
Examensarbete: "Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen” 

Värdeintyg som används i samband med lagfartsansökningar har länge varit outforskade. “Vem som 

helst kan intyga vad som helst”, har det låtit. Med målet att ta reda på hur det ser ut i verkligheten har vi 

inventerat hundratals värdeintyg och analyserat innehållet utifrån stämpelskattelagens krav. 

Värdeintyg kommer in i bilden i det fall som stämpelskatt ska utgå, men den aktuella fastigheten saknar 

ett taxeringsvärde. I vanliga fall görs en jämförelse mellan köpeskilling och taxeringsvärde, varpå 

stämpelskatten baseras på det högsta beloppet. När taxeringsvärdet saknas jämförs istället 

köpeskillingen och det marknadsvärde som anges i ett intyg som tas fram av en sakkunnig.  

Inskrivningsmyndighetens handläggare har i sina arbetsinstruktioner i uppgift att kontrollera vissa 

aspekter av värdeintygen, medan andra saker lämnas utan granskning. Huruvida upprättaren av 

värdeintyg är sakkunnig att bedöma ett fastighetsvärde är inget som kontrolleras och personers kunskap 

inom fastighetsvärdering tas det ingen hänsyn till när intygen godkänns. 

De vanligaste upprättarna är mäklare, men på andraplats hittar vi de upprättare som inte redovisar sin 

kompetens överhuvudtaget. Det står alltså ett personnamn, och i många fall en arbetsgivare – men 

ingen yrkestitel. Den vanligaste arbetsgivaren till dessa okända yrkespersoner är en bank, men det 

förekommer också privatpersoner. Så visst kan man krasst säga att vem som helst kan upprätta ett 

värdeintyg. 

Vad är det då som intygas? Vanligtvis uttrycker sig värdeintyget i generella termer, såsom “fastighetens 

värde överstiger inte köpekillingen”. Redovisningen sker oftast i form av en standardiserad mall utan 

uppgifter om värderingsmetod eller de förutsättningar som har legat till grund för värderingen. Det är 

dock inte svart eller vitt. Det finns också värdeintyg med beskrivningar av värderingsobjektet, 

motiveringar och redogörelser för antaganden, i varierande grad.  

De standardiserade mallarna och de vanligt återkommande fraserna resulterar i stort sätt alltid i att 

stämpelskatten utgår på den mellan parterna avtalade köpeskillingen, det vill säga den lägsta möjliga 

skatten. Den enkät som vi skickade ut till personer som har arbetat med att upprätta värdeintyg 

beskriver hur det har förekommit att kunder som fått höga intygade värden blivit missnöjda med dessa, 

eftersom de innebär en högre skatt. Kunderna har sedan vänt sig till en annan värdeintygsupprättare i 

jakt på ett mer gynnsamt värdeintyg. 

Det finns några saker som skapar förvirring bland upprättarna av värdeintyg. Det ena är begreppen 

värdetidpunkt respektive värderingstidpunkt, och det andra är vilket sorts värde som ska intygas. Det 

har framkommit att det finns delade meningar huruvida det är ett marknadsvärde eller ett tilltänkt 

taxeringsvärde som ska tas fram för värdeintyget. Bland de som är införstådda i att det är ett 

marknadsvärde som ska intygas är det en vanlig åsikt att det är orättvist att eventuellt behöva skatta på 

det fulla marknadsvärdet bara på grund av att ett värdeintyg har behövts, i jämförelse med de vanliga 

fallen där köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet. 

Detta arbete har inventerat över 500 värdeintyg och redogjort för hur dessa ser ut i praktiken och är en 

första överblick. Värdeintygen har fått träda fram ur det dolda och det finns mycket att titta närmare på 

i framtiden.  
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