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Stoppa skatteregleringarna!
De stämpelskattebefriade fastighetsregleringarna (marköverföring) firar snart 40-årsjubileum. Jag anser att det är dags 
att sätta stopp för dem. Jag ser två goda argument för det. För det första så går staten miste om stora skatteintäkter. För 
det andra belastas lantmäterimyndigheterna med ärenden som inte egentligen har något med lämplig fastighetsindelning 
att göra, dvs. viktiga ärenden får trängas med tämligen oviktiga skatteregleringar. Dessutom finns det välkända risker 
och brister med fastighetsregleringar jämfört med den säkra sammanläggningen. De stämpelskattebefriade fastighets-
regleringarna är idag vardagsmat. Det roliga i sammanhanget är att det förekommer fastighetsregleringar där det hade 
varit billigare att söka lagfart då förvärven ändå var stämpelskattebefriade.

Av: Fredrik Warnquist LTH

Det finns flera olika tänkbara sätt att stoppa skat-
teregleringarna. Ett bra sätt bör stänga ute de 
ärenden vars huvudsakliga syfte är att undvika 
stämpelskatt samtidigt som det ska släppa igenom 
de ärenden som faktiskt innebär en förbättrad fast-
ighetsindelning. Ett bra sätt ska även vara lätt för 
förrättningslantmätarna att tillämpa. 

En första idé är att förbjuda marköverföringar 
från fastigheter som uppfyller FBL 3 kap.  Ett lik-
nande villkor finns redan i FBL 8:2 2st. Det hade 
då inneburit att olämpliga fastigheter skulle kunna 
utplånas genom fastighetsreglering men att lämp-
liga fastigheter skulle fredas. Att bedöma om fast-
igheter är lämpliga eller olämpliga är inga problem 
för förrättningslantmätaren. För den som vill slå 
samman två lämpliga fastigheter kan man istället 
använda sammanläggning. En alltför ”kundvänlig” 
användning av undantagsregeln i FBL 3:9 skulle 

dock kunna neutralisera denna första idé. 
En andra idé är att spärra hur stort marknads-

värde som får överföras genom fastighetsregle-
ring. Detta gränsvärde bör då knytas till prisbas-
beloppet på ett liknande sätt som regeln i FBL 
6:6. Detta gränsvärde kan sättas relativt högt 
utan att det för den delen skulle vara mer lönsamt 
att fastighetsreglera framför att söka lagfart. Ett 
gränsvärde som i dagens penningvärde är runt 
en miljon kr skulle knappast innebära något hinder 
för exempelvis utvidgningar av bostadsfastigheter 
på landsbygden. Grundläggande värdering är inga 
problem för förrättningslantmätaren. En fråga som 
kvarstår är dock om gränsvärdet ska gälla per 
fastighet eller per förrättning.

Här följer två idéer som hade funkat mindre bra. 
Den ena att koppla spärren till graderingsvärdet på 
ett liknande sätt som regeln i FBL 5:20, det hade 

spärrat bort alldeles för många fall. Den andra är 
att belägga all fastighetsreglering med stämpel-
skatt, vilket inte är önskvärt.  

Du tänker kanske att fastigheter placerade i 
aktiebolag också undviker stora summor stämpel-
skatt. Javisst, men det är knappast lantmätarens 
problem och framförallt så belastas inte lantmäte-
rimyndigheten med 10-20 timmars handläggning 
då aktierna överlåts. Det stämmer att både klyv-
ning och avstyckning + sammanläggning också 
kan användas för att undvika stämpelskatt, men 
här finns det inte samma problem som vid fastig-
hetsreglering. 

Två lästips är Anna Magnussons examensarbe-
te Fastighetsreglering eller lagfart samt Madelene 
Gustafsson & Nina Johanssons examensarbete 
Sammanläggning. Båda går att finna på www.
lantm.lth.se/utbildning/examensarbete.
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