	saker	och	ting	rapporteras	in	så	kan	det	innebära	jättesvårigheter	
att	förstå	prisbilder.	Vidare,	när	man	läser	pressmeddelanden	får	man	vara	beredd	på	att	
avsändaren	nästan	alltid	vill	att	marknaden	ska	uppfatta	en	viss	affär	på	ett	visst	sätt.	För	
den	som	saknar	djupare	insikt	angående	hur	man	kan	få	ut	viss	information	som	finns	
definitivt	transparensproblem,	speciellt	om	man	förlitar	sig	på	att	bolagen	ska	kommunicera	



den	–	då	är	man	nog	illa	ute.	I	de	fallen	kan	man	därför	påstå	att	det	finns	
transparensproblem	men	i	andra	fall	så	tycker	jag	nog	inte	det,	vi	tycker	nog	att	vi	har	
ganska	bra	koll	på	informationen	på	marknaden.	Vi	loggar	alla	transaktioner	via	Datscha	och	
så,	där	man	kan	hitta	det	mesta	angående	marknadsandelar	och	annat.	Det	finns	ju	
information	att	hämta	ned	om	man	vill.	Sedan	finns	det	en	del	"fine	print"	i	varje	
transaktions	som	inte	framgår	av	köpeskillingen	om	garantier	och	annat	i	avtalen	och	de	
syns	ju	inte.	Därför	skulle	man	kunna	säga	att	det	är	en	skentransparens	i	lagfartssystemet.	
Det	är	fortfarande	så	att	man	har	trubbiga	siffror. 
	
Upplever	du	det	svårare	att	få	tillgång	till	information	när	det	är	lågkonjunktur	eller	av	
någon	anledning	inte	går	lika	bra	för	fastighetsbranschen?	
Ja	absolut!	Det	är	mycket	svårare	att	lita	på	pressmeddelanden	i	lågkonjunktur	kontra	i	en	
högkonjunktur.	Eller	jag	är	inte	säker	när	jag	tänker	efter.	Nja,	jag	tror	nog	ändå	definitivt	att	
pressmeddelanden	har	högre	sanningshalt	i	högkonjunktur	än	i	lågkonjunktur.	
	
Förslaget	kring	ränteavdrag	är	något	som	pågått	parallellt	med	paketeringsutredningen.	
Tror	du	att	den	får	en	större	påverkan?	
Den	kan	få	en	större	effekt	än	vad	folk	tror	på	grund	av	att	vi	kommer	att	se	att	de	som	
köper	med	egna	pengar	försvinner	ur	marknaden	simultant	med	att	
ränteavdragsbegränsningsreglerna	träder	i	kraft.	Jag	skulle	kunna	svara	”ja”	men	det	är	inte	
ett	”ja”	om	man	bara	tittar	generellt	på	marknaden.	Men	just	när	man	pratar	om	införandet	
kring	det	så	kan	man	se	simultant	att	allt	institutionellt	kapital	lämnar	marknaden.	Det	är	de	
som	köper	på	100	%	”equity”	och	då	är	frågan	vem	som	ska	köpa	nyproducerade	hyresrätter	
i	så	fall.	Det	kan	på	så	vis	få	ett	stort	utslag.	De	å	andra	sidan	som	är	belånade	50	–	60	%	
kommer	inte	kunna	köpa	på	de	nivåer	som	priserna	ligger	på	idag.	Det	kan	bli	någon	form	av	
istid	i	marknaden	när	de	reglerna	införs,	eller	i	alla	fall	definitivt	kyla	av	marknaden.		
	
Är	det	förändrade	ränteavdraget	något	du	tror	fastighetsbolagen	har	förberett	sig	inför	de	
senaste	åren?	
Ja	absolut.	De	har	förberett	och	utvärderat	det	här	i	över	ett	års	tid.	Alla	har	byggt	sina	
affärsmodeller	kring	belåning	på	ganska	höga	nivåer	och	väldigt	låga	räntesatser.	Det	är	så	
man	skapat	så	fina	kassaflöden	i	de	här	bolagen.	Det	har	varit	stort	intresse	av	att	jobba	med	
lånefinansiering	och	förvärva	nya	fastigheter	eftersom	att	pengarna	inte	har	kostat	
någonting.	Med	genom	ett	nytt	regelverk	och	de	räntebegränsningar	vi	har	idag	innebär	det	
att	ifall	räntorna	börjar	röra	sig	kommer	det	nog	innebära	en	övning	i	att	ändra	
kapitalstrukturerna	i	en	del	av	de	här	bolagen.	Det	kan	man	definitivt	säga,	att	alla	som	
jobbar	med	finansiering-	och	kapitalrådgivning	kommer	bli	jätteglada.	
	
Ett	förslag	som	utredningen	presenterar	är	att	samtliga	fastigheter	ska	presenteras	som	
kapitaltillgångar	och	inte	som	lager-	och	kapitaltillgångar.	Vad	är	dina	tankar	kring	det?	
Jag	har	egentligen	inte	så	mycket	kommentarer	till	det.	Allting	handlar	om	att	jämställa	det	
med	en	vanlig	fastighetstransaktion	och	det	är	nödvändig	konsekvens	så	det	är	inte	konstigt	
tycker	jag.		
	
Vidare	föreslår	utredningen	sänkt	stämpelskatt	till	2	%	samt	ingen	stämpelskatt	vid	
koncerninterna	förvärv.	Vad	säger	du	om	det?	



Nja,	det	har	inte	så	mycket	betydelse.	Det	är	nog	ingen	som	tänker	på	det	och	tänker	”wow”,	
det	kan	jag	nog	inte	påstå.		
	
Utredningen	föreslår	även	stämpelskatt	vid	fastighetsbildningsåtgärder	samt	
bolagstransaktioner	
Ja,	det	är	ju	logiskt.	
	
Det	vi	tagit	med	oss	under	intervjuer	är	att	branschen	verkar	enig	kring	att	man	mer	eller	
mindre	förkastar	utredningen.	Hur	tror	du	det	kommer	sig	att	man	hamnade	så	pass	snett	på	
det?	
Det	stämmer	nog.	Samtidigt	ska	man	vara	medveten	om	att	fastighetssektorn,	oavsett	vad	
folk	säger,	har	varit	underbeskattad	i	ganska	många	år.	Det	är	min	högst	personliga	
uppfattning.	Att	tro	att	skatteläget	ska	bestå	är	ganska	naivt	egentligen.	Däremot	kan	man	
tycka	att	”skjuta	med	fulla	kanoner”	är	lite	korkat.	Det	hade	varit	rätt	mycket	smartare	att	
säga	att	”Vi	tar	stämpelskatt	på	aktier	nu.	Vi	tar	3	%	av	aktievärdena	i	varenda	transaktion	
där	fastigheter	utgör	den	underliggande	tillgången”.	Det	hade	nog	antagligen	dragit	in	mer	
skattepengar	till	staten	tror	jag.	Transaktionsmängderna	kommer	börja	tryta,	i	stort	sett	
upphöra.	Skattekylan	som	kommer	in	i	transaktioner	kommer	göra	att	massor	av	tillgångar	
har	så	stor	icke-uppbokad	latent	skatt	att	bolag	kommer	få	sitta	och	amortera	och	skriva	ner	
sina	tillgångar	under	ett	antal	år	innan	de	kan	börja	omsätta	tillgångarna	överhuvudtaget.	
Statens	tro	att	de	ska	få	in	mer	skatteintäkter,	den	är	ganska	naiv.	Skatteförslaget	kommer	
att	förlora	dem	pengar	på	kort	sikt.	På	lång	sikt	så	kommer	det	säkert	dra	in	mer	pengar.	De	
hade	kunnat	vara	smartare	och	dra	in	mer	pengar	genom	att	bara	lägga	stämpelskatt	på	
aktier,	det	hade	alla	varit	beredda	att	betala.	4	procent	extra	i	skatt,	det	hade	alla	kunnat	
göra.	Men	22	%;	nej	det	känns	svårare.	Nu	är	det	inte	så	för	hela	fastighetsvärlden,	det	är	en	
halv	lögn.	Tänker	man	att	stora	delar	av	fastighetsmassan	har	ganska	lågt	bokförda	värden	
och	den	latenta	skatten	utgör	en	relativt	stor	del	av	transaktionsvärdena	och	det	är	klart	att	
de	fastigheterna	inte	kommer	att	omsättas.		
	
Tror	du	att	det	finns	en	risk	att	fastigheterna	”sitter	hos	fel	ägare”?	
Absolut	tror	jag	att	det	blir	så.	Det	blir	en	mindre	effektiv	kapitalallokering	under	den	här	
perioden	innan	marknaden	återhämtar	sig.	Är	det	någonting	jag	lärt	mig	från	ledningen	i	
olika	bolag	över	tiden	är	det	att	man	omsätter	de	fastigheter	som	är	lågt	bokade	–	för	att	
skapa	värden	och	vinster.	Generellt	kan	man	säga	att	en	fastighet	som	är	lågt	bokad	och	har	
lågt	skattemässigt	värde	kanske	man	inte	kommer	röra.	Men	en	fastighet	som	är	lågt	bokad	
men	med	hyfsat	skattemässigt	värde,	den	åker	ut	direkt.	Därför	blir	det	snarare	en	dubbel	
smäll	för	bolagen	då	de	fastigheterna	som	är	kvar	har	lågt	bokföringsmässigt	värde	samt	lågt	
skattemässigt	värde.	Man	kommer	ha	ganska	lite	att	välja	på	om	man	ska	göra	transaktioner	
för	att	frigöra	pengar	och	visa	resultat.	
	
Förr	i	tiden	var	det	vanligt	att	man	fastighetsreglerade	för	att	undkomma	viss	skatt.	Är	det	
något	ni	ser	i	dagsläget	med?	
Ja	det	var	vanligt	förut	men	inte	så	mycket	nu.	Det	händer	så	klart	men	besparingen	blir	
väldigt	liten	jämfört	med	att	sälja	via	aktiebolag.	Det	tillgrips	inte	så	ofta	och	det	sker	mycket	
mer	sällan.		
	
Är	det	något	du	anser	att	vi	missat	att	fråga	dig?	



Nej	inte	direkt.	Det	man	kan	konstatera	är	att	varje	gång	man	ändrar	spelreglerna	för	något	
så	uppstår	behov	av	att	förändra	saker.	Utredningen	bidrog	till	att	folk	rensade	ut	sina	
balansräkningar	med	”tillgångar	”som	var	lågt	bokade	i	syfte	att	med	att	bli	av	med	risken	att	
sitta	med	”Svarte	Petter”	och	frigöra	de	pengarna	så	de	inte	är	fast	där.	Ombildningar	till	
bostadsrättsföreningar	var	en	uppenbar	sådan	transaktionsstruktur	där	man	kunde	”tvätta	
bort”	den	latenta	skatten.	Den	har	folk	jobbat	stenhårt	med	eftersom	man	visste	att	
slutdatum	är	nu	30e	juni.	Vi	har	fortfarande	sådana	uppdrag	som	vi	jobbar	med.	
	
En	annan	sektor	är	byggrättssektorn	där	det	handlar	om	att	stänga	saker	och	stänga	
skatterisken	före	30e	juni	och	det	har	folk	gjort	ganska	flitigt,	även	om	byggrättssektorn	
”stendog”	i	oktober	i	år.	Vi	hade	transaktioner	inom	byggrättssektorn	som	gjordes	upp	
kvällen	innan	paketeringsutredningen	presenterades	i	ren	skräck	då	man	var	rädd	för	
stopplagstiftning.	Och	om	vi	hade	en	sådan	affär	så	hade	garanterat	våra	konkurrenter	
liknande	fall	de	med.		
	
Händer	det	att	man	skriver	avtal	som	är	beroende	av	utfallet	av	utredningen?	
I	byggrättssektorn	är	det	ganska	vanligt	eftersom	det	går	rakt	in	i	kalkylen.	Där	gäller	det	allt	
eller	inget	i	avdrag.	Däremot	är	det	inte	så	vanligt	gällande	kontor,	industri,	bostäder	eller	
andra	befintliga	hus.		
	
	
Appendix	4	-	Intervju	med	Peeter	Kinnunen	på	Klöven	
	
Du	får	gärna	börja	med	att	presentera	dig	själv	och	din	roll	på	Klövern.	
Jag	heter	Peeter	Kinnunen	och	är	transaktionschef	på	Klövern.	Lägger	min	huvudsakliga	tid	
på	köp	och	försäljningar.	Blir	en	del	annat	eftersom	att	jag	är	med	i	koncernledning,	en	del	
organisatoriska	frågor	och	lite	sånt	men	huvudsakligen	transaktioner.	Studerade	lantmäteri	
på	KTH	i	Stockholm.	Jobbat	på	Newsec	som	konsult.	Även	varit	på	Kungsleden,	haft	eget	
bolag	i	något	år	och	nu	Klövern	i	6	år.	Började	jobba	1999	så	snart	i	20	år.	
	
Har	paketeringsutredningen	varit	ett	stort	diskussionsämne	på	klövern?	
Nja,	inte	så	stort.	Man	följer	det	som	skrivs	och	lyssnar	på	folk	som	tror	att	de	vet.	Vad	det	i	
slutändan	kommer	bli	är	väldigt	svårt	att	säga.	Vi	kör	på	som	vanligt	tills	man	vet	något	mer.	
Inget	jättestortdiskussions	ämne	vill	jag	påstå.	Vi	har	jobbat	på	som	vanligt.	Man	får	ta	ett	
beslut	den	dag	man	vet	istället,	vill	inte	spekulera	för	mycket.		
	
Någon	spekulation	om	vad	du	tror	det	landar	i?	
Jag	avstår	från	att	gissa	på	det.		
	
Under	tidigare	intervju	har	många	poängterat	en	förändring	i	avdraget	för	latent	skatt.	Är	
det	något	som	ni	har	upplevt?	
Absolut,	det	är	egentligen	den	stora	förändringen.	Vad	det	ska	vara,	det	är	många	som	yrkar	
på	50	procent.	I	början	var	det	kanske	50	procent	och	marknaden	anpassade	sig	lite	till	det	
men	nu	har	det	gått	tillbaka	till	25.	Å	andra	sidan	är	det	inte	så	avgörande	vad	avdraget	för	
latent	skatt	är.	En	säljare	vill	veta	vad	man	får	i	handen,	värderar	man	något	till	100	eller	110	
så	kan	man	göra	25	eller	50	procent	avdrag	men	man	vill	ändå	veta	nettot.	Det	är	det	som	är	
det	intressanta.	Exakt	om	man	nu	kan	säga	hur	mycket	avdraget	verkligen	var	eller	om	man	



började	på	ett	högre	pris	är	väldigt	svårt	att	säga.	Inte	hur	stort	avdrag.	Diskussionen	har	
funnits	men	gått	mer	mot	25	efter	att	den	började	på	50.		
	
Ser	du	någon	skillnad	i	Stockholmsområdet	och	landet	generellt?	
Lite	konjunkturberoende.	Man	säger	att	man	har	haft	en	etablerad	nivå	på	25	procent,	men	
säger	man	att	man	har	ett	objekt	som	många	vill	ha	kanske	man	avstår	för	att	göra	avdrag	
för	latent	skatt.	Mer	en	prutning.	Prutar	man	genom	latent	skatt	eller	teknik	är	strunt	
samma.	En	av	alla	prisparametrar.	Man	har	anledning	att	dra	ner	priset	men	säljaren	vill	i	
slutändan	veta	vad	man	får	i	fickan.		
	
Hur	ser	fördelningen	ut	mellan	lagfartsöverlåtelser	och	bolagstransaktioner	hos	er?	
90	procent	bolag.	Ibland	om	man	säljer	någon	mindre	kanske	det	är	enklare	att	göra	lagfart	
eller	fastighetsaffär	som	vi	kallar	det.	Man	spar	så	lite	på	att	paketera	och	skatten	blir	ändå	
så	pass	låg.	Liten	affär	är	under	cirka	20	miljoner	kronor.	Har	man	ett	bolag	som	äger	10	och	
vill	sälja	ut	en	istället	för	att	hålla	på	att	paketera.	För	det	är	en	liten	administration	kring	det	
sen	ska	det	betala	en	stämpelskatt	på	införsäljningen	till	bolag	så	besparingen	blir	inte	alltid	
särskilt	så	stor.		
	
Det	beror	på	det	skattemässiga	restvärdet.	Har	man	stor	latent	skatteskuld	eller		stort	
skatteunderlag	kanske	men	är	det	litet	låter	man	köparen	köpa	via	fastighetsförsäljning.	
	
Någon	förändring	sedan	utredningen	presenterades?	
Nej,	fördelningen	är	nog	densamma	som	den	var	innan.		
	
Om	det	blir	mer	skatteneutralt	att	göra	lagfartsaffärer,	hade	ni	gjort	fler	lagfartsaffärer	då?	
Ja	det	tror	jag.	Mycket	enklare	DD	(Due	Diligence)	och	att	köpa	ett	bolag	innebär	alltid	en	
viss	risk.	Ta	över	en	annans	förehavande	och	skatterisk.	Förenklar	affären	och	avtalet	väldigt	
mycket.	Kostar	i	form	av	tid	och	juristkostnader	etc.	Det	får	man	också	väga	in	som	en	
transaktionskostnad.		
	
I	stort	verkar	det	inte	som	att	utredningen	varken	har	försvårat	eller	förenklar	för	Klöven	att	
förvärva	eller	avyttra	fastigheter?	
Nej	det	tycker	jag	inte.	Det	har	inte	påverkat	oss	jättemycket.		
	
Parallellt	med	paketeringsutredningen	har	det	pågått	en	utredning	på	EU-nivå	gällande	
ränteavdraget	–	tror	du	att	det	förslaget	kan	få	en	större	påverkan	än	
paketeringsutredningen?	
Det	kommer	absolut	få	en	påverkan,	större	eller	mindre	än	paketeringsförlag	är	svårt	att	
säga.	Men	det	kommer	få	en	definitiv	påverkan.	Kommer	någon	få	se	ett	tryck	på	belåningen	
hos	bolagen	tror	jag.	Det	kommer	kosta	rätt	mycket	pengar.		
	
Hur	ser	du	på	att	paketeringsutredningen	presenteras	innan	ränteavdragsutredningen?	
Ja	det	ger	fler	osäkerhetsfaktorer.	Krångligare	att	beräkna	risk.	Svårare	för	fonder	eller	
liknande	när	man	ska	köpa	1-2	och	sedan	gå	ut.	Klövern	har	420	fastigheter	någonting	och	
ska	vara	på	den	här	marknaden	långsiktigt	och	får	anpassa	sig	efter	regelverket.	Man	kan	
inte	spekulera	och	kalkylera	för	mycket.	Man	får	ta	de	beslut	som	tas	och	anpassa	sig	efter	
det	när	det	väl	kommer.	Klart	de	kommer	påverka,	i	alla	fall	ränteavdragsförslaget	som	



kommer	innebära	en	kostnad.	Med	tanke	på	att	fastighetsbranschen	är	rätt	så	högt	belånad	
rent	generellt.		
	
Anser	du	att	det	sker	en	större	förändring	för	mer	transaktionsintensiva	bolag?	
Ja	i	alla	fall	för	de	som	ska	in	och	ut	på	kort	sikt.	Fonder	har	en	helt	annan	livscykel	på	sina	
fastigheter.	De	kanske	går	in	och	köper	och	sedan	äger	i	5	år	och	sedan	avvecklar	en	fond.	
Det	påverkar	såklart	om	det	sker	en	regelförändring	under	deras	innehavstid	så	blir	det	en	
väldigt	stor	påverkar	på	deras	kalkyler.	Vi	har	400	kåkar	som	vi	äger	och	förvaltar	i	tid	och	
evighet	så	det	påverkar	inte	lika	mycket.	Inte	transaktionsförändringar	men	ränteavdraget	
kommer	påverka.	
	
Ni	äger	länge,	har	antagligen	ganska	lågt	bokfört	värde	på	många	fastigheter,	det	vill	säga	
lågt	avskrivningsunderlag.	Köper	ni	hellre	via	lagfart	för	att	få	ett	högre	avskrivningsunderlag	
och	därmed	jämna	ut	resultatet?	
Det	kan	man	kan	alltid	räkna	på	det	men	det	är	ett	klart	ett	alternativ.		
	
Vi	noterade	att	Klövern	sedan	i	höstas	har	börjat	etablera	sig	i	Köpenhamn.	Ni	gjorde	även	en	
stor	investering	i	februari.	Finns	det	någon	korrelation	mellan	den	satsningen	och	
utredningen?	
Nej	ingenting.	Vi	tycker	Danmark	är	en	intressant	marknad,	har	lägre	hyror	och	halva	
kvadratmeterpriset	mot	vad	man	får	i	Sverige.	Man	får	även	tillgång	till	annan	typ	av	
finansiering.	Andra	banker	än	vad	vi	har	i	Sverige.	Stockholm	känns	dyrt	så	det	känns	som	ett	
bra	alternativ	för	att	sprida	riskerna.		
	
Någon	uppfattning	om	hur	internationella	investerare	har	fått	ändrad	uppfattning?	
Ja	det	har	det	gjort.	De	ser	en	risk.	Vi	hade	en	affär	på	gång	förra	sommaren	med	en	
utländsk	köpare	och	allt	var	klart	där	de	hoppade	av	för	att	de	kom	på	att	det	fanns	nya	
lagförslag.	Det	är	som	jag	tidigare	sa	så	är	det	utlänningar	som	ska	in	och	köpa	något	och	äga	
i	några	år	kan	de	helt	omöjligt	bedöma	vad	som	händer	med	investeringen	om	nya	lagförslag	
kommer.	Det	var	som	sagt	ett	år	sedan	så	jag	vet	inte	om	de	bedömer	läget	annorlunda	nu.		
	
Klövern	är	ett	stort	börsnoterat	företag	med	många	internationella	investerare.	Har	ni	
behövt	förklara	för	dem	vad	det	nya	regelverket	kan	komma	att	få	för	följder?	
Nej	ingenting,	Inte	behövt	förklara	på	något	sätt,	ingen	som	har	ställt	frågan.		
	
Om	den	skulle	träda	i	kraft,	tror	du	att	det	kan	komma	att	bli	någon	inlåsningseffekt	på	
grund	av	att	man	sitter	med	fastigheter	som	har	väldigt	låga	bokförda	värden?	
Ja	absolut.	Det	kommer	det	absolut	till	en	början	i	alla	fall.	Sedan	anpassar	sig	marknaden	
alltid	förr	eller	senare.	Eller	så	hittar	man	någon	väg	runt,	konsulterna	får	jobba	vidare	och	
hitta	på	nya	lösningar	på	saker	och	ting.	Klart	att	det	kommer	ske	någon	typ	av	
inlåsningseffekt	initialt	i	alla	fall.		
	
Utredningen	tar	även	upp	transparensen	på	marknaden.	De	tar	upp	att	när	det	sker	
lagfartsöverlåtelser	kommer	all	information	ut.	Sedan	man	började	handla	via	aktiebolag	är	
det	svårare	att	få	tillgång	på	den	marknaden.	Upplever	du	att	transparensen	har	minskat	och	
är	det	i	så	fall	negativt?	



Nja	jag	vet	inte	vilken	info	de	vill	ha.	Vi	som	noterat	bolag	är	väldigt	transparent.	Jag	tycker	
marknaden	är	liten	så	man	vet	hur	de	flesta	affärerna	ser	ut	ändå.	Jag	tycker	inte	den	har	
påverkar	något.		
	
Gör	man	någon	skillnad	i	transparensen	som	noterat	bolag	beroende	på	om	det	är	hög-
/lågkonjunktur?	
Nej	det	finns	ett	regelverk,	Nasdaq	som	styr	det.	Börsen	är	väldigt	noggrann	med	vad	man	
ska	ange	för	någonting	i	pressmeddelanden.	Man	kan	få	mycket	skit	om	inte	har	med	alla	
saker	som	mer	eller	mindre	krävs.	Jag	tycker	att	det	är	ganska	uppstyrt	för	de	noterade	
bolagen.	Titta	på	Castellum,	Hemfosa,	Fabege,	vi	anger	ungefär	samma	parametrar	i	våra	
pressmeddelanden	och	det	är	regelverk	som	styr	det.		
	
Tror	du	att	internationella	investerare	kan	ta	del	av	informationen	på	samma	sätt	som	
nationella?	
Absolut.	Sverige	upplevs	som	en	av	de	mest	transparenta	i	Europa.	Därför	det	är	så	jäkla	
populärt	att	investera	i	Sverige.	Många	tar	hjälp	av	konsulter,	man	kan	ringa	Catella,	JLL	eller	
CBRE	för	att	få	marknadsrapporter	och	dragningar	etc.	så	de	kan	få	all	information	de	vill	ha.			
	
Har	Klövern	skickat	in	något	remissvar	till	utredningen?	
Nej.		
	
Funderat	på	att	göra	det?	
Nej	
	
Övriga	tankar	och	idéer	kring	utredningen?		
Som	jag	sa	förut	kan	man	inte	lägga	för	mycket	energi	i	att	spekulera	och	fundera	på	hur	det	
blir.	Vad	som	kan	ske	kan	man	fundera	på	och	se	om	man	kan	förebygga	på	något	sätt.	Så	
länge	man	inte	vet	vad	som	gäller	får	man	köra	på.	
	
Det	har	varit	bra	år	för	fastighetsbranschen,	lättare	att	komma	med	utredningen	nu.	Tror	du	
att	det	kan	bli	ett	större	problem	om	förslagen	träder	i	kraft	och	man	sedan	går	in	i	en	
lågkonjunktur?		
Så	är	det	absolut.	Politiken	har	en	tendens	av	att	alltid	pricka	precis	i	fel	timing.	Kolla	på	
amorteringsförslaget	på	bostäder	precis	när	marknaden	vek	lite	så	lägger	man	på	ett	
amorteringskrav.	Då	får	man	väldigt	stor	nedåtgående	effekt.	Visst	är	det	så,	att	politiska	
beslut	inte	alltid	har	den	bästa	timingen.		
	
Du	sa	tidigare	att	du	anser	att	fastighetsbranschen	är	relativt	hårt	beskattad.		
Ja	det	är	den.	Betalar	rätt	mycket	i	skatt.	Betalar	inte	mindre	skatt	än	någon	annan	bransch.		
	
Precis,	jämför	man	med	försäkringsbolag	som	mer	skattar	på	tillgångarna	än	vinsten	så	
beskattas	fastighetsbolag	på	alla	olika	delar.	
Absolut,	så	är	det.	Man	betalar	fastighetsskatt	på	varenda	kvadratmeter	man	har.			
	
Appendix	5	–	Intervju	med	Henrik	Sundesten	på	JM	
	
Du	får	gärna	börja	med	att	presentera	dig	själv!	



Jag	jobbar	som	transaktionschef	för	JM	i	Stockholm.	Har	hand	om	förvärv	av	bostadsprojekt	
och	även	större	bostadsområden.	Vi	har	även	en	kommersiell	sida	som	utvecklar	
kommersiella	fastigheter,	främst	i	de	större	utvecklingsområdena	men	även	vårdbostäder	
och	hyresbostäder.	På	bostadssidan	är	det	bostadsrätter,	småhus	och	äganderätter	som	vi	
utvecklar.	Om	man	tittar	tillbaka	har	vi	legat	på	ungefär	3000	–	4000	bostäder	per	år	i	JM	
koncernen.	Vi	har	hyfsad	volym	vad	gäller	bostadsrätter	och	småhus.	Just	när	det	gäller	
skatter	är	det	inte	min	hemmaplan	utan	vi	har	interna	skatteexperter.	Däremot	är	det	ofta	
jag	som	stöter	på	de	frågorna	i	samband	med	transaktioner.	
	
Har	paketeringsutredningen	varit	ett	stort	diskussionsämne	hos	er	på	JM	och	har	det	
förändrats	någonting	under	årets	gång?	
Ja	det	kan	man	säga.	Jag	kan	börja	med	att	introducera	det	som	skiljer	JM	från	många	
aktörer	på	bostadsmarknaden	är	vi	inte	väljer	att	paketera	skatten,	alltså	latenta	skatter,	till	
våra	bostadsrättsföreningar.	Många	aktörer	säljer	bolagen	och	sedan	paketeras	skatten	i	
bostadsrättsföreningarna	men	JM	har	som	policy	att	betala	skatt	och	att	inte	paketera	några	
skatter	hos	våra	kommande	föreningar.	Därför	säljer	vi	över	fastigheten	och	i	och	med	det	
även	betalar	den	gamla	skatteskulden	som	ligger	i	bolaget.	Det	gör	att	vår	syn	på	
utredningen	blir	ganska	positiv	med	tanke	på	att	då	kommer	övriga	marknaden	agera	som	vi.	
När	man	hörde	om	utredningar	insåg	vi	att	den	var	lite	bredare	än	bara	
”bostadsrättsförenings-caset”	som	vi	är	ute	efter.	Från	det	kunde	vi	dra	en	del	slutsatser	
som	inlåsningseffekter	och	sådana	saker	som	betyder	att	om	utredningen	eller	förslaget	
skulle	införas	i	sin	helhet	så	insåg	man	att	det	skulle	medföra	en	del	problem	på	marknaden.	
Det	har	också	spridit	en	viss	oro	bland	aktörerna	och	jag	tycker	mig,	utan	att	ha	någon	exakt	
vetenskaplig	bedömning,	kunna	se	att	parterna	ändå	har	landat	i	någon	form	av	50/50	–	
bedömning	kring	risken	i	skattefrågan.	Vissa	aktörer	har	som	policy	att	göra	avdrag	för	halva	
skatteeffekten	i	sina	affärer.	Vi	räknar	med	hela	skatten	som	en	kostnad	och	på	så	vis	tror	
jag	vi	skiljer	oss	lite	från	många	aktörer.		
	
När	ni	köper	av	en	privat	aktör,	är	det	oftare	lagfartsaffärer	eller	bolagstransaktioner?	
Vi	köper	bolag	och	vi	köper	fastigheter.	De	gångerna	vi	köper	bolag	då	fusionerar	vi	in	bolag	i	
moderbolaget	och	på	så	vis	hamnar	fastigheten	med	lågt	anskaffningsvärde	i	JM	och	sedan	
från	JM	säljs	fastigheten	vidare	till	föreningen.	Det	gör	att	även	när	vi	har	med	privata	
aktörer	att	göra	och	de	vill	sälja	som	bolag	så	räknar	vi	med	skattekostnaden.	Vi	tittar	hur	
mycket	latent	skatt	som	finns	i	bolaget	och	sedan	lägger	vi	det	som	en	kostnad	i	
kostnadskalkylen	som	vilket	annan	kostnad	som	helst.	Vi	tar	med	det	som	en	kostnad	
eftersom	att	vi	betalar	de	pengarna	till	skattemyndigheten	så	för	oss	är	det	inte	bara	en	risk	
som	för	många	andra	aktörer,	utan	en	faktisk	kostnad.		
	
Om	utredningen	träder	i	kraft,	tror	du	att	det	hade	varit	positivt	för	er?	Det	kanske	leder	till	
att	flera	aktörer	säljer	via	lagfart	till	er	och	då	försvinner	en	kostnad	för	er,	eller	hur	ser	du	på	
det?	
Ja	precis.	Tar	man	hela	utredningen	som	sådan	tror	jag	på	kort	sikt	att	den	kommer	få	
negativ	effekt	då	den	kommer	innebära	låsningar	i	marknaden.	Så	bedömer	jag	det	i	alla	fall.	
Men	sedan	när	det	”satt	sig”	och	alla	konkurrerar	på	samma	villkor	tror	vi	det	blir	positivt	för	
oss.	Sedan	bedömer	vi	att	vår	syn	har	ändrats	gällande	att	förslaget	inte	kommer	gå	igenom	
så	som	det	har	föreslagits.	Däremot	tror	vi	möjligheterna	till	att	paketera	skatt	till	föreningar	
på	sikt	kommer	täppas	till,	eftersom	att	skatten	paketeras	in	och	betalas	aldrig	ut.	I	



”företagscaset”	så	kan	man	säga	att	skatten	förskjuts	och	kanske	i	praktiken	aldrig	betalas	ut	
men	i	teorin	skulle	man	kunna	säga	att	den	i	fastighetsmarknaden	skulle	man	kunna	
argumentera	för	att	mellan	kommersiella	aktörer	kan	man	fortsätta	paketera	men	mot	
föreningar	ska	man	täppa	till.	Det	är	lite	som	vi	tror	att	det	kommer	se	ut	och	då	kommer	vi	
ha	samma	förutsättningar	som	alla	andra	och	på	så	vis	ser	vi	positivt	på	det.		
	
Hur	kommer	det	sig	att	ni	väljer	att	sälja	via	lagfart	istället	för	bolagstransaktioner?	
Det	är	ett	ganska	gammalt	beslut	som	hänger	ihop	med	att	vi	inte	vill	utsätta	våra	föreningar	
för	en	skatterisk	som	de	inte	klarar	av	att	kvantifiera	eller	ens	förstå	sig	på.	Vi	tycker	att	det	
är	skillnad	när	det	finns	en	professionell	aktör	på	andra	sidan	som	kan	värdera	risken	i	
skatten.	Nu	kanske	sannolikheten	att	föreningen	skulle	sälja	fastigheten	är	relativt	låg	men	
det	kan	finnas	sådana	exempel.	När	man	till	exempel	bygger	bostadsrätts-radhus	är	det	
osannolikt	att	man	vill	dela	upp	föreningen	och	ha	äganderätt	på	varje	radhus.	Den	
möjligheten	försvinner	ju.	Det	finns	ett	antal	sådana	faktorer	som	gör	att,	enligt	vår	
bedömning,	är	det	rätt	väg	att	gå	helt	enkelt.	
	
Hur	ser	ni	på	förändrad	tillgångsklassificering,	att	allt	ska	klassas	som	kapitaltillgångar	och	
inte	lagertillgångar?	Har	ni	någon	åsikt	kring	det?	
Egentligen	inte.	Vi	har	inte	pratat	jättemycket	om	effekterna	av	det	om	jag	ska	vara	ärlig.	Jag	
tror,	om	jag	minns	rätt,	att	det	kan	ha	viss	effekt	på	våra	avskrivningar.	Det	är	främst	
avskrivningar	som	påverkar	huruvida	vi	har	lagertillgångar	eller	kapitaltillgångar.		
	
Angående	stämpelskatten,	blir	det	kanske	inte	så	stor	skillnad	för	er	eftersom	ni	redan	säljer	
via	lagfart	utan	då	blir	förmodligen	billigare	eftersom	den	förväntas	sänkas?	
Precis,	den	skulle	bli	lägre	om	den	går	igenom.	
	
I	utredningen	diskuterar	man	transparensen	på	marknaden.	Bland	annat	att	det	hade	blivit	
lättare	att	få	tillgång	till	mer	information	om	det	sker	fler	lagfartsaffärer.	Har	du	någon	åsikt	
om	transparensen	i	marknaden	och	hur	tror	du	internationella	investerare	ser	på	det?	
Jag	tror	jag	har	dålig	koll	rent	generellt.	Jag	tror	att	många	av	de	utländska	investerarna	
gärna	jobbar	med	rådgivare	som	kan	guida	dem	rätt.	Transparensen	överlag	borde	bli	bättre.	
Det	finns	tjänster	som	försöker	sammanställa	det	där	och	räkna	fram	uppgifter	om	
bolagstransaktionerna	och	det	underliggande	värdet.	I	slutändan	är	det	svårt	att	göra	100%	
bedömning.	Det	är	klart	att	söker	man	lagfart	så	vet	man	vad	köpeskillingen	är,	så	på	så	vis	
finns	det	positiva	effekter.	
	
Som	börsnoterat	bolag	har	ni	troligtvis	en	del	utländska	investerare.	Har	ni	behövt	informera	
dem	extra	mycket	om	vad	de	förändrade	reglerna	kan	innebära?	
Jag	tror	inte	det.	Vi	har	en	skatteansvarig	hos	oss	som	har	hand	om	de	här	bitarna	och	han	
har	sammanställt	riskerna	gällande	hur	vi	som	bolag	ser	på	det.	Huruvida	man	har	
informerat	de	största	ägarna	eller	inte,	det	vet	jag	inte.	Generellt	kom	vi	fram	till	att	effekten	
skulle	bli	ganska	liten	för	oss	och	då	kan	jag	tänka	mig	att	man	valt	att	inte	prata	jättemycket	
om	det.	Hade	vi	sett	större	effekter	utgår	jag	från	att	man	hade	kommunicerat	det.		
Gällande	bolagsaffärer	kan	jag	lägga	till	det	att	det	finns	andra	fördelar	med	att	köpa	bolag	
för	den	typ	av	aktör	som	vi	är	som	har	att	göra	med	tidsaspekten	vid	fastighetsöverlåtelse	då	
man	har	villkorade	affärer.	Att	man	kan	villkora	en	affär	längre	tid	om	man	säljer	ett	bolag	än	



om	man	säljer	en	fastighet.	Vi	ser	alltså	att	det	finns	syften	med	bolagsaffärer	förutom	
skatteeffekten.	
	
Har	ni	gjort	affärer	med	avtal	som	varit	beroende	på	utfallet	av	utredningen?	
Nej	egentligen	inte.	Det	har	varit	sådana	diskussioner	men	vi	har	ändå	känt	att	vi	agerar	
redan	på	ett	sätt	som	gör	att	vi	inte	behöver	ingå	sådana	avtal.	Någonstans	tror	jag	att	det	i	
många	fall	kan	vara	så	att	säljaren	vill	sälja,	köparen	vill	förvärva,	de	kommer	överens	om	att	
inte	göra	något	avdrag	för	latent	skatt	men	om	lagstiftningen	skulle	förändras	och	skatten	
betalas	ut	så	ska	den	belasta	säljaren.	Sådana	upplägg	har	man	hört.	Men	med	tanke	på	att	
vi	redan	gör	ett	avdrag	för	skatte	indirekt	i	vår	bostadskalkyl	så	ser	jag	ingen	vits	med	att	ha	
den	typen	av	formuleringar.	
	
Har	det	varit	samma	avdrag	för	alla	affärer	eller	skiljer	det	sig	på	geografiskt	läge,	vem	som	
säljer	och	så	vidare?	
Vi	gör	främst	affärer	i	Stockholm	och	har	regionkontor	på	tre	andra	ställen	i	landet.	Tittar	
man	tillbaka	några	år	var	det	mest	matematiska	beräkningar	hur	man	skulle	göra	avdragen.	
Vid	någon	tidpunkt	gick	SFI	ut	med	en	rekommendation	om	att	man	skulle	ha	runt	7	%	
avdrag	för	latent	skatt.	Jag	tror	Ingemar	Rindstig	var	med	och	räknade	fram	det.	På	något	
sätt	var	det	en	genomsnittlig	bedömning	kring	minskat	avskrivningsunderlag	för	den	
köpande	parten.	Sedan	såg	man	att	det	var	lite	olika	skillnader	på	olika	tillgångsslag.	Vissa	
fastigheter	skulle	kanske	ha	lite	högre	och	vissa	lite	mindre	men	man	enades	runt	7	%.	Sedan	
ändrade	man	bolagsskatten	så	den	blev	5,5	%	och	som	fortfarande	låg	som	en	matematisk	
beräkning.	Det	jag	tycker	man	hört	på	senaste	tiden	är	11	%	men	att	det	är	någon	form	av	
”vi-delar-den-på-mitten-principen”.	Det	verkar	inte	som	att	man	har	så	mycket	matematiska	
beräkningar	i	det	hela	utan	man	anser	att	de	tidigare	5,5	%	är	lite	för	lågt	eftersom	det	finns	
en	faktisk	risk	att	pengarna	ska	betalas	ut	någon	gång	och	att	man	då	har	börjat	prata	om	
andra	procentsatser.	Men	det	här	är	mer	om	sådant	jag	hör	talas	om.	
	
Simultant	med	paketeringsutredningen	har	även	ränteavdragsutredningen	pågått	som	
nyligen	presenterades.	En	del	tycker	det	är	lite	konstigt	att	de	pågått	samtidigt	då	
ränteavdragsutredningen	kan	få	stor	påverkan	på	paketeringsutredningen.	Är	detta	något	
som	ni	diskuterat?	
Det	är	klart	att	man	pratar	litegrann	om	det.	Jag	tror	båda	kommer	få	effekter	på	
marknaden,	men	sedan	är	det	alltid	svårt	att	bedöma	hur	stora	effekterna	blir.	Det	är	svårt	
att	veta	hur	mycket	aktörerna	prisat	in	eller	”tagit	höjd”	för	de	riskerna.	Där	kan	det	nog	vara	
lite	blandat.	Men	att	de	kommer	få	effekter	den	dag	de	går	igenom	känns	helt	klart.		
	
Det	har	gått	bra	för	fastighetsbranschen	de	senaste	åren.	Tror	du	det	är	lättare	att	komma	
med	utredningen	nu	och	att	förslagen,	om	de	träder	i	kraft,	kan	leda	till	någon	form	av	
lågkonjunktur?		
Det	går	alltid	att	spekulera	om	timing.	Med	facit	i	hand	hade	det	varit	bättre	att	komma	med	
förslaget	lite	tidigare	med	tanke	på	konjunkturutsikter	etcetera.	De	bedömare	som	vi	har	
lyssnat	på	känns	inte	superpositiva	inför	den	framtida	konjunkturutvecklingen.	Då	att	
komma	med	någonting	ytterligare	kan	få	effekter	som	bidrar	till	dubbla	smällar.		Men	å	
andra	sidan	tror	jag	det	rent	politiskt	inte	är	så	många	som	tycker	synd	om	
fastighetsbranschen.	Så	man	har	nog	inte	så	många	politiska	förluster	av	att	införa	den	här	
typen	av	förändring.		



	
Du	nämnde	tidigare	att	om	utredningen	antas	så	finns	det	risk	för	en	inlåsningseffekt.	Tror	
du	att	utredningens	förslag,	som	den	är	presenterad	idag,	kan	antas	fullt	ut?	
Jag	tycker	det	känns	osannolikt	att	den	skulle	gå	igenom	på	sättet	den	ät	presenterad	nu.	
	
Är	det	på	grund	av	komplexiteten	eller	själva	nivåerna	på	förslagen?	
Jag	vet	inte	vad	man	ska	säga.	Men	jag	tror	kanske	inte	att	man	bedömt	fullt	ut	vilken	effekt	
det	skulle	få	på	marknaden	om	den	går	igenom.	Det	är	som	sagt	svårt	att	veta	hur	mycket	
skatt	som	ligger	dolt	i	alla	bolag.	Men	vi	ser	på	många	fastigheter	vi	kollar	på,	när	vi	köper	
bolag,	att	de	har	extremt	låga	skattemässiga	värden	och	därför	är	det	i	en	miljardportfölj	
inte	otroligt	att	det	ligger	ett	skattemässigt	värde	på	100	miljoner.	När	man	då	i	en	
transaktion	ska	realisera	en	skatt	på	det	övervärdet	så	blir	det	extrema	belopp	och	det	
kommer	ta	väldigt	lång	tid	innan	värdestegringen	tar	ikapp	den	extrakostnaden	som	landar	
på	en	säljare.	
	
Det	skriver	Sveriges	Byggindustrier	bland	annat	i	sitt	remissvar,	om	”Svartepetter-effekten”,	
att	nuvarande	ägare	måste	skatta	för	tidigare	ägares	värdestegring.	Ni	skrev	ju	också	ett	
remissvar.	Var	du	med	och	skrev	det	eller	vet	du	ändå	hur	ni	förhåller	er	till	just	den	effekten?	
Jag	vet	faktiskt	inte.	Jag	är	osäker	på	om	vi	skrev	något	eget	remissvar.	Vi	brukar	ofta	gå	via	
Sveriges	Byggindustri	men	det	är	möjligt	att	vi	gjorde	någon	egen	formulering	i	det	här.	
	
Vi	pratade	med	Viktor	Sandberg	på	Svalner	som	meddelade	att	ni	tillstrykte	flera	av	
förslagen?	
Ja	precis,	så	är	det	ju.	Och	som	jag	nämnde	tycker	vi	i	stora	delar	att	det	är	positiva	saker	i	
och	med	vår	policy	att	inte	skicka	skatten	vidare.	Vi	har	känt	i	många	affärer	att	vi	inte	
kunnat	konkurrera	på	samma	villkor	som	de	aktörer	som	har	paketerat.	Främst	när	det	rör	
sig	om	väldigt	låga	skattemässiga	värden.	Därför	välkomnar	vi	någon	form	av	förändring.	
Sedan	är	det	ju	tyvärr	så	att	alla	delar	i	ett	förslag	sällan	är	bra	och	jag	tror	helheten	i	det	här	
hade	varit	svårt	att	få	igenom,	även	om	det	från	våran	sida	hade	varit	bra.	Det	tror	jag	vi	
varit	tydliga	med	i	vår	återkoppling	av	förslagen,	att	det	är	främst	i	koppling	av	försäljning	av	
bostadsrättsföreningar	som	vi	ser	att	det	finns	problem.		
	
Har	du	någon	uppfattning	om	hur	det	är	för	era	konkurrenter?	Är	det	någon	annan	som	har	
liknande	riktlinjer	att	sälja	via	lagfartsöverlåtelser?	
De	större	aktörerna	har	haft	den	principen	men	jag	kan	inte	svara	för	om	man	följt	den	till	
100	%.	Jag	har	fått	känslan	av	att	vissa	aktörer	haft	det	som	en	övergripande	princip	men	
ändå	kunnat	frångå	det	i	enstaka	fall.	Jag	kan	inte	säga	några	som	följer	det	helt	slaviskt	men	
jag	vet	att	vissa	av	de	större	aktörerna	har	det	som	princip.		
	
Tror	du	det	är	någonting	som	slutkonsumenten	är	medveten	om	–	att	ni	säljer	via	lagfart	och	
att	det	därmed	inte	finns	en	latent	skatteskuld?	
Nej,	det	känner	de	inte	till.	Eller	i	alla	fall	är	det	extremt	få	som	vet	det.	Däremot	den	dagen	
som	det	uppstår	problem	vill	man	inte	hamna	i	den	problematiken.	Men	det	är	ingenting	vi	
marknadsför	utan	det	är	något	man	kommer	märka	den	dagen	då	det	uppstår	problem.	
	
Har	ni	några	andra	tankar	kring	den	här	utredningen	som	vi	inte	diskuterat	idag?	
Inte	vad	jag	kan	komma	på	direkt.			



	
Appendix	6	-	Intervju	med	Victor	Sandberg	på	Svalner		
	
Vill	du	börja	med	att	presentera	dig	själv	och	berätta	om	vilka	typer	av	frågor	du	arbetar	
med?	
Viktor	Sandberg,	grundade	Svalner	för	14	år	sedan	tillsammans	med	några	kollegor.	Idag	
huvudägare	och	managing	partner.	Vi	är	cirka	60	skattejurister	som	bara	jobbar	med	
skatterelaterade	frågor.	Jag	är	ansvarig	för	fastighetsgruppen	och	vi	är	cirka	20	jurister	som	
bara	jobbar	med	fastighetsrelaterade	frågor.	I	huvudsak	transaktionsrådgivning	till	
medelstora/stora	noterade	och	icke-noterade	företag	samt	institutioner.	De	anlitar	oss	för	
transaktioner,	strukturering	och	finansiering,	skattefrågor	i	relation	till	det.	Sakkunnig	till	
fastighetsägarna	ibland	annat	den	här	frågan.	Sakkunnig	ibland	till	Svenskt	Näringsliv.	
Sakkunnig	i	olika	utredningar.	Nära	samarbete	med	många	inom	branschen	som	jobbar	med	
den	här	typen	av	frågor.		
	
Är	det	både	nationella	och	internationella	investerare?	
Absolut.	Vi	är	den,	nu	kommer	PWC	tycka	att	de	är	större	än	vad	vi	är,	men	vi	är	väl	den	
största	dedikerade	gruppen	till	fastighetsbeskattning	i	Norden.	Vi	är	20	jurister	ungefär.		
	
Paketeringsutredningen	presenterades	som	sagt	i	våras,	kom	utfallet	som	en	chock	eller	var	
förslagen	väntade?	
Man	kan	säga	såhär.	Vi	som	är	mer	insatta;	jag	har	varit	med	under	resans	gång	så	jag	hade	
mina	föraningar	om	vad	som	förväntades	skulle	komma.	Sen	kan	man	tycka	att	det	är	
olyckligt	att	de	kom	fram	till	de	slutsatser	som	de	gjorde.	Sen	är	det	kanske	inte	så	
förvånande	om	man	vet	den	politiska	bakgrunden	eftersom	att	det	här	var	uppe	till	förslag	
redan	under	förra	förslaget	till	ränteavdragsbegränsningar,	men	skrotades	då.	Det	var	
samma	sekreterare	då	som	nu	som	tog	fram	det	här	förslaget.	Det	var	mer	eller	mindre	
redan	utarbetat.	Sen	tycker	jag	inte	riktigt	att	man	tittade	på	direktivet	som	man	borde	ha	
gjort.	Så	olyckligt	snarare	än	förvånande.		
	
Hur	agerade	ni	då,	i	början	när	den	presenterades?	Sätter	ni	ett	gäng	som	kan	hålla	föredrag	
för	att	förklara	för	fastighetsföretagen	vad	som	gäller?		
Så	gör	man	typiskt	sett.	Alldeles	nyss	gick	de	ut	med	ett	pressmeddelande	gällande	de	nya	
ränteavdragsbegränsningar	och	det	kommer	att	publiceras	nu	i	eftermiddag.	Då,	i	den	mån	
vi	kan,	släpper	vi	allt	och	sedan	har	vi	kontinuerligt	nyhetsbrev	och	två	stycken	
frukostseminarier	som	vi	bjuder	in	till	på	fredag	efter	påsk	där	man	då	går	igenom	
ränteavdragningsreglerna.	Då	samlar	man	100-150	personer	per	gång,	främst	
transaktionschefer	och	liknande	inom	fastighetssektorn.	Så	hanterar	vi	det,	analyserar	och	
försöker	hjälpa	våra	kunder	att	analysera	det.		
	
Har	du	märkt	av	någon	förändring	under	årets	gångs,	det	känns	som	att	många	har	lagt	
diskussionerna	på	is	i	tron	om	att	det	inte	kommer	införas?		
Det	var	väldigt	oroligt	fram	tills	den	lades	fram.	Många	var	oroliga	att	det	skulle	bli	en	
stopplagstiftning.	Jag	tycker	det	var	väldigt	konstigt	att	man	var	rädd	för	det	men	många	
rådgivare	var	rädda	för	det.	Det	var	väldigt	mycket	diskussioner	innan	
paketeringsutredningen	publicerades.	Påverkade	i	stor	utsträckning	transaktionerna	från	



förra	oktober	2017	fram	till	mars	2018.	Vilket	är	väldigt	konstigt	eftersom	att	det	är	väldigt	
sent	att	reagera	då,	men	så	var	det.		
	
Sedan	lades	den	fram	och	relativt	snabbt	var	Magdalena	Andersson	ute	och	distanserade	sig	
från	den.	Och	man	hade	en	del	symposion	och	liknande	på	universiteten	där	jag	var	med	
bland	annat	och	opponerade	på	kommittén	som	suttit	med	den.	Man	förstod	relativt	snart	
att	i	och	med	utformningen	av	förslaget	skulle	det	vara	väldigt	svårt	att	få	det	till	att	bli	
lagtext.	Då	tror	jag	det	lugnade	ner	sig	och	sedan	hände	inget	under	hela	hösten.	Nu	har	det	
sipprat	ut	under	senare	delen	av	hösten	och	början	av	våren	att	den	är	lagd	på	is.	Framförallt	
tills	efter	valet	men	jag	skulle	säga	att	det	är	ganska	sannolikt	att	den	är	lagd	på	is	om	ni	
frågar	om	min	uppfattning.		
	
Har	EU-direktivet	gällande	minskade	ränteavdrag	haft	en	påverkan	på	utredningens	förslag?	
Eftersom	att	finansdepartementet	inledningsvis	gick	åt	hårdare	än	man	behövde?	
Nu	blev	det	bara	30	procent	på	EBITDA	vilket	inte	var	särskilt	farligt.	Det	var	många	som	
tyckte	att	det	var	konstigt	att	man	inte	samordnat	det.	Det	tror	jag	absolut	att	det	spelade	
roll	men	jag	vet	inte,	det	är	en	politisk	fråga.		
	
Om	förslaget	inte	går	igenom,	är	det	på	grund	av	komplexiteten	eller	att	det	blir	för	icke-
lönsamt?	
Jag	tror	inte	det	är	tekniska	skäl	bakom	att	förslaget	ligger	på	is,	det	kan	man	alltid	
omarbeta.	Det	innehåller	en	hel	del	tveksamheter	vad	gäller	konstruktionen	på	förslaget.	Jag	
kan	tycka	att	det	strider	mot	skatteförmågeprincipen,	att	man	påför	skatt	på	någon	som	
inte,	eventuellt,	har	möjlighet	att	betala	skatten.	Det	i	sig	får	väldigt	konstiga	effekter	på	
borgenärsskydd	för	banker,	finansiärer	och	liknande.	Dessutom	har	man	strukturerat	på	så	
sätt	att	det	kan	utlösa	skattekostnader	för	personer	som	inte	är	involverade	i	en	försäljning.	
Det	finns	inget	minoritetsskydd	eller	liknande.	Det	är	väldigt	konstigt	att	man	inte	tänkt	ett	
steg	längre	där,	egentligen	bara	negligerat.		
	
Jag	tror	ändå	att	det	är	politiska	skäl	bakom,	som	det	är	just	nu,	att	så	drakoniskt	påföra	
skatt	på	transaktioner	i	en	väldigt	stor	sektor	i	Sverige	där	huvudsakliga	baksäkerheten	
ligger.	Det	tror	jag	är	politiskt	väldigt	känsligt.	Så	jag	tror	snarare	det	är	politisk	än	
teknikalitet	som	har	avgjort	den	här	utredningen	öde.		
	
Om	utredningens	förslag	träder	i	kraft,	tror	du	att	det	kan	ske	en	inlåsningseffekt?	I	
utredningen	menar	man	på	att	det	är	positivt	med	längre	ägande,	hur	ser	du	på	det?	
Jag	är	liberal	i	så	sätt	att	jag	inte	tycker	man	inte	ska	styra	beteende	med	skatt	på	det	sättet.	
Det	är	okej	om	man	ska	förbättra	miljön	eller	liknande,	annars	har	kommittén	ingen	uppgift	
att	göra	dessa	värderingar.		
	
Det	är	klart	att	det	skapar	inlåsningseffekter	till	en	början.	Vissa	fastigheter	skulle	inte	vara	
möjliga	att	sälja,	eller	direkt	olönsamma	att	sälja.	Sen	är	det	klart	att	marknaden	alltid	kan	
adaptera	sig	men	det	skulle	ta	lång	tid	och	påverka	fastighetsvärderingar.	Vilket	skulle	
påverka	många	andra	delar	av	ekonomin	som	till	exempel	säkerhetsmassor.	Det	skulle	
kunna,	tror	jag,	få	många	negativa	effekter	för	svensk	ekonomi.		
	



Utredningen	slår	lite	fel.	Jag	tror	man	skulle	kunna	uppnå	samma	typ	av	effekt,	alltså	ökat	
skatteuttag	om	man	vill	det,	fast	på	ett	enklare	sätt.	Till	exempel	ha	en	transaktionsskatt,	
stämpelskatt	på	aktieförsäljning,	som	man	har	i	många	andra	länder.		Eller	förminskade	
möjligheter	till	direktavdrag	eller	vad	det	är	man	vill	göra.	Istället	för	att	ändra	rättsläget	från	
A	till	Ö.	Det	skapar	inte	en	säkerhet	för	någon	att	ändra	rättsläget	så	abrupt,	varken	för	
utländska	investerare	eller	svenska	investerare.	Om	du	inte	kan	lita	på	att	vi	har	ett	stabilt	
skattesystem	med	vissa	grundregler,	sen	kan	man	ändra	nyanser	men	du	kan	inte	helt	
förändra	spelreglerna	från	en	dag	till	en	annan.		
	
Jag	tycker	det	är	konstigt	att	man	vill	göra	det	efter	den	relativt	korta	tiden	från	att	man	
införde	skattefrihet	på	näringsbetingade	andelar.	Nu	har	det	gått	lite	drygt	10	år.	Vi	har	inte	
sett	en	hel	cykel,	vi	vet	inte	hur	det	kommer	se	ut	om	vi	får	en	lågkonjunktur.	Hur	står	sig	
reglerna	då?	Man	har	bara	utvärderat	dem	i	en	uppåtgående	marknad,	inte	nedåtgående.	
Jag	tycker	det	är	kortsiktigt	tänkt	i	analysen.			
	
Du	skriver	i	Fastighetsnytt	att	det	är	viktigt	att	aktörerna	lämnar	remissvar.	Har	ni	lämnat	in	
eller	bistått	några	av	era	kunder	med	remissvar?	
Vi	har	biträtt	vissa	kunder	med	remissvar.	Inte	lämnat	in	något	i	eget	namn,	det	gör	vi	typiskt	
sett	aldrig.	Jag	kan	ha	en	uppfattning	men	det	kan	vara	så	att	den	uppfattningen	är	i	linje	
med	vissa	av	mina	kunder	men	inte	i	andras.	Jag	tror	remissvar	från	skatterådgivare	är	det	
som	de	tittar	på	minst.		
	
Man	nämner	i	utredningen	att	det	blir	lättare	för	Lantmäteriet	att	samla	data	om	det	endast	
sker	lagfartsöverlåtelser.	Samtidigt	underlättar	det	för	utländska	investerare	om	man	kan	
köpa	all	data	från	en	part.	Hur	ser	du	på	transparensen	i	marknaden?	
Jag	förstår	att	de	vill	ha	rätt	fastighetsskatt	och	ta	ut	rätt	stämpelskatt,	absolut.	Men	i	
förhållande	till	investerare	så	finns	det	inget	behov	av	bättre	transparens.	Den	ser	man	till	
att	man	har.		
	
De	andra	förslagen,	att	det	endast	ska	klassas	om	kapitaltillgångar	etc.	Är	det	något	som	har	
diskuterats?	
För	många	är	de	reglerna	relativt	verkningslösa	ändå.	Eftersom	att	vi	har	rätt	mycket	praxis	
som	visar	på	att	man	ganska	enkelt	kan	gå	runt	den.	Egentligen	tillämpas	bara	
lagerbestämmelsen	av	de	som	har	nytta	av	den,	de	stora	byggbolagen	helt	enkelt.	För	att	få	
en	transparens	på	deras	redovisning	och	beskattning.	För	dem	är	det	väldigt	betungande	att	
inte	kunna	göra	det	längre.	Förstår	inte	syftet	med	varför	man	skulle	göra	det.	Det	är	ändå	
frivilligt	idag	att	gå	in	och	ur	det	i	princip	så	jag	ser	inget	behov	utav	att	ändra	det.	Det	är	
snarare	att	det	är	betungande	för	de	som	verkligen	behöver	det.	Men	det	tror	jag	man	var	
ganska	tydlig	med	från	Sveriges	Byggindustri,	i	deras	remissvar	om	jag	inte	minns	fel.		
	
De	aktörer	vi	har	pratat	med	är	överens	om	att	utredningen	inte	har	blivit	särskilt	bra.	Varför	
tror	du	det	har	blivit	som	det	har?	
De	har	bjudit	in	till	samtal	med	vissa.	Vissa	aktörer	har	varit	informerade,	andra	inte,	vilket	
jag	tycker	är	väldigt	konstigt.		
	
Den	svenska	fastighetsbranschen	är	i	förhållande	till	många	andra	branscher	i	ett	unikum.	
Man	är	både	konventionellt	beskattad	genom	bolagsskatt	på	sina	löpande	inkomster,	



förmögenhetsbeskattad	i	form	av	fastighetsskatt	samt	transaktionsbeskattad	genom	
stämpelskatt.	Man	har	moms	men	inte	avdrag	för	moms	alltid.	Det	finns	ingen	annan	sektor	
som	är	det.	Tar	man	försäkringsbolagen	beskattas	de	främst	på	förmögenheten	och	inte	på	
avkastningen.	De	är	inte	konventionellt	beskattade.		
	
Jag	tycker	inte	fastighetsbranschen	är	lågt	beskattad.	Det	är	också	en	begreppsförvirring	
utav	rang.	Gör	du	en	avskattning,	vad	får	du	då?	Jo	du	får	du	ett	nytt	skattemässigt	
anskaffningsvärde	i	bolaget	som	äger	fastigheten.	Vad	får	man	göra	med	det?	Man	får	skriva	
av	mer.	Det	är	alltså	bara	en	periodisering.	Jag	vet	inte	vad	de	kommer	fram	till	men	de	tror	
att	de	på	sikt	kommer	leda	till	en	ökad	skattebas	på	8	miljarder.	Det	har	jag	svårt	att	se,	är	
det	baserat	på	nuvarande	transaktionsvolym?	Det	är	lite	konstigt	om	man	tror	att	volymen	
är	densamma	om	man	ökar	beskattningen	på	transaktioner.	Man	kommer	ha	lägre	löpande	
skatteinkomster	på	de	inkomster	man	får	”going	forward”.	Det	kanske	finns	ett	
nuvärdesvärde	i	det,	absolut.	Men	jag	har	svårt	att	se	att	det	kan	inbringa	de	pengarna.	Även	
om	de	inbringar	de	pengarna,	om	jag	istället	inför	stämpelskatt	på	aktieförsäljning.	Säg	att	vi	
har	en	transaktionsvolym	på	200	miljarder,	85	procent	av	värdet	är	bolagstransaktioner	
utgår	jag	ifrån.	Vi	säger	165	miljarder	om	året.	Tar	du	fyra	procent	stämpelskatt	på	det	får	du	
6,5	miljarder.	De	räknar	med	att	få	in	8	miljarder	och	kommer	med	ett	kioskvältande	förslag	
istället	för	att	titta	på	”the	easy	way	out”.		
	
Borde	man	inte	gjort	någon	förändring	direkt	när	man	märkte	att	handel	med	
näringsbetingade	andelar	användes	på	sättet	som	det	görs?	
Men	var	borde	man	göra	en	lagstiftningsändring?	Inte	lätt	för	er	men	om	man	säger	såhär.	
Jag	kan	förstå	att	det	kan	finnas	en	poäng	i	att	begränsa	transaktioner	som	medför	definitiv	
skattelättnad.	En	vanlig	bolagstransaktion	får	ju	inte	det	eftersom	att	jag	säljer	mitt	bolag	
med	en	fastighet	i	så	får	jag	inte	skriva	av	på	det	nya	förvärvspriset.	Utan	jag	har	fortfarande	
höga	löpande	hyresintäkter	som	jag	får	betala	skatt	på	eftersom	att	jag	har	ett	lågt	
anskaffningsvärde.	Så	det	är	ingen	definitiv	skattelättnad,	att	själva	transaktionen	är	
skattefri.	Möjligtvis	för	den	som	säljer	men	själva	skatteuttaget	är	detsamma	och	den	dag	jag	
någon	gång	säljer	fastigheten	om	jag	måste	göra	det	så	kommer	jag	utlösa	skatten.	Det	
handlar	bara	om	en	periodisering.	Men	det	finns	vissa	fall	då	man	kan	diskutera	att	det	
innebär	en	definitiv	skattelättnad.	Det	tar	man	upp	i	utredningen,	det	är	försäljningen	till	
bostadsrättsföreningar.	Där	går	de	inte	vidare	och	det	kan	jag	tycka	är	lite	konstigt.	
	
Man	diskuterar	även	kontinuiteten	i	underprisöverlåtelser.	Man	kan	då	få	ett	högre	
avskrivningsunderlag.	
Absolut,	det	håller	jag	med	om.	Det	är	lite	konstigt	kan	man	tycka	men	det	finns	tre	saker	
man	kan	säga	emot	det.	Det	ena	är	att	i	alla	andra	situationer	där	man	inte	skrivit	av	allting	
så	kommer	det	också	göras	en	omvärdering.	Då	är	det	så	att	marknivåerna,	alltså	
taxeringsvärdena	har	ökat	ganska	radikalt	i	förhållande	till	byggvärdena,	vilket	gör	att	det	
nästan	i	alla	fall	jag	har	varit	med	om	blivit	sämre	skattemässigt	restvärde	efter	att	du	har	
gjort	en	underprisöverlåtelse.	Därtill	om	du	skriver	av	på	det	ursprungliga	
anskaffningsvärdet,	säg	100	miljoner	på	en	fastighet	som	köptes	för	30	år	sedan.	Då	baserar	
jag	mina	avskrivningar	på	100	miljoner,	1%	per	år	blir	30	miljoner.		Har	jag	då	70	miljoner	
kvar	och	gör	om	detta	får	jag	dels	en	ny	fördelning	och	dels	får	jag	skriva	av	på	70	miljoner.	
En	procent	blir	då	bara	700	tusen	istället	för	en	miljon.	Och	för	det	tredje	får	man	betala	
stämpelskatt	på	en	underprisöverlåtelse.		



	
Håller	du	med	om	att	man	får	en	rabatt	om	man	köper	nu?	Med	tanke	på	att	ingen	räknar	
med	att	den	träder	i	kraft?	
Det	beror	på	vem	som	köper.	Ska	du	köpa	optimistiskt	för	att	sälja	vidare	nu	eller	om	tre	till	
fyra	år	får	man	fundera	lite	på	risken	att	paketeringsutredningen	går	igenom.		Långsiktigt	har	
jag	svårt	att	se	att	det	blir	någon	skillnad.	Det	är	en	nuvärdesberäkning	av	det	förlorade	
avskrivningar	som	är	till	grunden	för	rabatten,	inte	för	skatten	som	sådan	egentligen.	Svårt	
att	uttala	sig	generellt,	beror	på	vem	det	är.		
	
Eftersom	att	värderingen	ofta	utgår	från	DN	kommer	man	ofta	fram	till	pris	men	jobbar	med	
att	göra	olika	avdrag,	hur	resonerar	man	där?	
Ja	det	är	det	som	är	grejen,	avdrag	är	en	ventil	för	att	tillmötesgå	kommittéer	man	liksom	får	
ett	visst	pris	för	fastigheten	ändå	men	man	gör	ett	avdrag	för	latent	skatt.	Å	andra	sidan	det	
här	är	inte	det	priset	vi	har	betalat,	det	finns	två	olika	sidor	av	myntet.	Det	är	svårt	om	jag	
ska	vara	ärlig.	De	transaktioner	där	det	var	mest	påtagligt	var	byggrättsaffärer.	När	du	köpte	
något	som	skulle	bli	en	byggrätt	för	bostäder	om	tre	till	fem	år	och	sedan	säljas	vidare.	Då	
vill	man	göra	det	skattefritt.	Nu	görs	det	i	princip	inga	byggrättsaffärer.	Inom	kommersiella	
fastigheter	var	detta	aldrig	en	särskilt	stor	fråga.	De	transaktioner	har	fortsatt,	det	är	
byggrättsaffärerna	som	har	dött.	Där	var	frågan	mest	aktuellt.	Det	kan	vara	därför	man	
upplever	att	det	inte	är	lika	aktuellt	längre.		
	
	
Appendix	7	-	Intervju	med	Peter	Nilsson,	skatteexpert	i	paketeringsutredningen	
	
Du	får	gärna	berätta	om	dig	själv,	din	roll	och	hur	du	kom	att	vara	med	i	utredningen!	
Jag	jobbar	dels	här	på	Juridiska	Fakulteten	i	Lund	på	30	procent	och	resten	på	LRF-
koncernen,	där	blir	det	också	mycket	fastigheter.	Jag	har	varit	med	i	utredningarna	som	
handlar	om	företagsbeskattning	de	sista	10	åren.	Det	är	alltså	genom	att	jag	jobbar	med	
fastigheter,	LRF	och	varit	med	i	utredningar	tidigare	som	jag	kom	med	i	den	här	utredningen	
som	expert.		
	
Känner	du	Christina	sedan	tidigare?	
Nej	men	jag	har	träffat	henne	några	gånger,	vi	har	liknande	nätverk.		
	
Det	är	ofta	departementet	som	tillsätter	experterna	i	steg	1.	Naturligtvis	i	samråd	med	
utredaren	men	det	är	inte	utredaren	som	utser	dem.			
	
Är	ni	många	medförfattare	under	själva	skrivandeprocessen?	
Nej,	det	är	två	sekreterare	som	håller	i	pennan	som	grund.	Vi	lämnar	synpunkter	men	ibland	
hinner	inte	sekretariatet	med	och	om	någon	vill	ha	med	något	extra	kanske	jag	skriver.	Men	
om	jag	nu	skriver	då	lämnar	jag	ett	förslag.	Till	sist	är	det	Christina,	ordförande,	som	
bestämmer	vad	som	ska	stå.		
	
Ni	har	alltså	mer	lämnat	synpunkter	och	diskuterat?	
Precis,	de	lägger	fram	ett	förslag	till	mötet	och	sedan	har	man	en	diskussion.	Ibland	har	man	
politiska	synpunkter,	”det	här	är	inte	bra	för	branschen”,	och	ibland	är	det	sakliga	
synpunkter.	Så	det	är	både	och.		



	
Vad	har	ni	haft	för	kontakt	med	branschen	under	skrivandets	gång?	
Fastighetsägarna	var	med,	Sabo	var	med,	Lantmäteriet	var	med.	Sen	var	det	även	konsulter	
från	fastighetsbranschen.	Jag	kommer	inte	ihåg	exakt	vilka	men	man	bjöd	in	och	träffade	
vissa	större	bolag,	bland	annat	de	större	byggbolagen.	Annars	gör	man	inte	det	utan	det	är	
experterna	som	ska	stå	för	det.		
	
Träffade	man	branschen	ovanligt	mycket	den	här	gången?	
Nej	det	vill	jag	inte	påstå.	Det	är	mer	för	att	få	en	bakgrund	för	hur	det	ser	ut	och	få	
beskrivet	olika	transaktioner.		
	
Är	alla	med	och	träffar	branschen?	
Nej	det	är	oftast	bara	sekreterare	och	ordföranden.	Det	förekommer	att	man	har	en	öppen	
”hearing”	men	det	hade	inte	vi.		
	
Vad	anser	du	om	mottagandet	av	utredningens	förslag?	
Det	var	väldigt	mycket	kritik	
	
Var	det	väntat?	Kan	det	hända	att	man	lägger	man	sig	längre	åt	ett	håll	för	att	låta	
branschen	reagera	och	sedan	mötas	mer	i	mitten?	
Nej.	Regeringen	skriver	ett	uppdrag,	ett	direktiv.	”Det	här	vill	vi	ha	utrett,	de	här	punkterna	
ska	ni	titta	på,	är	det	problem	med	någonting	av	det	här	ska	ni	lämna	ett	förslag”.	Utifrån	det	
ska	utredaren,	i	detta	fall	Christina,	tolka	sitt	uppdrag	och	utifrån	det	lämna	ett	förslag.		
	
Du	nämnde	att	du	har	varit	inne	via	LRF-konsult	och	gjort	liknande	utredningar	tidigare.	Har	
du	något	exempel	på	det?	
Senaste	i	företagsskattekommittén.	Det	här	med	ränteavdragsbegränsningar.		
	
Eu-direktivet	kom	samtidigt	som	paketeringsutredningen	var	igång.	Det	kommenteras	i	
utredningen	att	man	inte	tar	hänsyn	till	det,	hur	ser	du	på	det?	
Det	fanns	ett	direktiv	men	man	visste	inte	vad	det	svenska	skulle	bli.	Det	är	klart	att	man	
skulle	kunna	skriva	utifrån	direktivet,	det	skulle	man	absolut	kunnat	göra.	Samtidigt	är	det	
här	en	process.	Först	kommer	en	utredning	och	sen	ska	det	lämnas	ut	på	remiss	så	att	man	
får	yttra	sig	och	sedan	ska	det	beredas	i	departementet.	Och	då	kan	man	resonera	som	
Christina	kanske	gjorde,	såhär	ser	reglerna	ut	idag	och	vi	lämnar	förslag	utifrån	detta.	Vad	
som	händer	i	framtiden,	det	får	departementet	ta	hand	om.		
	
Tror	du	att	ränteavdragsutredningen	har	haft	en	påverkan	på	paketeringsutredningen?		
Det	var	två	delar,	man	skulle	utreda	om	branschen	var	över	eller	underbeskattad	och	då	
kommer	man	fram	till	att	om	man	lägger	ihop	inkomstskatt,	stämpelskatt	och	fastighetsskatt	
att	man	inte	är	skattemässigt	gynnad	eller	missgynnad.	Man	betalar	20	procent	skatt.	Lägger	
man	då	till	paketering	så	kommer	de	bli	överbeskattade.	Då	kan	man	fundera	på	vad	som	
händer	om	man	begränsar	ränteavdragen,	jo	skatten	kommer	att	öka.	Jag	har	inte	exakta	
siffror	men	det	finns	risk	att	de	kommer	över	22	procent	om	man	lägger	ihop	detta	och	då	
blir	de	överbeskattade.	Och	då	tror	jag	inte	man	kommer	göra	något	åt	paketeringen.	Man	
kan	inte	överbeskatta	hur	mycket	som	helst.	Om	man	inte	har	en	annan	syn	på	det,	att	
fastighetsskatt	och	fastighetsavgift	inte	ingår.		



	
Det	nämner	man	i	utredningen,	att	fastighetsskatten	är	mer	av	fiskala	intressen.	För	att	
uppkomsten	har	berott	på	andra	saker.		
Ja,	men	samtidigt	så	spelar	det	kanske	inte	någon	roll	i	vilken	form	man	tar	upp.	I	bolagets	
synvinkel	tycker	de	att	såhär	mycket	försvinner	i	skatter,	såhär	många	procent	av	min	vinst.	
Om	du	kallar	det	för	fastighetsskatt	eller	inkomstskatt	är	strunt	samma.		
	
Min	personliga	tro	är	att	om	man	inför	ränteavdragsregler,	som	man	ska,	beroende	på	nivå	
så	klart,	kommer	de	större	företagen	att	drabbas	av	detta.	Och	det	är	de	större	företagen	
som	i	stor	utsträckning	paketerar.	Men	jag	har	svårt	att	se	att	man	gör	båda	delarna.		
	
Man	har	en	annan	dimension	på	ränteavdragsbegränsningarna,	har	haft	hittills	i	alla	fall.	Det	
är	inte	bara	att	man	ska	förhindra	internationell	skatteplanering	utan	man	vill	också	ha	
neutralitet	mellan	eget	och	lånat	kapital.		
	
Som	vi	var	inne	på	tidigare	så	kom	det	mycket	respons	och	mycket	kritik	på	
paketeringsutredningen.	Brukar	det	vara	så	eller	har	det	varit	extra	mycket	uppståndelse	
kring	den	här?	
Ja	det	vill	jag	påstå.	I	utredningen	om	exitskatt,	om	du	är	svensk	och	har	ett	företag	eller	som	
ni	och	har	lite	pengar	så	flyttar	ni	utomlands.	Den	dag	du	flyttar	så	ska	du	skatta,	bara	för	att	
du	flyttar.	Och	det	kan	jag	säga	har	varit	ännu	mer	kritik	så	det	beror	lite	på	vad	det	är.		
	
Så	inget	exceptionellt,	varken	i	under	eller	överkant?	
Kanske	lite	mer,	det	ligger	i	övre	spannet.	Delvis	frångår	du	principerna.	Det	vill	säga	
principen	att	du	ska	beskattas	när	du	överlåter	en	fastighet	för	det	gör	du	ju	inte.	Det	är	
något	annat,	det	är	den	ena.	Dels	så	slår	det	hårt	mot	fastighetsbranschen.	Det	är	väl	skälet	
till	att	det	har	varit	med	kritik	än	normalt.	Det	har	det	nog	varit.		
	
Hur	mycket	hänsyn	tar	departementet	till	remissvaren?	
Där	är	två	aspekter.	Dels	har	du	den	politiska,	ska	du	beskatta	den	här	transaktionen	eller	
inte	och	det	kan	finnas	en	politisk	vilja	att	beskatta	den	här	typen	av	transaktioner.	Och	då	
bryr	man	sig	inte	om	att	det	är	många	som	är	negativa.	Däremot	när	du	väl	har	bestämt	dig	
så	ska	du	utforma	förslaget.	Ju	mer	tekniskt,	desto	mer	skulle	jag	nog	säga	att	man	tar	
hänsyn	till	remissvaren.	
	
Man	har	lite	olika	roll.	När	till	exempel	Lunds	Universitet	lämnar	remissvar	tittar	man	mer	på	
principer	och	kanske	mer	på	lagtext	-	är	den	rätt	utformad?	Medan	näringslivet	har	en	annan	
ingångsvinkel	när	de	svarar.	Måste	titta	på	vem	det	är,	de	har	olika	roller.		
	
Tror	du	att	den	kommer	kunna	antas	fullt	ut	som	den	är	skriven	idag?	
Nej	jag	tror	inte	den	kommer	bli	antagen	alls.		
	
Trodde	ni	det	när	den	presenterades?	Kan	det	vara	så	att	en	expert,	likt	dig,	som	är	
inblandad	sedan	motsätter	sig	det	som	presenterats?		
Man	vill	ju	att	själva	förslaget	ska	bli	bra	men	det	innebär	inte	att	man	ställer	sig	bakom	
principen.	Utan	man	vill	kanske	inte	att	det	ska	införas	men	om	det	ska	införas	bör	det	vara	
ett	fungerande	system.	Det	ena	utesluter	inte	det	andra.			



	
Det	blir	en	svår	fråga	men	hur	tror	du	att	man	kan	förändra	förslaget	så	att	det	kan	fungera	
bättre	i	praktiken?	
Det	diskuterades	olika	modeller,	detta	är	en	modell.	Man	kan	fundera	på	om	man	säljer	en	
(1)	fastighet,	är	det	något	problem?	Det	är	det	kanske	inte	utan	det	kanske	är	när	man	säljer	
många.	Då	skulle	man	kunna	tänka	sig	att	säljer	du	många	är	det	handel.	Då	är	det	det	som	
man	beskattar.	Något	sådant	förslag	skulle	funka	om	man	bara	tittar	på	Sverige.	Men	man	
kan	inte	bara	titta	på	överlåtelse	av	fastighet	utan	man	måste	titta	på	hela	systemet.	Varför	
blir	det	skattefritt	idag,	varför	kan	vi	paketera?	Eftersom	att	det	är	näringsbetingade	andelar.	
Men	om	du	har	handel	med	näringsbetingade	andelar	då	är	de	inte	längre	näringsbetingade,	
då	är	de	lager.	Då	skulle	man	kunna	ha	en	sådan	regel.		
	
Men	då	är	vi	tillbaka	till	det	som	var	problemet	2004.	Då	lägger	man	in	ett	utländskt	bolag	
mitt	i	mellan	för	då	har	man	EU-direktiv.	Den	frågan	var	uppe	och	då	kom	man	ganska	
snabbt	fram	till	att	det	hade	varit	det	bästa,	eller	i	alla	fall	en	bättre	lösning.	Men	den	
kommer	inte	fungera	för	den	är	så	lätt	att	gå	runt.	Sen	kan	man	även	fråga	sig	vad	det	är	
som	sticker	mest	i	ögonen?	Är	det	när	man	säljer	en	hyresfastighet	till	ett	annat	
fastighetsbolag?	Det	kan	man	tycka	men	där	skjuter	du	bara	upp	skatten.	Medan	när	du	
ombildar	till	en	bostadsrättsförening,	i	praktiken	är	det	en	evig	uppskjutning.	Då	skulle	man	
kunna	tänka	sig	att	det	bara	är	ombildning	till	bostadsrättsförening	man	gör	något	åt.	Jag	
säger	inte	att	det	ska	bli	så	men…	
	
Man	pratar	lite	om	inlåsningseffekten	det	kan	skapa	och	i	utredningen	nämner	man	vid	ett	
tillfälle	att	det	kan	vara	något	positivt	med	långt	ägande.	När	vi	har	intervjuat	andra	parter	
menar	de	att	det	kan	bli	att	en	fastighet	är	fast	hos	en	ägare	som	inte	kan	utveckla	den	lika	
bra	som	en	annan.	Hur	ser	du	på	det?		
Absolut,	jag	tror	inte	någon	egentligen	vill	ha	inlåsningseffekter.	Samtidigt	finns	det	mer	än	
skatteskäl	att	göra	en	överlåtelse	av	aktier	istället	för	fastighet.	Du	kan	ha	andra	villkor	i	
avtalet.	Även	om	det	blir	beskattning	kommer	man	att	fortsätta	att	paketera	av	andra	skäl.		
	
Är	det	någon	speciell	del	i	utredningen	som	du	har	haft	extra	mycket	fokus	kring?	
Jag	jobbade	mycket	med	stämpelskatt	för	det	låg	närmare	oss.	Där	lämnade	vi	lite	förslag.	
	
Är	du	nöjd	med	det	utfallet?	
De	gick	inte	fullt	ut	med	det	vi	ville.	Det	var	ett	par	saker	som	kom	med	men	det	är	
fortfarande	stämpelskatt	på	fastighetsreglering	och	liknande.		
	
Vill	du	berätta	mer	ingående	kring	utredningen	arbete,	hur	det	går	till.	Träffades	ni	ofta	
allihopa	och	diskuterade	förslagen?	
Just	i	den	här	utredningen	kan	man	säga	att	sekretariatet	jobbar	varje	dag.	Det	är	ett	
heltidsjobb.	De	har	kontakt	md	ordföranden.	Hur	ofta	vill	jag	inte	svara,	det	beror	på.	Men	
jag	tror	de	har	kontakt	varje	vecka,	de	levererar	texter	etc.	som	hon	läser.	När	hon	var	nöjd	
med	viss	del	så	presenteras	det	på	ett	möte	och	det	är	ett	ganska	fast	schema.	Jag	tror	vi	
hade	var	femte	eller	var	sjätte	vecka	eller	något	liknande.	Inför	varje	möte,	någon	vecka	
innan,	så	fick	man	då	ett	antal	sidor	som	man	läste	och	sedan	diskuterade.	Efter	det	gick	de	
hem	och	arbetade	om	det,	ibland	kom	de	tillbaka	beroende	på	om	det	var	väldigt	mycket	



synpunkter,	tyckte	man	att	det	var	helt	fel	så	kom	det	tillbaks	en	gång	till.	Avsnitt	för	avsnitt	
så	att	säga.		
	
Sen	var	det	två	delar.	En	mer	fastighetsekonomisk	då	det	var	någon	fastighetsekonom	med	
som	tittade	extra	på	de	frågorna,	annars	går	det	till	på	samma	sätt.	Det	var	en	sekreterare	
som	var	ekonom	och	en	jurist.	Ekonomen	räknade,	precis	som	ni,	i	Datscha	och	så.	Han	är	
nationalekonom.	Sedan	kan	man	ha	olika	undergrupper.	Vi	gjorde	inte	det	i	denna	
utredningen	men	näringslivet	träffas	ibland	själv	dagen	innan	och	diskuterar	om	man	vill	ha	
en	gemensam	linje.		
	
Vill	man	då	någonting	kan	man	träffa	bara	ordförande.	Alternativt	att	man	skriver	något	och	
lämnar	in	för	att	diskutera	det	med	en	sekreterare.		
	
Får	näringslivet	bara	möjlighet	att	påverka	om	ni	tar	kontakt,	eller	kan	man	när	man	under	
en	pågående	utredning	be	om	att	ta	del	av	information	löpande?	
Nej	absolut	inte.	Det	är	sekretess.	Du	har	ju	direktivet	så	du	kan	alltid	skicka	in	material.	Det	
förekommer	dock	nästan	aldrig,	då	tar	man	det	genom	experterna.	Det	är	det	som	är	
tanken.		
	
Så	det	är	under	remisstiden	man	får	yttra	sig	istället?	
Under	utredningstiden	är	det	sekretess,	det	är	inget	man	går	ut	och	säger.	Framförallt	den	
här	typen.	Både	denna	och	företagsskattekommittén	kan	påverka	börs	och	så	vidare.	Sen	
finns	det	andra	utredningar	som	är	mer	tekniska	så	att	det	inte	spelar	någon	roll	men	
grunden	är	att	det	är	sekretess.		
	
Är	du	fortsatt	involverad	nu?	
Nej,	den	är	borta	nu.	När	man	har	lämnat	betänkande	är	allt	klart.	Sen	är	det	departementet	
som	sköter	resten.		
	
Så	det	är	de	som	tar	hänsyn	till	remissvaren?	
Ja	så	är	det.	Ibland	förekommer	det	lite	underhandskontakter	men	väldigt	lite.	Det	sköts	
främst	i	regeringskansliet.		
	
Om	ordförande	går	vidare	med	något	som	andra	medverkande	inte	är	nöjda	med.	När	får	de	
uttala	sig	om	det	då?	
När	det	är	offentligt.	Det	är	när	betänkandet	är	lagt.	Det	vill	säga	när	utredningen	är	
överlämnad	till	finansministern	i	det	här	fallet,	då	är	det	offentligt.	Men	inte	innan	dess.		
	
Var	det	något	speciellt	med	denna	utredning	eller	var	den	lik	många	andra?	
Egentligen	var	den	det.	Det	som	skiljer	denna	var	att	man	också	skulle	utreda	om	branschen	
var	över-	eller	underbeskattad.	Det	var	egentligen	företagsskattekommittén	som	tyckte	att	
de	var	underbeskattade,	de	tittade	bara	på	inkomstskatten.	Det	kan	man	konstatera,	att	om	
man	bara	tittar	på	inkomstskatten	betalar	de	omkring	tio	procent.	I	förhållande	till	22	kan	
man	säga	att	det	är	underbeskattat.	Det	var	ett	av	själen,	som	jag	har	förstått	det,	att	man	
tillsatte	utredningen.	Bland	annat	eftersom	att	man	visste	att	det	skulle	komma	nya	regler	
gällande	ränteavdrag.		
	



Man	kan	alltid	prata	om	kvalitet	också.	Tittar	man	på	gamla	utredningar	är	de	på	kanske	4-5	
år.	Med	fyra	sekreterare.	Nu	gör	man	allting	på	två	år	med	två	sekreterare.	Så	det	är	25	
procent	av	resurserna.	Det	innebär	inte	att	vi	är	mer	begåvade	idag	eller	att	man	skriver	
snabbare.	Det	beror	på	mindre	pengar,	att	det	ska	gå	snabbare	och	man	inte	har	tid	att	
vänta	i	fem	år	på	ett	förslag.	Det	blir	sämre	kvalitet	på	lagstiftningen.		
	
Har	du	märkt	av	det	under	tiden	du	varit	aktiv?	
Nä	det	har	varit	samma	i	10	år.		
	
Hur	ser	det	ut	med	antalet	experter,	hur	många	har	man	att	välja	på?	Är	du	aktiv	i	de	flesta	
utredningar	som	liknar	denna?	
Man	kan	säga	att	det	finns	LRF,	Svensk	Näringsliv,	Fastighetsägarna	och	Företagarna.	Alla	är	
inte	alltid	med,	absolut	inte.	Två	av	organisationerna	är	nästan	alltid	med	i	
skatteutredningar.	Är	det	större	är	det	kanske	tre	men	aldrig	alla.	Och	Fastighetsägarna	
skulle	vara	med	eftersom	att	det	var	fastighetsbranschen.	Tittar	man	på	en	annan	bransch	är	
de	oftast	inte	med.	Däremot	är	Svenskt	Näringsliv	och	LRF	nästan	alltid	med.		
	
Hur	många	skattejurister	finns	det	på	LRF?	
Det	finns	inte	så	många.	Det	är	inte	alltid	de	bästa	inom	ämnet	som	sitter	som	experter,	det	
ska	man	ha	med	sig.	Experter	utses	egentligen	av	organisationer,	sedan	har	man	någonting	
som	heter	sakkunnig.	Det	är	regeringen	som	kommer	till	dig	som	man	vet	är	specialist	inom	
det	här	området,	då	blir	man	sakkunnig.	De	riktiga	experterna	är	de	som	är	sakkunniga.	De	
brukar	vara	2-3	stycken,	fyra	om	det	är	en	stor	utredning.		
	
Är	det	något	du	känner	att	vi	har	missat	att	fråga	om?	
Ni	har	mest	frågat	om	hur	det	går	till.	Hoppas	ni	har	fått	en	bra	bild.		
	
Det	är	viktigt	att	ta	med	sig	att	det	fanns	ett	direktiv	och	att	man	skulle	lämna	förslag	utifrån	
det.	Det	är	regeringen	som	har	beställt	detta.		
	
Om	du	hade	suttit	på	ett	fastighetsbolag,	hur	hade	du	reagerat	då?	
Jag	tror	i	och	för	sig	inte	att	man	slutar	sälja	fastigheter	på	grund	av	detta,	inte	på	sikt	i	alla	
fall.	Det	är	bara	prisbilden	som	ändras.	Plus	att	om	prisbilden	ändras	dränerar	man	på	
kapitalet	och	vinster,	så	är	det.	Och	det	är	olämpligt	men	jag	tror	inte	transaktionerna	
försvinner	utan	man	anpassar	sig.	Före	2004	funkade	inte	detta.	Då	kunde	man	inte	göra	
detta.	Fastighetsbildningen	fungerade	inte	på	samma	sätt.	Skulle	du	sälja	fastigheter	så	sålde	
man	fastigheten	och	då	skattade	man.	Då	var	det	inte	heller	22	utan	28	procent	skatt.		
	
Det	är	naturligtvis	någon	som	ska	betala	till	sist	och	det	är	hyresgästen.	Är	det	kommersiella	
hyresgäster	är	det	lättare	att	höja,	är	det	bostäder	blir	det	svårare.		
	
Precis,	där	skiljer	det	sig	i	Sverige	eftersom	att	det	finns	en	hyresreglering.		
Det	kan	man	fundera	på	om	man	pratar	med	fastighetsägare.	Hur	klarade	man	sig	då,	vad	
hade	man	för	vinster	då,	har	de	kapitaliserat	hem	hela	denna	skattesänkning	till	sig	själv	eller	
har	hyresgästerna	fått	del	av	den,	det	är	inget	jag	vet.		
	



På	sikt	kanske	även	en	skattehöjning	slår	på	branschen	för	hyresbostäder.	Men	du	har	
samma	problem	med	ränteavdragsbegränsning.	Jag	vet	inte	exakt	men	det	förslaget	som	
finns	innebär	ungefär	en	skattehöjning	på	två	miljarder	för	fastighetssektorn.	Viss	del	av	det	
som	kommer	på	bostadsmarknaden	kommer	inte	slå	igenom	direkt	men	kanske	på	sikt.		
	
Det	kommer	att	kosta	att	bygga	och	de	kostnaderna	kan	man	föra	vidare	på	hyresgästerna	
vid	nyproduktion.	Man	har	pratat	om	bostadsbrist	länge	nu,	hur	ser	du	på	timingen?	
Ja	det	är	därför	det	här	förslaget	skulle	kommit	för	längesen.	Det	tror	jag	i	alla	fall.	Det	är	ett	
skäl.	Det	finns	olika	departement.	Ett	bostadsdepartement	med	Peter	Eriksson	och	sedan	
finansdepartement	som	är	en	annan	sak,	skulle	man	kunna	tänka	sig.		
	
Tror	du	att	om	förslaget	hade	kommit	som	det	såg	ut	idag	för	fem	till	tio	år	sedan	att	
chansen	hade	varit	större	att	det	antagits	då?	
Det	skulle	kanske	kunna	vara	så.		
	
På	grund	av	att	ränteavdragsutredningen	inte	varit	då?	
Ja	den	kommer	först,	eftersom	att	den	måste	genomföras.		
	
Där	har	man	även	valt	att	lägga	sig	på	hårdare	nivå	än	kravet.	Vad	är	anledningen	till	det?	
Det	är	att	man	vill	behandla	lånat	kapital	på	samma	sätt	som	eget.	Du	får	inte	göra	avdrag	
för	utdelning.	Även	Åsa	(Hansson)	var	med	i	den	utredningen,	och	hon	är	mer	ekonom	än	
jag.	Det	finns	studier	som	visar	på	att	man	får	en	mer	effektiv	kapitalanvändning	om	det	är	
neutralitet.	Nu	skattesubventionerar	man	ränteavdrag.	Det	är	ett	av	skälen.	Samtidigt	kan	
man	säga	att	företagsekonomiskt	så	är	ränta	en	kostnad	och	företagsbeskattning	bygger	på	
det	företagsekonomiska	synsättet.	Även	om	Sverige	har	väldigt	generösa	ränteavdragsregler	
jämfört	med	andra	länder	så	är	grunden	i	de	flesta	systemen	att	ränta	är	avdragsgill.	Dock	
att	det	finns	tak.	
	
De	flesta	fastighetsföretagen	verkar	inte	tro	att	det	ska	hända	nu?		
Jag	har	sett	att	man	skriver	in	klausuler	som	säger	att	om	det	inträffar	inom	en	viss	tid	ska	
man	göra	en	prisreduktion.	
	
Den	ska	träda	i	kraft	första	juli	enligt	utredningen,	hur	ser	du	på	det	i	nuläget?	
Ja	men	det	blir	det	inte	vilket	fall	som	helst.	Inget	innan	valet,	så	mycket	kan	man	säga.		
	
Görs	det	något	utlåtande	som	säger	att	det	inte	kommer	hända	något	vid	1	juli?	
Nej,	det	gör	man	inte.	Nu	kommer	det	en	budgetproposition	och	där	kommer	det	
förmodligen	inte	att	stå	någonting.	Då	får	man	titta	på	budgetpropositionen	efter	valet.		
	
Jag	var	med	i	en	utredning	som	handlade	om	sambandet	mellan	redovisning	och	beskattning	
för	snart	10	år	sedan.	Ringer	ni	till	finansdepartementet	säger	de	fortfarande	att	den	frågan	
bereds.	Man	har	alltså	inte	slängt	den	men	det	kommer	aldrig	bli	något	nu	när	den	är	så	
gammal.	Ska	du	göra	någonting	där	måste	du	ha	en	ny	utredning.		
	
Man	kan	fundera	på	om	man	kan	använda	paketeringsutredningen.	Nu	kommer	
ränteavdragsregler	och	sedan	kommer	lite	rättsfall	på	det	området	och	på	andra	områden.	
Då	kanske	man	måste	börja	om.	Då	kanske	man	måste	titta	igen	på	hur	mycket	under	eller	



överbeskattade	fastighetsbranschen	är.	Så	får	man	börja	om	igen.	Den	har	ett	bäst	före	
datum.		
	
Det	är	alltså	budgetpropositionen	man	måste	dyka	in	i	för	att	få	reda	på	utfallet?	
Ja	det	är	ofta	så.		
	
Datumet	första	juli,	brukar	det	vara	något	år	efter	att	utredningen	blir	offentlig	eller	hur	
kommer	man	fram	till	det?	
Man	gör	en	bedömning.	Om	den	nu	ska	gå	alla	stegen,	remiss,	lagråd,	opposition,	när	kan	
den	läggas	fram	som	tidigast?	Man	kan	dock	säga	att	nästan	aldrig	blir	det	datumet	som	
skrivs.		
	
Vad	är	anledningen	till	att	man	skjuter	upp	remisstiden?	
Just	i	det	här	fallet	var	det	att	man	ville	ha	det	synkroniserat	med	ränteavdragsförslaget.		
	
Vet	du	om	man	har	sett	något	samband	mellan	vilka	som	har	skickat	in	remissvar	till	de	olika	
utredningarna?	
Ja	det	är	mycket	samma	parter.		
	
Det	känns	som	att	många	företag	har	liknande	åsikter	medan	till	exempel	Lunds	Universitet	
har	mer	funderingar	kring	lagstiftningen,	inte	nivåerna.		
Ja,	Skatteverket	yttrar	sig	sällan	om	nivåer	och	så	vidare	eftersom	att	det	är	en	politisk	fråga.	
Det	kan	man	ha	med	sig.	Beger	ni	in	svar	från	myndigheter	är	det	av	mer	teknisk	karaktär.	
Spelar	ingen	roll	för	er	uppsats.		
	
	


