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Sammanfattning 

Fastigheter är en vanlig kapitalplacering och vinsten vid en avyttring beskattas 

normalt i inkomstslaget kapital. Dock finns det vissa undantag härifrån och det är 

när en person anses bedriva handel med fastigheter. Det skatterättsliga begreppet 

handel med fastigheter saknar en definition i lagtext, men om denna verksamhet 

bedrivs ska vinsten vid en fastighetsavyttring beskattas i inkomstslaget närings-

verksamhet. För fysiska personer blir det en väsentlig skillnad i beskattnings-

konsekvens. Därav finner jag det intressant att utreda vad som avses med 

begreppet handel med fastigheter, vilket jag kommer göra i denna framställning.  

Eftersom begreppet handel med fastigheter inte är definierat i lagtext är de all-

männa rörelsekriterierna för näringsverksamhet utgångspunkten vid bedöm-

ningen, det vill säga att verksamheten ska bedrivas varaktigt, yrkesmässigt och i 

vinstsyfte.   

För att handel med fastigheter ska föreligga måste det vara fråga om både förvärv 

och avyttring av fastigheterna. Det är vanligtvis ifråga om bebyggda fastigheter 

och de avyttras normalt i samma skick som de förvärvas. Befintlig praxis är om-

fattande och antalet fastigheter som har varit föremål för prövning har varit allt 

från några få till över 30 st. Det har även varit stor variation när domstolen har 

bedömt respektive inte bedömt att handel med fastigheter har förelegat. I något 

fall har det varit fråga om tio avyttringar som bedömdes utgöra handel med 

fastigheter medan det i ett annat kunde avyttras 23 fastigheter utan att det ansågs 

vara handel med fastigheter. Utifrån befintlig praxis är det inte möjligt att dra 

någon slutsats om ett exakt antal avyttringar som utgör handel med fastigheter.  

Genom denna studie kan det konstateras att faktorer som påverkar bedömningen 

av huruvida handel med fastigheter föreligger är antalet fastigheter, omsättnings-

hastigheten, syftet med transaktionerna och antalet avyttrade fastigheter i för-

hållande till hela innehavet. En helhetsbedömning av samtliga omständigheter i 

det enskilda fallet måste således ske.  

Det finns olika slags fastigheter och när det kommer till jord- och skogsfastigheter 

kan det genom denna framställning fastställas att utgångspunkten är att de inte 

ingår i verksamheten handel med fastigheter. Det förutsätter dock att syftet med 

förvärven inte är att de ska omsättas i handel med fastigheter.  

För det fall inte lagstiftningen på området förändras kommer det även fortsätt-

ningsvis att vara upp till domstolen att bedöma när handel med fastigheter före-

ligger. För att öka förutsebarheten för den skattskyldige kan en möjlig väg vara att 

införa en presumtionsregel för när handel med fastigheter föreligger, även om den 

inte kommer att lösa alla problem.           
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1. Inledning 

1.1 Ämne och problembeskrivning 

Sveriges mark är indelad i olika avgränsade områden, vilka utgör fastigheter. Det 

finns idag över 3,2 miljoner olika fastigheter och antalet ökar med ca 13 000 årli-

gen.
1
 Eftersom det för närvarande råder bostadsbrist i Sverige kommer antalet 

fastigheter med all sannolikhet fortsätta öka då det inom tio år finns behov av ca 

600 000 nya bostäder.
2
 Under perioden 2010 – 2016 beviljades i genomsnitt ca 

139 000 lagfarter årligen, vilket visar att det sker många förvärv och avyttringar 

av fastigheter varje år.
3
 Många använder dessutom fastigheter som en kapital-

placering, eller som ett komplement till sin pension, och där har exempelvis 

skogsfastigheter visat god och stabil värdetillväxt under en längre tid.
4
  

Förvärv och avyttring av en fastighet medför vanligen en beskattningskonsekvens. 

Avyttrar en fysisk person sin privatbostadsfastighet ska vinsten vid försäljningen 

beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats som, efter kvotering enligt 45 

kap. 33 § Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), IL, uppgår till 22 %. Avyttras en 

näringsfastighet ska även denna vinst beskattas i inkomstslaget kapital, men 

skattesatsen är då 27 % efter kvotering enligt 45 kap. 33 § IL. För juridiska per-

soner beskattas vinsten vid en avyttring med 22 %, vilket framgår av 65 kap. 10 § 

IL. Härutöver finns det dock särskilda bestämmelser i 27 kap. IL, vilka reglerar 

hur fastigheter ska behandlas när de ingår i en verksamhet som betecknas som 

handel med fastigheter. Dessa bestämmelser får framförallt betydelse för fysiska 

personer.   

Enligt 27 kap. 2 § IL ska den som innehar en lagertillgång enligt 27 kap. 4 § IL 

anses bedriva handel med fastigheter och av 27 kap. 4 § IL framgår att en fastig-

het som förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt ska utgöra lagertillgång 

hos förvärvaren om denne bedriver handel med fastigheter. Ett populärt uttryck 

härför är ”byggmästarsmitta”. Byggmästarsmitta kan antingen innebära att en 

fastighet blir smittad av en person som bedriver handel med fastigheter eller att en 

person anses smittad på grund av sitt ägande i ett företag som bedriver handel med 

fastigheter.
5
 

Vad som avses med själva begreppet handel med fastigheter och vad som krävs 

för att denna verksamhet ska föreligga finns inte reglerat i lagtext. Vid avyttring 

av en fastighet som utgör lagertillgång ska vinsten beskattas i inkomstslaget 

näringsverksamhet. För en fysisk person innebär detta en väsentlig skillnad 

eftersom vinsten då blir föremål för såväl statlig som kommunal inkomstskatt 

samt att den ligger till grund för beräkning av sociala avgifter.
6
     

                                                 
1
 Lantmäteriet, fastigheter.   

2
 Boverkets rapport 2017:17, s. 19.  

3
 SCB, statistik om lagfart. 

4
 LRF Konsult, Skogsgårdens lönsamhetsrapport oktober 2017, s. 2.  

5
 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen, kommentaren till 27 kap. 1 §. 

6
 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen, inledningen till kommentaren till 27 kap.  
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Eftersom någon legal definition av begreppet handel med fastigheter inte finns har 

det lämnats åt domstolen att bedöma när yrkesmässig handel med fastigheter 

föreligger.
7
 Mot bakgrund härav finns det inte på förhand någon möjlighet för den 

skattskyldige att förutse hur sina fastighetstransaktioner kommer att bedömas, 

vilket är anmärkningsvärt då det enligt legalitetsprincipen inte får ske uttag av 

skatt om det inte är föreskrivet i lag. Förutsebarheten är ytterst väsentlig inom 

skatterättens område eftersom en felaktig bedömning av den skattskyldige kan 

medföra betydande konsekvenser.
8
  Jag vill med denna uppsats utreda vad som 

krävs för att handel med fastigheter ska anses bedrivas, då detta innebär en 

väsentlig skillnad beskattningsmässigt, framförallt för fysiska personer.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda det skatterättsliga begreppet ”handel med 

fastigheter” och därigenom, om möjligt, fastställa när denna verksamhet              

anses bedrivas.  

 

Jag ämnar även undersöka huruvida det är någon skillnad mellan olika slags 

fastigheter, såsom exempelvis hyresfastighet och jordbruksfastighet, och om det 

påverkar bedömningen av huruvida handel med fastigheter anses föreligga eller 

inte.   

 

Frågeställningar: 

 

 Vad avses med det skatterättsliga begreppet handel med fastigheter? 

 

 Är det någon skillnad mellan olika slags fastigheter vid bedömning av om 

handel med fastigheter anses föreligga?  

1.3 Avgränsningar 

Inom min studie har jag beaktat material fram till och med den 30 april 2018. 

Material som har tillkommit efter nämnda datum och som berör ämnet inom 

denna framställning har således ej behandlats.     

Eftersom syftet med uppsatsen är att utreda när handel med fastigheter anses be-

drivas kommer studien begränsas till att enbart behandla när fysiska eller juridiska 

personer direkt avyttrar fastigheter. Därav ämnar jag inte redovisa för reglerna 

avseende andelar i fastighetsförvaltande bolag eller innebörden av när fastigheter 

innehas av ett aktiebolag och samtliga aktier i bolaget avyttras. Jag avser inte att 

beröra reglerna kring tomtrörelse och avyttring av byggnadstomter då dessa 

fastigheter inte anses utgöra lagertillgångar i den bemärkelsen att de omfattas av 

reglerna i 27 kap. 4 § IL.      

Eftersom mitt syfte endast inbegriper reglerna kring handel med fastigheter 

kommer uppsatsen enbart innehålla en kortare redogörelse för begreppet bygg-

                                                 
7
 Prop. 1980/81:68 s. 151. 

8
 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro-och handbok i skatterätt, s. 717. 
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nadsrörelse. Denna redogörelse syftar till att ge läsaren en bättre förståelse 

eftersom dessa verksamheter vanligen tangerar varandra. 

Vidare begränsas uppsatsen till att enbart behandla de nationella bestämmelserna 

på området. (Se vidare i avsnitt 1.4.3). 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Inledning 

Vid bedömning av huruvida en framställning anses vara vetenskaplig eller inte är 

den valda metoden avgörande. Då det är metoden som förenar framställningens 

problem, material och slutsats är det av vikt att vald metod är lämplig utifrån valt 

ämne och material. Eftersom mitt huvudsakliga syfte är att utreda vad som avses 

med handel med fastigheter, och därigenom försöka fastställa när denna verksam-

het anses bedrivas, får ämnet anses vara rättsdogmatiskt. Mot bakgrund härav har 

jag valt att använda traditionell rättsdogmatisk metod för att uppnå uppsatsens 

syfte. Val av metod får anses vara motiverat eftersom rättsdogmatikerns uppgift är 

att systematisera och fastställa gällande rätt.
9
  

I det följande presenteras en närmare innebörd av den rättsdogmatiska metoden 

och för att komplettera denna ämnar jag även att kort redovisa för den rätts-

analytiska respektive den rättspolitiska metoden. Därefter följer en kortare be-

skrivning av en alternativ metod och slutligen redogör jag för vilket material som 

har använts i uppsatsen.   

1.4.2 Rättsdogmatisk metod   

Den rättsdogmatiska metoden innebär att systematisera och fastställa gällande 

rätt.
10

 Dock finns det uppfattningar om att en beskrivning av den rättsdogmatiska 

metoden kan framstå som både vag och obestämd.
11

 Att metoden kan framstå som 

oklar kan förklaras med att ordet dogmatisk närmast får betydelsen fördomsfull 

och oviljan att förnyas, men framförallt då dogmatisk får anses vara synonym med 

ovetenskaplig.
12

 Dessutom kan ordet dogmatik även få läsaren att tänka på teologi 

och därmed bristande förutsättningslöshet.
13

 Dock får termen rättsdogmatik i all-

mänhet numera vara accepterad, varför det inte finns skäl att benämna den på 

annat sätt.
14

   

Sandgren menar att det saknas en konsensus om vad rättsdogmatik innebär, men 

att flera uppfattningar tangerar varandra och att rättsdogmatiken kan bestämmas 

av bland annat sin metod och sitt material samt sin funktion och sitt syfte. Med 

metod och material åsyftas att rättskällorna ska användas i enlighet med rätts-

källeläran och syftet är därigenom att fastställa gällande rätt. Med funktion menas 

att rättsdogmatiken reglerar vad som får anses utgöra en juridisk godtagbar argu-

                                                 
9
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 34, 39 och 43. 

10
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 

11
 Kleineman, Juridisk Metodlära, s. 21 och Spaak, Juridisk Metodlära, s. 47. 

12
 Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 118 och 170. 

13
 Jareborg, SvJT 2004 s. 4. 

14
 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 23. 
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mentation. Att konsensus saknas motiverar Sandgren med att begreppet rätts-

källelära vållar osäkerhet samtidigt som att det som beskrivs som gällande rätt 

inte nödvändigtvis behöver begränsa rättsdogmatikern.
15

 Att inom den rätts-

dogmatiska argumentationen gå utanför det som anses vara gällande rätt stödjer 

även Jareborg då han menar att syftet med vetenskaplig verksamhet är att finna 

nya svar och bättre lösningar.
16

 Dessutom menar Hellner att en begrepps-

bestämning till rättsdogmatik och gällande rätt inte kan begränsa rättsvetenskap-

ens verksamhetsområde.
17

  

Den rättsdogmatiska metoden har även ifrågasatts huruvida den är vetenskaplig 

eller inte. Det som vetenskapligt kan anses vara en svaghet inom rättsdogmatiken 

är att fokus ligger på normerna, men inte hur de faktiskt tillämpas vid myndig-

heter och i underrätterna. Genom vetenskapliga studier och omvärldsiakttagelser 

kan en förståelse för verkligheten uppnås, men dessa kan emellertid aldrig i sig 

påverka rättsdogmatikerns arbete. Vid beskrivning av gällande rätt kan omvärlds-

iakttagelser till och med bidra till en felaktig beskrivning och dessutom kan empi-

riska studier påverka synen av hur gällande rätt kanske borde utformas i fram-

tiden. Därav är det av vikt att i analysen av vad som är nu gällande rätt särskilja 

den från det som kan härledas från de empiriska studierna. En annan bristande 

vetenskaplig förmåga inom rättsdogmatiken är att det inom andra vetenskapliga 

områden utvecklas nya metoder medan metodläran inom rättsvetenskapen sällan 

förändras.
18

    

Kritiken angående att metoden inte skulle vara vetenskaplig tillbakavisas av 

Jareborg med ett resonemang om att vetenskaplig forskning kan bedrivas på två 

sätt och att inom rättsdogmatiken bedrivs forskningen med ett vetenskapligt syfte. 

Inom rättsdogmatiken ingår vanligen ingen vetenskaplig metod i den bemärkelsen 

att metoden i sig är ett resultat av en vetenskaplig verksamhet, men eftersom det 

vetenskapliga syftet är att återge en viss regel inom rättssystemet styr det givetvis 

forskningens inriktning. Även att en rättsdogmatiker skulle vara ointresserad av 

hur exempelvis myndigheter tillämpar föreskrivna regler avvisas av Jareborg 

eftersom han menar att rättsdogmatiken då skulle bli tämligen meningslös.
19

   

Även Peczenik anser att den rättsdogmatiska metoden är vetenskaplig och menar 

att den kan jämföras med den vetenskapliga metoden eftersom bådas slutsatser 

måste kunna tåla en kritisk granskning. Båda metoderna får således anses vara 

godtagbara tills motsatsen bevisas. Det som dock skiljer metoderna åt är att den 

rättsdogmatiska enbart kan vara korrekt eller inte korrekt medan den veten-

skapliga istället kan vara sann eller falsk.
20

   

Syftet med rättsdogmatiken anses vara att rekonstruera en rättsregel eller att finna 

lösningen på ett rättsligt problem med hjälp av en rättsregel.
21

 Ett mål med rätts-

dogmatiken får därmed anses vara att framställa rättsordningen som ett koherent 

                                                 
15

 Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 118 f. 
16

 Jareborg, SvJT 2004 s. 4. 
17

 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 24. 
18

 Kleineman, Juridisk Metodlära, s. 24 f. 
19

 Jareborg, SvJT 2004 s. 8 f. 
20

 Peczenik, FT 1990 s. 42-44.  
21

 Kleineman, Juridisk Metodlära, s. 21. 
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nätverk av huvudregler och undantag där ett sammanhang och en helhet efter-

strävas.
22

 Trots att den rättsdogmatiska metoden, och innebörden av densamma, är 

omdiskuterad får den ändå anses innebära att gällande rätt ska systematiseras och 

fastställas utifrån ett begränsat antal rättskällor såsom lag, förarbeten, prejudikat 

och doktrin.
23

 

Peczenik är en av dem som förespråkar den rättsdogmatiska metoden och han 

menar att metodens huvuduppgift är att tolka och systematisera gällande rätt. Till 

skillnad mot beslutsfattarna saknar dock en rättsdogmatiker möjlighet att fatta 

bindande beslut, men är heller inte bunden av processrättens ram på samma sätt 

som beslutsfattarna. Rättsdogmatikern kan utifrån följder av rättstillämpningen 

kritisera befintliga rättsregler och därmed även lägga fram förslag på vilka rätts-

regler som bör skapas (de lege ferenda).
24

 Det är dock viktigt att det i framställ-

ningen tydligt framgår huruvida det beskrivna rättsförhållandet är de lege lata (hur 

rätten är) eller de lege ferenda.
25

 Rättsdogmatikern använder i princip samma 

rättskällelära som beslutsfattarna.
26

 De rättskällor som beaktas inom den rätts-

dogmatiska metoden är lag, förarbeten, prejudikat och doktrin.
27

 Rättskällenormen 

bestämmer i vilken hierarkisk ordning rättskällorna ska beaktas och Peczenik 

menar att normen innebär att rättskällor delas in i de som ska, bör och får beaktas 

som auktoritetsskäl i den juridiska argumentationen.
28

  

Författningstexten utgör den primära rättskällan
29

 och denna ska beaktas då den 

utgör en auktoritativ rättskälla. Att lagtexten ska beaktas innebär att den är bin-

dande till sin karaktär och helt nödvändig för den juridiska argumentationen. En 

slutsats av en argumentation där stöd i lag saknas är enligt Peczenik inte att anse 

som juridisk.
30

 Bestämmelser angivna i lagtext är således att beteckna som den i 

särklass viktigaste rättskällan.
31

    

Förarbeten är en källa som bör beaktas i den juridiska argumentationen.
32

 I 

Sverige är förarbeten vanligtvis utförliga och har genom åren varit en betydelse-

full rättskälla.
33

 Förarbeten upprättas i olika stadier av lagstiftningsarbetet och de 

beskriver de utredningar och förslag som lagen grundar sig på samt motiveringar 

och kommentarer till densamma. Vilken betydelse förarbetena ska tillmätas beror 

bland annat på förarbetenas ålder och kvalité, men även vilket rättsområde de till-

hör har betydelse.
34

 Beaktas bör även att det enbart kan vara ett fåtal riksdagsmän 

                                                 
22

 Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 20. 
23

 Se bl.a. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43, Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 

20, Olsen, SvJT s. 112 och 118 f. och Peczenik, Vad är rätt?, s. 312. 
24

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 312 f. 
25

 Kleineman, Juridisk Metodlära, s. 36. 
26

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 315. 
27

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43.  
28

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 213-216. 
29

 Bernitz & Heuman m.fl., Finna rätt, s. 94. 
30

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 214 och 218. 
31

 Strömsholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, s. 334. 
32

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 215. 
33

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 149. 
34

 Bernitz & Heuman m.fl., Finna rätt, s. 111 f. 
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som kan ha haft möjlighet att sätta sig in i förarbetena, varför lagförslagets full-

ständiga innehåll bör framgå av själva lagtexten.
35

    

Prejudikat är ytterligare en rättskälla som bör beaktas i den juridiska argumenta-

tionen då dessa avgöranden skapar ett auktoritativt mönster för framtida avgöran-

den.
36

 Prejudikat utgörs av domar från de högsta instanserna, HFD och HD, och 

då i första hand de rättsfall som är publicerade referatfall.
37

 De avgöranden från 

högsta instans som är opublicerade eller utgör notisavgöranden är mer ifrågasatta 

huruvida de är auktoritativa och ska tillmätas ett prejudikatvärde eller inte.
38

 Att 

prejudikat beaktas vid rättstillämpningen bidrar till ökad rättssäkerhet och 

förutsebarhet. Prejudikat är dock inte bindande, men vanligen följs de vid 

rättstillämpningen och underinstanserna går endast emot högsta instans när de vill 

ge dem en möjlighet att ompröva sin tidigare praxis.
39

 Det bör dock noteras att 

med begreppet ”praxis” avses, utöver prejudikat, även avgöranden från samtliga 

underinstanser.
40

 

Rättskällor som får beaktas i den juridiska argumentationen är bland annat domar 

som ej utgör prejudikat, SKV:s anvisningar och den rättsvetenskapliga littera-

turen, även kallad doktrin.
41

 Doktrinen påverkar både den juridiska argumenta-

tionen och den argumentation som sker i domstol. Doktrinen tillmäts även viss 

auktoritet eftersom innehållet både kan vara övertygande och blivit framställt i en 

ansedd avhandling. Har en författare gott anseende innebär det en slags auktoritet 

för hans verk och skulle författaren till en avhandling blir professor vinner 

avhandlingen ytterligare inflytande.
42

  

1.4.3 Rättsanalytisk metod och rättspolitisk metod 

Som framgått i föregående avsnitt har rättsdogmatiken i uppgift att fastställa 

gällande rätt. Inom metoden föreligger således en bundenhet till ovannämnda 

auktoritativa rättskällor. Eftersom det inom ramen för uppsatsen även kommer 

utföras en analys av rätten kan ett sådant förfarande, enligt Sandgren, benämnas 

som en rättsanalytisk metod då den, förutom fastställandet av gällande rätt, även 

har till uppgift att analysera densamma. Inom den rättspolitiska metoden menar 

Sandgren att argumentationen istället har till syfte att analysera om gällande rätt 

ska ändras för att en viss regel eller ett visst ändamål bättre ska tillgodoses. Ut-

gångspunkten i en analys inom den rättspolitiska metoden torde vanligen vara att 

de lege lata är bristfällig på det aktuella området.
43

  

Mot bakgrund av de olika åsikter som finns om vad den rättsdogmatiska metoden 

innebär ifrågasätter jag om den rättsanalytiska och den rättspolitiska metoden är 

att anse såsom egna metoder eller om de istället utgör en del av den rättsdog-

                                                 
35

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 159. 
36

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 215 och 232. 
37

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 172 och 180. 
38

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 181 och Olsen, SvJT 2004 s. 118.  
39

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 215, 232 och 238. 
40

 Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 81. 
41

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 215, 216 och 260. 
42

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 260. 
43

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45-48. 
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matiska metoden. Oaktat huruvida de är att anse som egna metoder eller inte 

kommer jag i uppsatsen att analysera gällande rätt och slutligen försöka ge förslag 

till eventuella förändringar om nuvarande reglering bedöms vara bristfällig.    

1.4.4 Alternativ metod 

En möjlig inriktning på denna uppsats kunde ha varit att jämföra den svenska 

regleringen avseende handel med fastigheter med de som finns i exempelvis 

Danmark och Norge. Genom en jämförelse med andra länders regleringar på 

området hade uppslag till möjliga förslag till de lege ferenda kunnat inhämtas. Vid 

en jämförelsestudie hade den komparativa metoden använts då den har till syfte 

att förstå likheter och skillnader mellan olika länders rättssystem.
44

 Vid en 

komparativ studie uppnås även en insikt i hur andra kulturer reglerar den aktuella 

företeelsen, vilket kan bidra till en ökad förståelse för att juridiken påverkas av 

människan.
45

  

Utöver att metoden kan bidra till en bättre förståelse för regelsystemet har den 

även ett praktiskt värde då det inte är ovanligt att länder tar efter varandras rätts-

system. En komparativ studie kan således bidra till att de som ska tillämpa det 

nationella rättssystemet får flera olika förslag till hur lösningar på ett problem sker 

i andra länder. Vilka förutsättningar som får ett utländskt rättssystem att fungera i 

enlighet med avsikten kan genom den komparativa metoden utredas med bättre 

förståelse för dessa som följd.
46

    

Komparativa inslag är vanligt förekommande i många uppsatser och de är särskilt 

vanliga inom rättsområden där det kan vara extra viktigt att beakta utländsk rätt. 

Områden där den utländska rätten har stort inflytande är exempelvis unionsrätten 

eller där internationella överenskommelser har stor betydelse.
47

 Eftersom mitt 

ämne inte ligger inom ett område som påverkas av unionsrätten, samt att det vid 

en mindre efterforskning finns begränsat med material på det aktuella området 

inom norsk och dansk rätt, bedömde jag att en komparativ studie inte skulle till-

föra uppsatsen något värde.  

1.4.5 Använt material 

Mot bakgrund av ovan anförda avseende den rättsdogmatiska metoden kommer 

det material som förespråkas inom rättskälleläran att användas i denna uppsats.
48

 

Därav kommer författningstexten vara den primära rättskällan. Att lagtext är  ut-

gångspunkten för denna framställning grundar sig även på den i svensk rätt fast-

ställda legalitetsprincip, vilken innebär att skatt endast får tas ut om det är före-

skrivet i lag.
49

 Eftersom det ej av lagtext går att utreda vad som avses med handel 

med fastigheter kommer jag fördjupa mig i dess förarbeten för att därigenom 

möjligen finna motiveringar och kommentarer till begreppet.
50

       

                                                 
44

 Wiman, Festskrift till Nils Mattsson, s. 510. 
45

 Valguarnera, Juridisk Metodlära, s. 141 f. 
46

 Valguarnera, Juridisk Metodlära, s. 142 f. 
47

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 54. 
48

 Strömholm, Rätt, Rättskällor och rättstillämpningen, s. 135. 
49

 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 73.  
50

 Bernitz & Heuman m.fl., Finna rätt, s. 91 och 110. 
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Inom denna framställning kommer praxis studeras och då i första hand prejudikat. 

Eftersom det på området finns begränsat antal prejudicerande domar ämnar jag 

även använda notismål från HFD. Det som skiljer prejudikatmålen från 

notismålen är att de vanligtvis, men inte alltid, är mer utförliga och innehåller i 

regel mer utvecklade motiveringar.
51

 Då domar som ej utgör prejudikat får 

beaktas inom den rättsdogmatiska metoden anser jag att dessa är relevanta för min 

studie.
52

 Ett delsyfte med uppsatsen är att utreda om bedömningen av huruvida 

handel med fastigheter anses föreligga påverkas av fastighetens karaktär, varför 

jag i urvalet av domar i första hand har valt dem där det framgår vilka slags 

fastigheter prövningen avser.  

Flertalet av de inom min studie valda avgöranden från högsta instans är överkla-

gade förhandsbesked. Förhandsbesked får lämnas om skattefrågan är av vikt för 

den sökande eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Till skillnad 

från ordinarie domar som överklagas finns det inget krav på prövningstillstånd när 

förhandsbesked överklagas.
53

 Jag har dock inte funnit något i doktrinen som tyder 

på att överklagade förhandsbesked har ett lägre prejudikatvärde enbart på grund 

av att de utgör förhandsbesked.  

Vidare avses relevant doktrin användas och inom det aktuella området finns det 

bland annat två doktorsavhandlingar, vilka får anses vara relevanta för denna 

studie då en avhandling måste hålla en viss nivå för att bli godkänd.
54

 Härutöver 

kommer lagkommentaren till aktuell lagstiftning vara betydelsefull då den består 

av kvalificerade ställningstaganden utifrån befintliga rättskällor
55

, men har även 

som uppgift att främja rättstillämpningen.
56

 Dessutom kommer inom området 

relevanta specialtidskrifter behandlas.
57

 Eftersom doktrin inte innehar lika hög 

dignitet som ovannämnda rättskällor har vid urvalet bland annat beaktats vilka 

författare som har verkat under en längre tid då deras litteratur har haft möjlighet 

att bli föremål för fler läsare.
58

 Vidare har jag använt mig av författare vars littera-

tur domstolen har refererat till i sina domskäl då deras synpunkter har betydelse 

för tolkningen av rättsfallet.
59

  

SKV har utifrån befintlig praxis gjort egna bedömningar kring när handel med 

fastigheter anses föreligga, vilka redovisas under myndighetens rättsliga väg-

ledning. Denna vägledning är en del av SKV:s allmänna råd och dessa beskriver 

hur någon kan eller bör agera i ett visst avseende.
60

 Mot bakgrund av att SKV är 

den myndighet som i första hand ska tillämpa den på området aktuella lagstift-

ningen, samt att SKV:s anvisningar är en källa som får användas inom den 

juridiska argumentationen, får anvisningarna anses vara relevanta för denna 

                                                 
51

 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 53.  
52

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 215 f. 
53

 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 23 och 25. 
54

 Bernitz & Heuman m.fl., Finna rätt, s. 192. 
55

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 207 f. 
56

 Bernitz & Heuman m.fl., Finna rätt, s. 193. 
57

 Bernitz & Heuman m.fl., Finna rätt, s. 185, 189 och 199. 
58

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 205. 
59

 Bernitz & Heuman m.fl., Finna rätt, s. 158. 
60

 Tjernberg, Skatterättslig tolkning, s. 111 f. 
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studie. Därav kommer SKV:s allmänna råd inom området behandlas i denna 

uppsats.
61

    

Då vissa förarbeten och domar är från början och mitten av förra seklet har stor 

vikt lagts på kritisk granskning av rättskällorna.62 
 De äldre rättsfallen anser jag 

fortfarande är relevanta eftersom nuvarande lagstiftning till stor del är en kodifie-

ring av äldre praxis.
63

 Vid läsning av litteraturen har jag beaktat om källor har 

angivits, om källmaterialet är pålitligt refererat samt hur författarna har motiverat 

sina rekommendationer av olika tolkningar och tillämpningar av författningar och 

rättsfall.64  

För att kunna besvara min frågeställning och därmed uppnå mitt syfte avser jag att 

analysera och tolka det som framkommit genom mitt material. Mot bakgrund av 

den på skatteområdet fastställda legalitetsprincip avser jag i första hand att 

använda mig av den objektiva lagtolkningsmetoden då den utgår från lagtextens 

ordalydelse. Att utgå från lagtextens ordalydelse ger en betydande rättssäkerhet. 

Eftersom det inom området för denna uppsats saknas tydlig lagreglering kan inte 

den objektiva metoden tillgodose tolkningen fullt ut.65 Vid tolkningssvårigheter 

kan uttalanden i motiven användas så länge de ryms inom lagtextens orda-

lydelse.
66

 Därav avser jag även använda mig av den subjektiva tolkningsmetoden 

då den innebär att uttalanden i förarbetena studeras. Dock kommer det ske med en 

bunden tolkningsstil i den bemärkelsen att stöd ska finnas i de auktoriserade 

rättskällorna.
67

 De båda tolkningsmetoderna kan användas parallellt eftersom den 

subjektiva enbart används när lagtexten inte ger svar på en fråga och uttalanden i 

förarbetena då kan förklara och belysa lagtexten.
68

 I de fall svar inte finns i lagtext 

och HFD har valt att frångå uttalanden i förarbetena blir prejudikatet vägle-

dande.
69

           

1.5 Forskningsläget 

Inom det i förevarande framställning aktuella område har Leif Mutén delvis 

behandlat ämnet i sin avhandling, Inkomst eller kapitalvinst, från år 1959. Leif 

Mutén avled 2016, men var under sin verksamma tid bland annat professor i 

internationell skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.  Uppsatsens ämne har 

även behandlats i Peter Melz avhandling, Kapitalvinstbeskattningens problem - 

företrädesvis vid fastighetsförsäljningar, vilken han disputerade med år 1986. 

Peter Melz är idag professor i finansrätt vid juridiska fakulteten, Stockholms 

universitet.   

Utöver nämnda avhandlingar har Leif Eriksson och Eskil Qwerin författat boken 

”Beskattning av byggnadsrörelse”, vilken de gav ut år 1992 och som enligt min 

                                                 
61

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 215 f.  
62

 Kjellgren & Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, s. 53 f. 
63

 Prop. 1980/81:68 s. 150 och 152. 
64

 Bernitz & Heuman m.fl., Finna rätt, s. 190. 
65

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 245. 
66

 Tjernberg, Skatterättslig tolkning, s. 20. 
67

 Strömholm, Rätt, Rättskällor och rättstillämpningen, s. 453-455. 
68

 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro-och handbok i skatterätt, s. 711. 
69

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 246. 
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uppfattning är ensam i sitt slag. Även Hans Tegnander har under lång tid och i 

flera tidskrifter behandlat ämnet handel med fastigheter.   

1.6 Terminologi  

Uppsatsen behandlar verksamhet som utgör handel med fastigheter och begreppet 

kommer även benämnas som yrkesmässig handel.   

År 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Då det 

inom uppsatsen kommer användas rättsfall från tiden innan 2011 kommer jag 

konsekvent genom uppsatsen benämna domstolen Högsta förvaltningsdomstolen.  

Eftersom jag avser benämna Regeringsrätten för Högsta förvaltningsdomstolen 

avser jag även att benämna ett regeringsråd för justitieråd.  

Begreppet lagertillgång har i inkomstskattelagen tidigare benämnts omsättnings-

tillgång, men jag kommer använda mig av ordet lagertillgång i uppsatsen även 

om ordet omsättningstillgång anges i äldre förarbeten och doktrin etc.     

Skatterättsnämnden hette tidigare Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden, men 

jag kommer konsekvent använda mig av skatterättsnämnden även vad avser de 

äldre förhandsbeskeden.  

För bättre förståelse för läsaren bör det förtydligas att avgöranden från Högsta 

förvaltningsdomstolen förkortades ”RÅ” fram till 2011, varefter de förkortas 

”HFD”. Referatmålen förkortas med ”ref.” och notismålen med ”not.”.
70

 Hänvis-

ningarna för RÅ har varierat och fram till 1977 betecknades notismålen med en 

förkortning på det departement där lagstiftningsarbetet hade skett. Skattemålen 

hade då beteckningen ”Fi”, vilket är en förkortning för finansdepartementet.
71

  

Mellan åren 1978 till och med 1985 indelades RÅ i två avdelningar. Avdelning 1 

avsåg skatterätt och hänvisning gjordes under denna period med angivande av 

avdelning och referatnummer enligt följande exempel, RÅ85 1:51. Hänvisning till 

de skatterättsliga notismålen gjordes enligt följande, RÅ83 Aa 84.
72

   

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd av sex kapitel. Kapitel två, tre och fyra börjar alla med en 

inledning vari kapitlets ämne kort beskrivs varefter en övergripande redogörelse 

av gällande rätt på respektive område beskrivs. För att läsaren ska kunna ta med 

sig det viktigaste av vad som framkommit i kapitlen avslutas samtliga dessa tre 

kapitel en sammanfattning. Efter inledningen i kapitel två beskrivs de grund-

läggande kriterierna, yrkesmässighet, självständighet och vinstsyfte, för att 

näringsverksamhet ska föreligga. I det efterkommande tredje kapitlet behandlas 

innebörden av begreppet byggnadsrörelse och möjliga inriktningar i sådan verk-

samhet. Därefter följer en beskrivning om när en fastighet blir lagertillgång i 

byggnadsrörelsen och när den inte blir det. 

                                                 
70

 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 53. 
71

 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, Del 1, s. 35.  
72

 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 53. 
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Tyngdpunkten i uppsatsen ligger i att utreda det skatterättsliga begreppet handel 

med fastigheter och detta behandlas i kapitel fyra. Efter inledningskapitlet redo-

görs först för den äldre regleringen, vilken därefter följs upp med en redovisning 

av hur de nuvarande bestämmelserna infördes. Därefter behandlas vad som avses 

med handel med fastigheter och vad som utgör en lagertillgång samt vilka fastig-

heter som inte blir lagertillgångar. Innan kapitlet sammanfattas redovisas SKV:s 

bedömning av vad de anser utgör handel med fastigheter.  

I det första av de båda avslutande femte och sjätte kapitlen analyserar jag vad som 

framkommit i de föregående kapitlen och därigenom försöker jag uppnå mitt syfte 

med uppsatsen och slutligen besvara min frågeställning genom en slutkommentar 

i kapitel sex. Som avslutning på det sjätte kapitlet ämnar jag även göra en 

kommentar avseende de lege ferenda och vad som skulle kunna vara en lämplig 

reglering på området. 
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2. Näringsverksamhet 

2.1 Inledning 

Som ovan nämnts finns det i inkomstskattelagen ingen definition av begreppet 

handel med fastigheter. Mot bakgrund härav får de allmänna bestämmelserna om 

näringsverksamhet ligga till grund för att avgöra huruvida näringsverksamhet 

bedrivs.
73

 För att kunna uppfylla uppsatsen syfte samt för att i framställningen ge 

en helhetsbild får en beskrivning av de allmänna rörelsekriterierna i 13 kap. 1 § IL 

därmed anses vara nödvändig. Av nämnda paragraf framgår att med näringsverk-

samhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. I 

det följande presenteras således en beskrivning av rörelsekriterierna.   

2.2 Allmänt om näringsverksamhet 

Näringsverksamhet utgörs av en verksamhet som har ekonomisk karaktär och 

bedrivs självständigt och har viss omfattning. Näringsverksamhet kan bedrivas i 

bolagsform eller direkt av en fysisk person. Vid beräkning av verksamhetens 

inkomst är reglerna i huvudsak desamma oavsett om verksamheten bedrivs av en 

juridisk person eller en fysisk person.
74

  

Bedrivs näringsverksamhet av en fysisk person måste en avgränsning göras 

eftersom de även kan ha inkomster i inkomstslagen tjänst och kapital. Gränsdrag-

ningen blir extra viktigt mellan inkomstslagen kapital och näringsverksamhet 

eftersom det är en väsentlig skillnad i skattesats mellan de båda inkomstslagen.
75

 

Som ovan nämnts ska en verksamhet bedrivas självständigt, yrkesmässigt samt i 

förvärvssyfte för att anses som näringsverksamhet och samtliga rekvisit måste 

vara uppfyllda.
76

  

2.3 Vad avses med förvärvsverksamhet? 

För att näringsverksamhet ska föreligga framgår det som ovan nämnts att det ska 

vara fråga om förvärvsverksamhet. Det som åsyftas med begreppet är att avgränsa 

inkomstslaget till verksamheter som har till syfte att ge ett ekonomiskt utbyte, 

vilket vi vanligen benämner som vinstsyfte.
77

  

En verksamhet behöver inte gå med vinst varje år utan det avgörande är huruvida 

syftet med verksamheten är att den ska gå med vinst. För det fall en verksamhet 

bedrivs med förlust år efter år kan det dock indikera på att vinstsyftet saknas.
78

 Att 

direkt avgöra om vinstsyfte föreligger borde vara svårt, varför avgörandet istället 

borde ske utifrån flera yttre omständigheter. Verksamheter som normalt anses ha 

ett vinstsyfte är de som tillhandahåller tjänster till allmänheten eller som har sådan 

karaktär att de typiskt sett brukar bedrivas i vinstsyfte. Bedömning ska ske objek-

                                                 
73

 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 339. 
74

 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro-och handbok i skatterätt, s. 289.  
75

 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro-och handbok i skatterätt, s. 290 f. 
76

 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro-och handbok i skatterätt, s. 291. 
77

 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen, kommentaren till 13 kap. 1 §. 
78

 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen, kommentaren till 13 kap. 1 §. 



13 

 

tivt, vilket innebär att även om yrkesutövaren själv anser att verksamheten bedrivs 

utan vinstsyfte ska det inte tillmätas någon betydelse.
79

    

För att så kallade hobbyverksamheter, som i första hand bedrivs för att tillgodose 

rent personliga intressen, ska utgöra näringsverksamhet måste vinstsyftet vara 

tydligt manifesterat. För det fall vinstsyfte saknas sker beskattning för en utförd 

prestation i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget kapital om inkomsten är 

avkastning eller kapitalvinst på en tillgång.
80

 Uttrycket förvärvsverksamhet är 

således det som avgränsar näringsverksamhet från hobbyverksamhet och ideell 

verksamhet, men även mot inkomstslaget kapital.
81

     

2.4 Vad avses med yrkesmässigt? 

För att en verksamhet ska anses som yrkesmässig krävs att den bedrivs varaktigt 

och regelbundet samt att den måste ha viss omfattning. Bedrivs verksamheten i 

stor omfattning ställs kravet på varaktighet inte lika högt.
82

 Exempelvis kan ett 

stort arrangemang såsom en konsert vara en mycket omfattande verksamhet även 

om den enbart pågår en kortare period. Kravet på omfattning kan tvärtom ställas 

lägre om verksamheten istället pågår under en längre tid.
83

   

Begreppet yrkesmässigt innebär även att verksamheten ska rikta sig till allmän-

heten. En verksamhet som enbart bedrivs för egen räkning uppfyller således inte 

kravet på yrkesmässighet även om det föreligger omfattande försäljningar. Anses 

försäljningen istället vara tillfällig beskattas inkomsterna från denna i inkomst-

slaget kapital, varför gränsdragningen mot yrkesmässig försäljning blir viktigt då 

skattesatsen i näringsverksamhet normalt är högre. Skulle yrkesmässig verksam-

het redan bedrivas direkt eller indirekt via ett bolag kan det påverka bedömningen 

av huruvida en enskild verksamhet uppfyller kravet på yrkesmässighet eller inte. 

Den befintliga verksamheten kan i vissa fall således smitta den nystartade.
84

  

2.5 Vad avses med självständigt? 

Kravet på självständighet gäller i första hand en avgränsning mot inkomstslaget 

tjänst, vilket innebär att verksamheten inte får bedrivas som en anställning.
85

 Att 

självständighet föreligger kan exempelvis yttra sig genom att den som bedriver 

verksamheten har flera uppdragsgivare, att det finns möjlighet att sätta någon 

annan i sitt ställe och att det finns ett stort antal uppdrag.
86

 Andra omständigheter 

som normalt innebär att självständig näringsverksamhet föreligger är om upp-

dragstagaren har egna lokaler och eget material samt om näringsidkaren gör större 

investeringar i verksamheten som innebär en ekonomisk risk.
87

 När det är fråga 
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om uppdragstagare får en bedömning av självständigheten och regelbundenheten i 

uppdragen göras för att därefter avgöra om näringsverksamhet föreligger.
88

  

2.6 Sammanfattning 

För att näringsverksamhet ska föreligga måste verksamheten således bedrivas 

yrkesmässigt, varaktigt och med ett vinstsyfte. Verksamheten som bedrivs måste 

ha en relativt stor omfattning alternativt pågå under en längre tid och vända sig till 

allmänheten. Det måste även framgå att den verksamhet som personen bedriver 

inte kan ses som ett anställningsförhållande. Slutligen måste det finnas ett objek-

tivt vinstsyfte med verksamheten. För det fall samtliga kriterier är uppfyllda före-

ligger näringsverksamhet.    

 

                                                 
88

 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro-och handbok i skatterätt, s. 293.  
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3. Byggnadsrörelse 

3.1 Inledning 

För att ge läsaren en bättre förståelse för det inom framställningen valda ämnet 

avses även begreppet byggnadsrörelse redovisas för. Bakgrunden härför är att 

verksamheterna byggnadsrörelse och handel med fastigheter i många fall bedrivs 

parallellt samt att den som bedriver byggnadsrörelse presumeras även bedriva 

handel med fastigheter.
89

  

Av 27 kap. 2 § IL framgår att den som innehar en tillgång som är en lagertillgång 

enligt bestämmelsen i 4 § anses bedriva byggnadsrörelse. Vidare framgår det av 

27 kap. 4 § IL att om en fastighet förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt 

(så kallat oneröst fång) av någon som bedriver byggnadsrörelse blir fastigheten en 

lagertillgång hos förvärvaren. Detta gäller även om fastighetsförvärvet istället sker 

av maken till den som bedriver byggnadsrörelse. För det fall byggnadsrörelse 

bedrivs i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag och den som är företags-

ledare, eller make till denne, förvärvar en fastighet genom ett oneröst fång, och 

den hade varit lagertillgång om den hade förvärvats av företaget, ska fastigheten 

även i detta fall utgöra lagertillgång hos förvärvaren. Detta framgår av 27 kap. 4 § 

andra stycket IL. Innebörden av dessa bestämmelser brukar benämnas 

byggmästarsmitta.
90

  

3.2 Vad är byggnadsrörelse? 

Regler kring när en fastighet bedöms utgöra en lagertillgång i en byggnadsrörelse 

tillkom först genom lagstiftning år 1981, men tillämpades först på fastighets-

förvärv som skett från och med 1984 års taxering.91 
Före denna lagstiftning hade 

det överlämnats åt domstolen att bestämma vad som avsågs med byggnadsrörelse-

begreppet och omfattningen av den så kallade byggmästarsmittan. Den praxis som 

utvecklats ansågs svårtolkad och gav inget klart besked om när en fastighet skulle 

anses utgöra en lagertillgång i byggnadsrörelse. Därav utreddes frågan huruvida 

det genom lagstiftning på området kunde underlätta vid rättstillämpningen.92 
 

Dock har det inte ansetts möjligt att precisera begreppet byggnadsrörelse då en 

definition antingen skulle kunna bli för vidsträckt eller för snäv. Att det i lagtext 

saknas en definition av begreppet byggnadsrörelse borde dock inte skapa några 

större problem då det i de flesta fall borde vara uppenbart huruvida byggnads-

rörelse bedrivs eller inte.93 I de fall det handlar om en mer svårbedömd verksam-

het kan det vara fråga om så olika omständigheter att de inte går att beskriva med 

en generell definition.94  

Innan det fanns lagstiftning på området var det som tidigare nämnts domstolen 

som bedömde omfattningen av byggnadsrörelsebegreppet och företagsskatte-

                                                 
89

 SOU 1977:86 s. 303. 
90

 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen, kommentaren till 27 kap. 1 §. 
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 SOU 1977:86 s. 526 f. 
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94

 SOU 1977:86 s. 527. 
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beredningen har sammanfattat denna praxis. De kom fram till att då ett självstän-

digt företag åtar sig att med egna anställda, egna maskiner och eget material upp-

föra byggnader och anläggningar på annans fasta egendom råder det inget tvivel 

om att det är fråga om byggnadsrörelse. Byggnadsrörelse ska även anses föreligga 

om någon med egna anställda, egna maskiner och eget material uppför bostadshus 

på egenförvärvad mark för att därefter avyttra den bebyggda fastigheten.95 

3.3 Verksamhetens inriktning 

För att avgöra huruvida en verksamhet är att anse som byggnadsrörelse eller inte 

får inriktningen bedömas och ledning torde kunna erhållas från den indelning av 

verksamhetsinriktningar som görs enligt SNI-kodsystemet.
96

  

Under den SNI-grupp som avser byggverksamhet framgår att allmän byggverk-

samhet utgör bland annat nybyggnation, till- och ombyggnader, reparationer, 

byggande av konstruktioner såsom vägar och gator.
97

 Med undantag för verksam-

het som består av byggande av vägar och gator får de verksamheter som nu redo-

visats anses utgöra exempel på vad som utgör byggnadsrörelse. Därav bör det 

kunna fastslås att verksamheter vari arbeten som ny, till-, och ombyggnationer av 

byggnader samt reparationsarbeten ingår är att anse som byggnadsrörelse.
98

 Även 

verksamhet som omfattar projektering, ledning och planering kan anses utgöra 

byggnadsrörelse.
99

 För det fall en verksamhet enbart inriktar sig på byggande av 

vägar och gator borde verksamheten istället få anses utgöra anläggningsrörelse.
100

 

Vidare kan verksamheter som uteslutande tillhandahåller tjänster som målning, 

elektriska installationer eller olika sorters markarbeten inte utgöra byggnads-

rörelse.
101

  

Vid bedömning av huruvida ett företags inriktning faller under byggnadsrörelse 

eller inte kan problem uppstå. Exempelvis borde verksamhet som enbart tillverkar 

monteringsfärdiga hus inte anses utgöra byggnadsrörelse. Vid denna verksamhet 

kan nog bedömningen påverkas av huruvida verksamheten även omfattar själva 

monteringen av husen eller om hustillverkaren tecknar entreprenadavtal och låter 

någon annan utföra monteringen. En ytterligare svårbedömd gränsdragning är när 

företag inriktar sin verksamhet på att enbart utföra specifika åtgärder på fastig-

heter såsom exempelvis fasadrenovering. När det gäller fråga om verksamhetens 

inriktning, och avgränsningen mellan byggnadsrörelse och annan rörelse, är det 

sparsamt med praxis. Den fråga som har varit uppe för bedömning har istället 

varit huruvida de allmänna rörelsekriterierna varit uppfyllda.
102

  

Kraven på verksamhetens omfattning har inte ställts särskilt höga innan den anses 

utgöra byggnadsrörelse, vilket framgår av bland annat RÅ 1939 ref. 39. I fallet 
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hade en man låtit uppföra bostadshus på två fastigheter. Eftersom ägaren saknade 

kompetens inom området hade byggmästare anlitats och han själv var enbart 

behjälplig med grov- och handräckningsarbeten. Han hade själv flyttat in i det ena 

huset och hade för avsikt att behålla fastigheten. Konjunkturen hade dock gjort det 

förmånligt för honom att avyttra de båda fastigheterna, vilket han sedermera 

gjorde. HFD ansåg att han bedrev byggnadsrörelse.  

3.4 När anses en fastighet utgöra lagertillgång i byggnadsrörelsen? 

Företagsskatteberedningen framförde att fastigheter har, till skillnad från de flesta 

andra tillgångar, en mer påtaglig karaktär av att vara en kapitalplacering, varför 

byggmästarsmittan inte är lika omfattande som annan rörelsesmitta. Därav kan en 

person som bedriver byggnadsrörelse, men som uteslutande eller så gott som ute-

slutande utför arbete på annans fasta egendom, själv förvärva och avyttra en eller 

annan fastighet utan att eventuell vinst beskattas i näringsverksamheten. Att 

vinsten vid en försäljning beskattas i inkomstslaget kapital förutsätter dock att 

ägaren under innehavstiden inte har utfört byggnadsarbeten på fastigheten.
103

 

Oavsett vilket användningsområde en fastighet har torde en byggmästare kunna 

utföra sedvanliga mindre reparationer på sin fastighet utan att den betraktas som 

lagertillgång. Detta får dock främst betydelse när det gäller en fastighet som 

används i en annan näringsverksamhet eller om fastigheten används som drift-

fastighet i byggnadsrörelsen.
104

   

I RÅ81 Aa 107 var det fråga om S som ägde hälften av aktierna i ett bolag som 

bedrev byggnadsrörelse. S ägde även en jordbruksfastighet som i första hand 

innehades för fritids- och rekreationsändamål, men på fastigheten bedrevs även 

skogsbruk i mindre omfattning. Visst underhållsarbete hade utförts av S på fastig-

heten. HFD konstaterade att det var fråga om en jordbruksfastighet och att utred-

ningen inte gav stöd för att den var anskaffad för att ingå i byggnadsrörelsen. 

Fastigheten utgjorde således en kapitaltillgång.  

Även i RÅ81 Aa 106 var det fråga om en jordbruksfastighet varpå skogsbruk 

bedrevs. Ägaren S var även delägare i ett bolag som bedrev byggnadsrörelse. 

Jordbruksfastigheten var inte anskaffad för rörelsen, men bolaget hade utfört 

byggnadsarbeten på ett uthus på fastigheten. SRN ansåg att byggnadsarbetena var 

av den omfattningen att uthuset och därtill hörande mark skulle utgöra lager-

tillgång i byggnadsrörelsen. HFD ändrade inte beslutet.  

Om en fastighet som ägs av en person som bedriver byggnadsrörelse varit föremål 

för omfattande byggnadsarbeten, utgör fastigheten lagertillgång i rörelsen. För det 

fall byggnadsarbeten inte utförts på fastigheten ska den ändå anses som lager-

tillgång om den har förvärvats i och för rörelsen. För det fall en fastighet för-

värvas i syfte att den ska bebyggas eller renoveras, men att åtgärderna ännu inte 

blivit genomförda utgör fastigheten ändå en lagertillgång i byggnadsrörelsen. När 

det är fråga om personer som bedriver byggnadsrörelse får det presumeras att ett 

fastighetsförvärv normalt sker för rörelsens räkning samt att en byggmästare för-

värvar fastigheter för renovering eller bebyggelse.105 
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3.5 Fastigheter som inte blir smittade 

Huvudregeln är att samtliga fastigheter som förvärvas genom ett oneröst fång av 

någon som bedriver byggnadsrörelse blir lagertillgångar. De fastigheter som 

byggmästaren ägde innan verksamheten påbörjades behåller dock sin karaktär 

som kapitaltillgång och smittas inte av den nystartade verksamheten.
106

 Vissa 

undantag från huvudregeln finns dock och de framgår av 27 kap. 5 § IL. Nämnda 

paragraf stipulerar att fastigheter som uppenbarligen förvärvas för att till huvud-

saklig del användas stadigvarande i annan näringsverksamhet än fastighets-

förvaltning inte blir lagertillgångar i byggnadsrörelsen.
107

 Även fastighetsförvärv 

som uppenbarligen helt saknar samband med byggnadsrörelsen undantas, vilket 

framgår av andra stycket nämnda paragraf. Det sistnämnda undantaget gäller såle-

des enbart för byggnadsrörelse. Någon motsvarande regel för handel med fastig-

heter infördes inte då en sådan ansågs kunna bli svår att tillämpa eftersom handel 

med fastigheter vanligtvis inte är begränsad till ett visst slag av fastigheter eller 

till ett visst område.
108

    

Vid en bedömning av huruvida en fastighet uppenbarligen helt saknar samband 

med byggnadsrörelsen får hänsyn tas till samtliga föreliggande omständigheter. 

Omständigheter som till exempel den lokala och funktionella anknytningen som 

kan finnas mellan fastighetsförvärvet och byggnadsrörelsen bör tillmätas stor 

betydelse. Exempelvis bör en byggmästare, som på entreprenad uppför småhus 

inom ett begränsat område, i kapitalplaceringssyfte kunna förvärva en fastighet på 

annan ort utan att den blir byggmästarsmittad. Förvärvarens egen uppfattning om 

fastighetens karaktär bör beaktas vid bedömningen av om undantagsregeln blir 

tillämplig eller inte.
109

 

Eftersom det krävs att fastigheten uppenbarligen helt saknar samband med bygg-

nadsrörelse ligger hela bevisbördan på den skattskyldige som måste visa att detta 

samband saknas.
110

 Då regeln endast avser uppenbara fall ska den tolkas restrik-

tivit och kraven på bevismaterialet är högt ställda.
111

  

3.6 Sammanfattning 

Av 27 kap. 4 § IL framgår att när en person anses bedriva byggnadsrörelse medför 

det att fastigheter som denne förvärvar genom ett oneröst fång blir lagertillgångar 

i näringsverksamheten, vilket brukar benämnas byggmästarsmitta. Verksamheter 

som tillhandahåller tjänster som till exempel nybyggnationer, reparationer eller 

ombyggnationer får anses utgöra byggnadsrörelse, men även projektering och 

planering faller in under begreppet.  

Verksamhetsinriktningen har sällan varit föremål för domstolsprövning utan det 

har istället varit fråga om huruvida de allmänna rörelsekriterierna varit uppfyllda. 

Utifrån praxis kan konstateras att kraven på verksamhetens omfattning inte ställts 
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särskilt höga för att byggnadsrörelse ska anses föreligga, vilket framgår av RÅ 

1939 ref. 39. 

Fastigheter som förvärvas av någon som bedriver byggnadsrörelse presumeras ske 

för rörelsens räkning. I de fall där syftet med förvärvet  är att byggnadsarbeten ska 

utföras på fastigheten, men att de ännu inte ägt rum, utgör fastigheten ändock 

lagertillgång i verksamheten. Från huvudregeln finns det undantagsregler i 27 kap. 

5 § IL, vilka innebär att en fastigheten som helt uppenbarligen saknar samband 

med byggnadsrörelsen inte blir lagertillgång i näringsverksamheten. Undantags-

reglerna omfattar även en fastighet som uppenbarligen förvärvas för att till huvud-

saklig del användas stadigvarande i annan näringsverksamhet än fastighets-

förvaltning.   
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4. Handel med fastigheter 

4.1 Inledning 

Studiens huvudsyfte är att utreda vad som avses med det skatterättsliga begreppet 

handel med fastigheter och när denna verksamhet anses bedrivas. Vidare ämnar 

jag även att undersöka huruvida det är någon skillnad mellan olika slags 

fastigheter, såsom exempelvis hyresfastighet och jordbruksfastighet, samt om 

karaktären påverkar bedömningen av huruvida handel med fastigheter anses 

föreligga eller inte.   

Bestämmelserna i 27 kap. IL omfattar förutom byggnadsrörelse även handel med 

fastigheter och båda verksamheterna omfattas av samma lagrum. De aktuella 

bestämmelserna redogjordes för i kapitel 3, men för tydlighetens skull redovisas i 

det följande gällande lagstiftning för handel med fastigheter.  

Av 27 kap. 2 § IL framgår att den som innehar en tillgång som är en lagertillgång 

enligt bestämmelsen i 4 § anses bedriva handel med fastigheter. Enligt 27 kap. 4 § 

IL utgör en fastighet som förvärvas genom ett oneröst fång av någon som bedriver 

handel med fastigheter en lagertillgång hos förvärvaren. Detsamma gäller om 

fastighetsförvärvet istället sker av maken till den som bedriver handel med fastig-

heter. I andra stycket nämnda paragraf anges att om handel med fastigheter 

bedrivs i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag och företagsledaren, eller 

maken till denne, förvärvar en fastighet genom ett oneröst fång, och fastigheten 

hade varit en lagertillgång om den hade förvärvats av företaget, ska fastigheten 

även i detta fall utgöra lagertillgång hos förvärvaren. 

Ändamålet med bestämmelserna i 27 kap. 4 § 2 st. IL är att förhindra att en person 

som har inflytande i ett fåmansföretag kan göra obehöriga skattevinster genom att 

förvärva en fastighet privat när fastigheten normalt hade ingått i företagets verk-

samhet om den hade förvärvats av bolaget. Att även make till den som bedriver 

handel med fastigheter eller är företagsledare i ett fåmansföretag omfattas av reg-

lerna i 27 kap. 4 § IL motiveras med att det i allmänhet finns en stark ekonomisk 

gemenskap inom ett äktenskap.
112

 För det fall maken till den som bedriver handel 

med fastigheter förvärvar en fastighet smittas den fastigheten, vilket innebär att 

den utgör en lagertillgång. Fastigheten kommer således utgöra lagertillgång under 

hela innehavstiden även om äktenskapet skulle upphöra. Detta medför även att en 

fastighet som förvärvas efter äktenskapsskillnaden som huvudregel kommer 

utgöra lagertillgång såvida inte den förstnämnda fastigheten avyttras innan 

dess.
113

         

I förevarande bestämmelser saknas en definition av vad som avses med handel 

med fastigheter, vilket har medfört stora problem vid framförallt bedömningen av 

huruvida en fastighet är att anse som lagertillgång eller inte. Det är således 

domstolen som har att fastställa gränsen mellan handel med fastigheter och sådana 

transaktioner som inte ingår som ett led i näringsverksamhet.
114
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4.2 Äldre reglering 

Det var först genom 1981 års lagstiftning som frågan om när en fastighet utgör 

lagertillgång i handel med fastigheter reglerades.115 
Den enda lagreglering som 

tidigare har funnits, och som till viss del reglerade handel med fastigheter, var den 

som avsåg jordstyckningsrörelse.116 Att lagstifta om när handel med fastigheter 

föreligger diskuterades av 1921 års kommunalskattekommitté, men de ansåg inte 

det vara nödvändigt att införa en reglering därom. Anledningen härtill moti-

verades med att jordstyckningsföretag, där företagaren äger eller förvärvar jord-

område som fördelas i olika lotter och därefter avyttras, är en form av handel med 

fastigheter som utgör näringsverksamhet. Utöver jordstyckningsföretag ansågs det 

inte kunna förekomma någon verksamhet som kunde rubriceras som handel med 

fastigheter eftersom en sådan verksamhet vanligen utfördes via agentur. 

Kommunalskattekommittén ansåg att ett förslag till reglering avseende annan 

handel med fastigheter än den som utgjorde jordstyckningsrörelse sannolikt skulle 

komplicera en redan komplex lagstiftning, varför någon bestämmelse därom inte 

infördes.117 

Trots att en reglering avseende handel med fastigheter inte ansågs nödvändig fann 

HFD kort därefter i RÅ 1925 ref 47 att yrkesmässig handel med fastigheter kunde 

bedrivas även i andra fall än i jordstyckningsföretag. Att annan handel med 

fastigheter utöver tomtexploatering kunde föreligga framgår även av HFD:s 

bedömning i RÅ 1932 Fi 89 och i RÅ 1934 Fi 478.    

Till skillnad från jordstyckningsrörelse måste yrkesmässig bedriven handel med 

fastigheter innehålla både förvärv och avyttring. För det fall fastigheter som 

förvärvats exempelvis genom arv avyttras utan förmedling via agentur kan det 

därmed inte anses vara en förvärvsverksamhet. En annan skillnad är att det vid 

jordstyckningsrörelse sker en förändring av fastigheten, som i sig beskattas, och 

denna anledning till beskattning finns inte när fastigheter avyttras som är i samma 

skick som vid förvärvet.
118

 

4.3 Inför 1981 års lagstiftning 

Att bedöma när renodlad yrkesmässig handel med fastigheter föreligger har varit 

svårbedömt. Av äldre praxis går det inte att entydigt utläsa vilken inriktning eller 

vilken omfattning verksamheten måste ha för att den ska anses utgöra handel med 

fastigheter.
119

  

I det äldre rättsfallet RÅ 1969 Fi 767 bedrev T.J. penningrörelse i form av att han 

personligen lånade ut pengar till andra och i de flesta fall erhöll han inteckning i 

låntagarens fastighet som säkerhet. Penningverksamheten fick sådan omfattning 

att den bedömdes utgöra näringsverksamhet omkring 1945 och pågick därefter i 

ca tio år. T.J. hade förvärvat ca 30 fastigheter under perioden 1939-1958 och 
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förvärven tillkom nästan uteslutande för att säkerställa fordringarna. Huvuddelen 

av fastigheterna har från och med 1952 successivt avyttrats. Mot bakgrund av 

gäldenärernas ställning menade HFD att T.J. måste ha räknat med att överta 

fastigheterna, varför det får antagas att han även måste insett att de sedermera 

skulle avyttras. HFD ansåg att fastighetsförsäljning hade skett i stor omfattning 

och bör bedömas som en i samband med penningsrörelsen bedriven yrkesmässig 

handel med fastigheter.  

Även i rättsfallet RÅ 1971 Fi 1609 bedömde HFD att yrkesmässig handel med 

fastigheter förelåg. Mellan 1946-1965 hade Y.L. förvärvat totalt 20 fastigheter 

varav 18 under de sista sju åren. Under åren 1960-1966 hade han avyttrat tio av 

fastigheterna varav sex till utomstående och fyra till sitt egna bolag. Bolagets 

verksamhet bestod av att förvalta, köpa och sälja fastigheter samt enligt bolags-

ordningen till viss del även byggnadsrörelse. HFD:s beslut grundades på det stora 

antalet transaktioner samt på övriga omständigheter.    

Här kan jag konstatera att 20 förvärv och 10 avyttringar av fastigheter ansågs 

utgöra ett stort antal transaktioner enligt HFD:s bedömning. Eftersom de som 

bedriver byggnadsrörelse presumeras att även bedriva handel med fastigheter 

anser jag att den verksamhetsinriktning som fastighetsägarens bolag hade borde 

påverkat bedömningen.   

I ett annat äldre rättsfall, RÅ 1972 Fi 99, bedömdes huruvida en man född 1875 

bedrev handel med fastigheter. Han var fastighetsägare till ca 30 fastigheter och 

under åren 1960-1964 avyttrade han sex fastigheter i syfte att tillgodose det 

likviditetsbehov som uppkommit i samband med hans ålderdom. Utöver dessa 

fastighetsförsäljningar avyttrade han en fastighet 1952 och två fastigheter 1965. 

Dessutom förvärvade han en fastighet 1966. Mot bakgrund av det ringa antal 

försäljningar som skett samt omständigheterna i övrigt bedömde HFD att handel 

med fastigheter inte förelåg.   

Genom detta rättsfall kan jag konstatera att en avyttring av nio fastigheter, utav ett 

innehav bestående av totalt 30 fastigheter, ansågs som ett ringa antal enligt HFD:s 

bedömning. Likt rättsfallet ovan beaktades även omständigheterna i övrigt, vilket 

borde innebära att domstolen gör en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter.  

Företagsskatteberedningen menade att när fastigheter har förvärvats av bolag som 

sedermera yrkesmässigt avyttrar dem, ska beskattning ske enligt bestämmelserna 

för näringsverksamhet. Osäkerhet föreligger dock när företagets verksamhet inte 

har haft yrkesmässig inriktning från början. Beredningen diskuterade huruvida det 

var möjligt att fastställa en schablonregel för då näringsverksamhet succesivt upp-

kommer och ansåg då reglerna för okvalificerad tomtrörelse
120

 vara jämförbara. 

Dock ansåg de att handel med fastigheter har en annan karaktär då övervägande 

del av fastigheterna som förvärvas och avyttras är bebyggda. Därav borde yrkes-

mässig handel med fastigheter anses föreligga redan vid ett mindre antal trans-

aktioner.
121
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Såsom förslag till reglering ansåg företagsskatteberedningen att handel med 

fastigheter skulle anses föreligga om någon driver verksamhet som omfattar för-

säljning av fastigheter som förvärvats för att sedermera avyttras yrkemässigt. 

Handel med fastigheter skulle även föreligga om någon under en femårsperiod 

avyttrat minst fem fastigheter och under samma period, genom ett oneröst fång, 

förvärvat minst lika många. Näringsverksamhet skulle då anses föreligga i sam-

band med avyttringen av den femte fastigheten.
122

 Förslaget har således reglerna 

om tomtrörelse som förebild då nämnda innebörd skulle definieras som kvali-

ficerad
123

 respektive okvalificerad handel med fastigheter.
124

   

När olika begrepp ska definieras uppstår alltid svårigheter då risken med en defi-

nition är att den antingen kan bli för vidsträckt eller för snäv. Begreppet handel 

med fastigheter är som tidigare nämnt inte definierat i lagtext trots företagsskatte-

beredningens förslag. En allvarlig nackdel med förslaget om okvalificerad handel 

med fastigheter ansågs i propositionen vara att en definition inte beaktar i vilken 

omfattning den skattskyldige bedriver sin verksamhet. I en verksamhet som 

exempelvis består av fastighetsförvaltning av ett stort antal fastigheter kan ett 

visst antal förvärv och avyttringar vara ett naturligt led i verksamheten utan att det 

är att anse som yrkesmässig handel med fastigheter. Däremot kan samma antal 

transaktioner bedömas som näringsverksamhet om fastighetsinnehavet är mer 

begränsat i antal. Att bedöma huruvida yrkesmässig handel föreligger är således 

inte möjligt enbart utifrån antalet fastighetstransaktioner. Att istället införa olika 

former av schabloner, såsom köpeskillingens storlek och inom vilken tidsintervall 

fastighetsinnehavet omsätts, ansågs av praktiska skäl inte möjligt. Eftersom det 

inte ansågs möjligt att införa en definiton av okvalificerad handel med fastigheter 

ansågs det även uteslutet att införa en definition av vad som utgjorde kvalificerad 

handel med fastigheter.
125

  

4.4 Fastighetens karaktär 

Beroende på om en tillgång utgör lagertillgång i rörelse, anläggningstillgång i 

näringsverksamhet eller om tillgången är av rent privat karaktär behandlas de 

skattemässigt olika vid en avyttring. Därav är det av vikt att skilja dem åt eftersom 

försäljningslikviden vid avyttring av en lagertillgång beskattas i inkomstslaget 

näringsverksamhet medan övriga beskattas i inkomstslaget kapital. Mot bakgrund 

av dessa beskattningskonsekvenser är det nödvändigt att bedöma huruvida verk-

samheten är att anse som handel med fastigheter och om fastigheten är att anse 

som lagertillgång i denna verksamhet.
126

 För det fall en fastighet har karaktären av 

lagertillgång vid förvärvet utgör den lagertillgång under hela innehavstiden oav-

sett om användningsområdet förändras. Det är således karaktären vid förvärvet 

som blir betydande då den består under hela innehavstiden.
127
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4.5 Vad är handel med fastigheter? 

Huvudregeln är att en fastighet blir lagertillgång om den förvärvas genom ett 

oneröst fång av någon som bedriver handel med fastigheter. Reglerna omfattar 

således inte en fastighet som förvärvas genom ett benefikt fång såsom gåva eller 

bodelning.
128

 En presumtion föreligger för att den som bedriver handel med 

fastigheter förvärvar en fastighet i och för rörelsen och det gäller oavsett om 

fastigheten är belägen i Sverige eller utomlands.
129

 Handel med fastigheter består 

normalt av handel med bebyggda fastigheter.
130

  

Som tidigare nämnts får de allmänna bestämmelserna om näringsverksamhet ligga 

till grund för bedömningen av huruvida handel med fastigheter föreligger.
131

 

Vinstsyftet ska, för att det ska vara fråga om handel med fastigheter, vara inriktat 

på den yrkesmässiga omsättningen av fastigheter. Fastigheter kan i huvudsak för-

värvas för två olika syften. Det ena är för att uppbära avkastning från fastigheten 

och det andra för att erhålla en värdestegring som senare kan realiseras genom 

avyttring av fastigheten. När syftet med förvärvet är att uppbära avkastning från 

fastigheten ligger vinstsyftet i själva förvaltningen av fastigheten och inte i en 

försäljning, varför en försäljning inte kan komma att beskattas i näringsverk-

samheten. Förväntningar om att ett fastighetsförvärv även ska innebära en 

värdeökning är naturligtvis rimligt. En verksamhet bör ändock utgöra 

förvaltningsverksamhet om den endast åtnjuter den värdestegring som tillkommer 

ägaren genom utomstående faktorer såsom ökad efterfrågan och förändrad ränte-

nivå.
132

    

Vid handel med fastigheter föreligger inte det betydande förädlingsinslag som 

finns inom byggnadsrörelsen. Det som vid yrkesmässig handel med fastigheter 

skulle kunna motsvara en förädling är att fastighetsägaren har en god kännedom 

om fastighetsmarknaden och därigenom har möjlighet att förvärva fastigheter till 

ett förhållandevis lågt pris för att därefter avyttra desamma till ett pris som gene-

rellt överstiger marknadsvärdet. Med denna marknadskännedom kan fastighets-

ägaren således förvärva en fastighet på en marknad och sedermera avyttra den-

samma på en annan marknad som inte har någon koppling till den förstnämnda. 

Detta skulle möjligen kunna innebära att en fastighetsmäklare som förvärvar och 

avyttrar egna fastigheter oftare än annars kan komma att bedömas bedriva handel 

med fastigheter. Dock bör inte enbart det faktum att någon är verksam som fastig-

hetsmäklare eller fastighetsförvaltare innebära att alla transaktioner ska bedömas 

utgöra yrkesmässig handel.
133

  

Att mäkleribranschen har god kännedom om fastighetsmarknaden påtalades av 

SKV i RÅ78 1:82. Fallet avsåg en man som hade bedrivit mäkleriverksamhet i 

knappt 20 år, dels i enskild firma och dels i aktiebolag. Verksamheten bestod i 

början endast av ett par förmedlingar varje år, men under de sista fem åren ökade 

omfattningen till ca femtio förmedlingar årligen. Under denna tid hade han för-
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värvat en fastighet som blev föremål för exploatering, varefter den bestod av tolv 

fastigheter. Syftet med fastighetsförvärvet var att överlåta fastigheten till nästa 

generation. Tio år efter förvärvet avyttrades en av de avstyckade fastigheterna. Då 

han av ålderskäl avsåg att trappa ner sin verksamhet, och eftersom barnen inte 

önskade överta fastigheterna, planerade han att avyttra återstoden av fastigheterna. 

SKV menade att han i och med sin mäkleriverksamhet hade sådan marknads-

kännedom att den i sig får innebära att kriterierna för näringsverksamhet var upp-

fyllda även vad avser fastighetsförsäljningar i eget namn. HFD bedömde att de 

uppgifter som framkommit om mäkleriverksamheten och om de avsedda 

fastighetsförsäljningarna inte kunde innebära att handel med fastigheter förelåg. 

Utifrån HFD:s bedömning borde det enligt min mening kunna konstateras att 

enbart ha kännedom om marknaden i det aktuella området där fastigheten är 

belägen inte i sig kan innebära att rörelsekriterierna är uppfyllda. Utgången i målet 

borde således innebära att själva mäklerirörelsen inte får en avgörande betydelse.    

Även i RÅ80 1:11 var det fråga om mäklarverksamhet, vilken hade bedrivits av 

G.B. i ett aktiebolag. Under en tid av elva år hade han personligen förvärvat fem 

fastigheter och sålt tre av dem. Två av de avyttrade fastigheterna hade under hela 

innehavstiden utgjort bostad för familjen. Den tredje fastigheten som hade 

avyttrats bestod av ett återköp av en tidigare, genom hans bolag, förmedlad fastig-

het. Återköpet grundade sig i att den ursprungliga säljaren inte hade möjlighet att 

återta fastigheten, varför G.B. övertog densamma. Anledningen till övertagandet 

var humanitära skäl, dels för att skydda klienten och dels för att skydda mäkleri-

verksamhetens anseende. Oaktat att G.B. bedrev fastighetsförmedling i eget bolag 

ansåg HFD med hänsyn till vad som framkommit i målet avseende fastighets-

transaktionerna att handel med fastigheter inte hade bedrivits.   

I ytterligare ett fall var det fråga om en person, C, som var fastighetsmäklare och 

det gäller RSV/FB Dt 1982:14. När verksamheten startade ägde han en 

hyresfastighet. Från verksamhetsstarten och under ca femton år framåt förvärvade 

han ytterligare 22 fastigheter varav 18 utgjorde hyresfastigheter. Under samma tid 

har tre av dessa fastigheter avyttrats varav en hyresfastighet och två 

villafastigheter. Förvärven av hyresfastigheterna var i kapitalplaceringssyfte samt 

att de skulle ingå i en fastighetsförvaltning. Härutöver ägde han hälften av 

aktierna i ett bolag som i exploateringssyfte hade förvärvat två 

jordbruksfastigheter om totalt ca 270 ha, vilka var belägna ca 30 mil från det 

övriga fastighetsinnehavet. Fråga var huruvida avyttring av en hyresfastighet 

skulle utgöra handel med fastigheter. SRN menade att särskild hänsyn skulle tas 

till C:s hälftenägande i det bolag som förvärvat mark i exploateringssyfte samt att 

en samlad bedömning av C:s verksamhet skulle innebära att en försäljning av 

hyresfastigheten var att anse som en egen verksamhet i form av handel med 

fastigheter. HFD gjorde ingen annan bedömning.   

Då SRN inte fäste någon större vikt vid ägarens mäklerirörelse anser jag det 

stärker min bedömning att en mäklarrörelse inte får någon avgörande betydelse 

vid bedömningen av huruvida yrkesmässig handel föreligger. Vidare borde 

utgången i målet innebära att syftet med ett förvärv kan få stor betydelse vid 

bedömningen av om yrkesmässig handel föreligger.   
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Även i RÅ85 Aa 219 var det fråga om en person som var verksam som fastig-

hetsmäklare i ett aktiebolag. Han hade personligen under 1971 – 1982 förvärvat 

tio fastigheter. Karaktären av fastighetsförvärven var långsiktig och syftet var att 

skapa ett stabilt förmögenshetsunderlag för förvaltning samt att trygga framtiden. 

Under perioden 1977-1979 hade fem fastigheter avyttrats. Av de kvarvarande fem 

fastigheterna var fyra hyresfastigheter och den femte utgjorde familjens bostad. 

Besked önskades huruvida en avyttring av kvarvarande hyresfastigheter skulle 

utgöra handel med fastigheter. Mot bakgrund av skälen till fastighetsinnehavet 

samt de omständigheter som föranlett tidigare försäljningar fann SRN inte att 

handel med fastigheter förelåg. En avyttring av resterande hyresfastigheter vid ett 

eller flera tillfällen eller till en eller flera köpare innebär inte att handel med 

fastigheter påbörjas. HFD gjorde ingen annan bedömning.    

Enligt min uppfattning antyder utgången i detta rättsfall återigen på att syftet med 

fastighetsförvärven får betydelse vid bedömning av huruvida handel med fastig-

heter föreligger. Avyttringarna kunde dessutom ske vid ett tillfälle och behövde 

inte ske under en längre tidsperiod.     

I RÅ 1987 ref. 46 hade M.E. under åren 1969-1981 förvärvat och avyttrat totalt 13 

fastigheter
134

 varav åtta utgjorde hyresfastigheter. Fastighetsbeståndet bestod till 

övervägande del av äldre hyresfastigheter med låg avkastning och vissa var i 

behov av renovering. Någon renovering utfördes dock inte utan de avyttrades 

istället. Alla utom tre fastigheter hade kortare innehavstid än två år. Syftet med 

förvärven var att M.E. på sikt skulle bygga upp en större förvaltningsverksamhet, 

men på grund av ökad arbetsbelastning var han slutligen tvungen att avyttra samt-

liga fastigheter. Omständigheterna i fallet och att det var fråga om ett förhållande-

vis stort antal fastigheter som mestadels hade avyttrats kort tid efter förvärven 

visar att kriterierna för näringsverksamhet är uppfyllda, varför HFD ansåg att 

M.E. bedrivit handel med fastigheter. Verksamheten ansågs påbörjad från och 

med år 1977. Dessförinnan hade han förvärvat tolv fastigheter och sedan 1974 

avyttrat sju av dem.     

I förevarande rättsfall kan jag konstatera att hela innehavet avyttrades samt att det 

var fråga om förvärv och avyttringar av totalt 13 fastigheter som ansågs utgöra ett 

förhållandevis stort antal transaktioner. HFD uttyckte även särskilt att de ansåg att 

kriterierna för näringsverksamhet var uppfyllda.   

Handel med fastigheter ansågs inte föreligga i RÅ 1987 not 492. I målet var det 

fråga om X som under perioden 1969-1976 hade förvärvat ett betydande antal 

fastigheter, vilka efter fastighetsbildning uppgick till 23 st. Fram till och med 

1980 hade åtta av fastigheterna avyttrats, varav två avsåg bostadsbyten och en 

som uppgavs ha varit avsedd att användas som egen bostad. Övriga avyttringar 

motiverades med att de aktuella fastigheterna inte var lämpade att ingå i X:s 

fastighetsförvaltning. X var även aktieägare i bolaget Y AB, vilket under åren 

1974-1978 hade förvärvat tre fastigheter och avyttrat en. SRN ansåg att varken X 

eller Y AB hade bedrivit handel med fastigheter. Inte heller skulle handel med 

fastigheter anses påbörjad om resterande fastigheter avyttrades. Huruvida avytt-
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ringarna skulle ske vid ett eller flera tillfällen påverkade inte bedömningen. HFD 

gjorde ingen annan bedömning.  

Utifrån detta rättsfall kan jag konstatera att personen kunde avyttra hela sitt 

fastighetsinnehav utan att det ansågs som handel med fastigheter samt att SRN 

ansåg att 23 fastigheter var ett betydande antal. Även här kunde avyttringarna ske 

vid ett tillfälle och behövde inte ske under en längre tidsperiod.  

Eftersom det inte finns någon definition av begreppet handel med fastigheter, 

samt den mycket omfattande praxis som finns på området, är det nödvändigt att 

göra en samlad bedömning av de olika förhållandena som föreligger i varje enskilt 

fall, för att därefter avgöra om handel med fastigheter föreligger.
135

  

4.6 Handel med fastigheter genom bolag 

I RÅ80 Aa 150 var det fråga om ett aktiebolag vars ändamål var att förvärva och 

förvalta fastigheter. Bolagets fastighetsinnehav bestod av över 100 fastigheter. 

Bolaget hade mellan 1963-1979 avyttrat 24 fastigheter. Dessutom hade bolaget 

mellan 1973-1979  avyttrat tio fastigheter som innehafts som ett led i en tidigare 

verksamhet av särskilt slag. Bolaget avsåg att koncentrera sitt fastighetsinnehav 

till två regioner och till i första hand affärs-, kontors- och industrifastigheter. För 

att uppnå sitt mål avsåg bolaget att avyttra ytterligare 34 fastigheter. HFD medgav 

att avyttringarna skulle innebära en rationalisering av bolagets verksamhet, men 

ansåg att de var av sådan omfattning att handel med fastigheter förelåg. Två 

justitieråd var skiljaktiga och menade att det var fråga om en stor verksamhet vari 

en omstrukturering skulle genomföras samt att avyttringarna gällde fastigheter 

som innehafts en längre tid.  

Konstateras kan att bolaget tidigare hade avyttrat totalt 34 fastigheter. Vidare var 

två justitieråd skiljaktiga, vilket enligt min mening borde innebära att det inte är 

självklart att handel med fastigheter bedrivs om ett stort fastighetsförvaltande 

bolag avyttrar ett större antal fastigheter.        

RÅ82 Aa 80 handlar om en person som var majoritetsägare i tre aktiebolag vars 

syfte bestod i att bedriva fastighetsförvaltning. Under en fyraårsperiod förvärvade 

de tre bolagen sammanlagt sju fastigheter och det bolag, Ö.H. AB, som var 

föremål för prövning hade förvärvat två av dessa. Den ena fastigheten
136

  hade 

avyttrats inom ett år från förvärvet och den andra
137

 efter drygt tre år. De andra 

bolagen hade avyttrat två av sina fastigheter
138

 efter drygt tre års innehav. Med 

hänsyn till att Ö.H. AB avyttrat båda fastigheterna inom en förhållandevis kort tid 

efter förvärvet samt med beaktande av övriga omständigheter, såsom bland annat 

att även de andra bolagen hade förvärvat och avyttrat fastigheter inom en kort 

tidsperiod, bedömde HFD att Ö.H. AB bedrev handel med fastigheter. 

I och med utgången i målet anser jag att det finns risk för att verksamheter som 

bedrivs i olika bolag, men under en gemensam ledning, bedöms som en enda 

verksamhet. Till skillnad mot det fastighetsförvaltande bolaget i rättsfallet ovan 
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var det i förevarande fall enbart fråga om sju fastigheter totalt, vilket visar att 

omfattningen av fastighetsförvaltande verksamheter kan skilja sig avsevärt.       

4.7 Fastighet som lagertillgång 

För det fall en fysisk person bedriver handel med fastigheter utgör en fastighet 

som förvärvas genom ett oneröst fång en lagertillgång i näringsverksamheten, 

vilket framgår av 27 kap. 4 § IL. Enligt 17 kap. 3 § IL är en lagertillgång en till-

gång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Fastigheter jämställs då med 

andra tillgångar såsom råvaror, varor under tillverkning och färdiga varor. Även 

värdepapper utgör en lagertillgång om ett företag bedriver handel med dessa. Där-

emot kan en fysisk person, till skillnad mot vad som gäller för fastigheter, inte 

bedriva handel med värdepapper. Det gäller även om kriterierna för näringsverk-

samhet är uppfyllda.
139

 Att en fysisk person inte kan bedriva handel med värde-

papper motiverades i RÅ81 1:4 med att aktiehandeln inte varit inriktad på att bistå 

allmänheten, eller särskilda investerare som kunde betraktas som den enskildes 

kunder, med investeringsobjekt. Detta trots att förvaltningen av värdepapperna var 

inriktad på kortsiktiga spekulationsvinster och inte på en jämn avkastning eller 

realvärdesäkring.   

4.8 Fastigheter som inte är lagertillgångar 

Enligt huvudregeln blir alla fastigheter som förvärvas av någon som bedriver 

handel med fastigheter lagertillgång hos denne. Eftersom verksamhet måste före-

ligga för att en fastighet ska bli lagertillgång omfattas inte fastigheter som för-

värvades innan verksamheten påbörjades.
140

 Vidare framgår det av 27 kap. 5 § 1 

p. IL att en fastighet inte blir lagertillgång om den uppenbarligen förvärvas för att 

till huvudsaklig del användas stadigvarande i annan näringsverksamhet än fastig-

hetsförvaltning som bedrivs av fastighetsägaren eller dennes make. Detsamma 

gäller om verksamheten bedrivs av ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag 

där fastighetsägaren eller dennes make är företagsledare.  

Mot bakgrund av hur undantagsreglerna är utformade blir syftet med förvärvet det 

som har störst betydelse vid bedömning av huruvida reglerna är tillämpliga eller 

inte.
141

 Av propositionen framgår att när en fastighets karaktär väl är fastställd 

kvarstår den under hela innehavstiden även om användningsområdet senare för-

ändras. Dock kan prövningen av en fastighets skatterättsliga karaktär komma att 

aktualiseras flera år efter förvärvet, vilket kan innebära att bedömningen då inte 

enbart behöver avgöras utifrån omständigheterna vid förvärvet.
142

 Uttalandet  kan 

upplevas något motsägelsefullt, men avsikten kan möjligen ha varit att erinra om 

att det inte enbart är den skattskyldiges egna uppgifter om syftet med förvärvet 

som ska ligga till grund för bedömningen av fastighetens karaktär. Att ifrågasätta 

det uppgivna syftet borde enbart ske om särskilda skäl talar därför.
143
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Enligt äldre praxis innan 1981-års lagstiftning undantogs i princip jordbruks-

fastigheter såvida de inte var förvärvade i syfte att bli lagertillgångar.
144

 

Undantagsreglerna i nuvarande lagstiftning omfattar fastigheter som används 

stadigvarande i annan näringsverksamhet och exempel på sådana är enligt propo-

sitionen jord- och skogsfastigheter. Användningen av fastigheterna ska vara för 

anläggningsändamål, vilket innebär att det ska vara fråga om en driftsfastighet i 

näringsverksamhet. Härutöver krävs det även att den andra verksamheten bedrivs 

av fastighetsägaren, dennes make eller fåmansföretaget. Därav är det inte själv-

klart att en utarrenderad jordbruksfastighet utan vidare ses som en kapital-

tillgång.
145

 Betoningen ska läggas på den stadigvarande användningen, vilket 

innebär att en fastighet som har förvärvats för att användas stadigvarande i handel 

med fastigheter omfattas av undantaget.
146

 Andra exempel på fastigheter som kan 

omfattas av undantagsreglerna är fastigheter som ska användas såsom exempelvis 

kontors- och förrådsfastigheter. Reglerna omfattar även fastighet som hyrs ut för 

att användas i en annan näringsverksamhet som bedrivs av fastighetsägarens 

make.
147

 

För det fall en fastighet används för flera ändamål blir undantagsreglerna endast 

tillämpliga om fastigheten till huvudsaklig del används i annan näringsverk-

samhet.
148

 För att rekvisitet huvudsakligen ska vara uppnått ska fastigheten använ-

das till minst 75 % i den andra näringsverksamheten. Exempel på när en bedöm-

ning av detta slag kan bli aktuell är när en fastighet används både i den egna verk-

samheten och för annat ändamål såsom exempelvis uthyrning till utomstående.
149

 

Frågan som kan uppkomma vid bedömning av huruvida användningen uppgår till 

75 % är om det är ytan, produktionskostnaderna, byggnadsvolymen eller något 

annat mått som ska användas. Det borde dock i första hand vara användningen av 

ytan som ligger till grund för bedömningen.
150

 

4.9 Skatteverkets bedömning 

SKV har sammanfattat befintlig praxis vad avser handel med fastigheter på 

följande sätt:  

”en samlad bedömning måste göras utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall. 

Omständigheter som är av betydelse är bland annat antal sålda fastigheter och inne-

havstiden för de fastigheter som sålts. Avsikten med förvärv och försäljningar kan också 

ha betydelse när den bekräftas av omständigheterna i det enskilda fallet. Antalet fastig-

heter och värdet på dessa i förhållande till det totala innehavet bör vägas in. Det har 

också betydelse om det finns någon koppling till en verksamhet som kan sägas ligga 

nära handel med fastigheter, som exempelvis mäklarverksamhet eller byggnads-

rörelse.”
151
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Fastigheter som förvärvas innan handel med fastigheter anses bedrivas utgör inte 

lagertillgångar. Ibland kan det vara svårt att bedöma vid vilken tidpunkt handel 

med fastigheter har påbörjats och det kan då uppstå en svårighet i att avgöra vilka 

fastigheter som blir lagertillgångar. SKV har i nedan angivna exempel angivit 

förutsättningar för när en fastighetsägare förvärvat och avyttrat fastigheter. Det 

finns ingen koppling mellan fastighetsägaren och närliggande verksamhet såsom 

mäklerirörelse.
152  

År Köp Försäljning Kvarvarande fastighetsinnehav 

1 5 0 5 

2 7 1 11 

3 1 1 11 

4 4 
9, varav 7 var förvär-

vade före år 4 
6 

Summa 17 11 6, varav 4 är kapitaltillgångar 

 

I förevarande exempel har SKV bedömt att det står klart att från och med år fyra 

är fastighetstransaktionerna av sådan omfattning att de måste bedömas utgöra 

yrkesmässig handel med fastigheter. Sju av de fastigheterna som avyttrades under 

år fyra var förvärvade innan rörelsen började, varför de utgjorde kapitaltillgångar. 

Av kvarvarande fastigheter är fyra förvärvade innan rörelsen (handel med fastig-

heter) påbörjades, varför de behåller sin karaktär som kapitaltillgång och de två 

som förvärvades under det fjärde året utgör lagertillgångar.
153

  

4.10 Översyn av regelsystemet   

Försäljningen av en lagerfastighet beskattas, som tidigare nämnts, i sin helhet i 

inkomstslaget näringsverksamhet.
154

 Kritik har framförts då denna reglering kan 

sägas medföra en omotiverad hög beskattning för fysiska personer eftersom 

skatten på försäljningsvinsten vid högsta marginalskattesats uppgår till ca 66-67 

%.
155

 Beskattningen avseende både handel med fastigheter och byggnadsrörelse 

samt förslag till förändringar behandlades tämligen ingående i SOU 2005:99, men 

förslaget ledde inte till någon lagstiftning.
156

 Reglerna var återigen föremål för 

utredning i SOU 2017:27, men utredningen föranledde inte några förslag till för-

ändringar för enskilda näringsidkare som bedriver handel med fastigheter och 

byggnadsrörelse.
157

  

4.11 Sammanfattning 

För det fall en person bedriver handel med fastigheter utgör en fastighet som för-

värvas genom ett oneröst fång lagertillgång i den enskildes näringsverksamhet, 
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vilket framgår av 27 kap. 4 § IL. Någon definition av begreppet kunde inte införas 

i lagtext då den antingen kunde blivit för omfattande eller för begränsad. Därav 

får de allmänna bestämmelserna om näringsverksamhet ligga till grund för 

bedömning av om yrkesmässig handel med fastigheter föreligger. 

I huvudsak förvärvas fastigheter antingen för att uppbära avkastning från dem 

eller för att vid en framtida avyttring erhålla den ekonomiska värdestegringen. För 

att det ska vara fråga om handel med fastigheter ska vinstsyftet vara inriktat på 

den yrkesmässiga omsättningen av fastigheter. Dessutom måste det vara fråga om 

både förvärv och avyttring av fastigheter för att yrkesmässig handel ska föreligga.  

Till skillnad mot byggnadsrörelse föreligger inget betydande förädlingsinslag vid 

handel med fastigheter. Det som skulle kunna innebära en förädling vid handel 

med fastigheter är om ägaren har en god marknadskännedom och i och med den 

kan förvärva samt avyttra fastigheter till generellt bättre priser. Fastighetsmäklare 

är exempel på personer som får anses ha denna kännedom. Huruvida en fastig-

hetsmäklare, vad avser sina egna fastigheter, bedriver verksamhet i form av 

handel med fastigheter har prövats i bland annat RÅ78 1:82 och RÅ80 1:11.  

Handel med fastigheter har prövats i flera fall och HFD tar hänsyn till flera 

omständigheter vid bedömningen. Yrkesmässig handel har bland annat förelegat i  

RÅ 1971 Fi 1609 och RÅ 1987 ref. 46, men inte i RÅ80 1:11 och RÅ 1987 not 

492.  

Huvudregeln är att alla fastigheter som förvärvas genom ett oneröst fång av någon 

som bedriver handel med fastigheter blir lagertillgångar i verksamheten. Dock 

undantas fastigheter som uppenbarligen förvärvas för att till huvudsaklig del 

användas stadigvarande i annan näringsverksamhet än fastighetsförvaltning, vilket 

framgår av 27 kap. 5 § 1 p IL.   
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5. Analys 

5.1 Inledning 

I det följande avses en analys genomföras av det som framkommit i förevarande 

studie. Vad som menas med analys kan vara olika beroende på vem som utför 

den. I denna analys kommer jag med rättsfallen som utgångspunkt systematisera 

dem utifrån deras likheter och analysera varje enskild faktor som har legat till 

grund för utgången i målet. För att tränga ner på djupet i undersökningen kommer 

jag vrida och vända på domstolens motiveringar, uttalanden i förarbeten och dokt-

rinen.  

5.2 Allmänt 

Någon definition av begreppet handel med fastigheter ansågs inte kunna införas i 

lagtexten då det fanns risk för att den skulle bli endera för vidsträckt eller för 

snäv. Det förslag till definition som fanns under utredningen till nuvarande 

lagstiftning innebar att handel med fastigheter skulle föreligga om någon under en 

femårsperiod avyttrar minst fem fastigheter och förvärvar minst lika många. 

Förslaget avvisades dock i propositionen och jag anser att det var korrekt då den 

föreslagna definitionen skulle bli allt för generell. Att enbart utgå ifrån antalet 

fastigheter under en bestämd tid tar inte hänsyn till om de avyttrade fastigheterna 

förvärvats under den givna tidsramen eller om de förvärvats innan den aktuella 

femårsperioden. Förslaget beaktar således inte hur lång tid fastighetsägaren har 

ägt fastigheterna innan de avyttras, vilket borde påverka om transaktionerna sker 

yrkesmässigt eller inte. Den föreslagna definitionen tar heller inte hänsyn till 

fastighetsägarens totala innehav, vilket är en brist då det vid större innehav är 

normalt med en viss omsättning av fastigheter. Att ha en så generell definition ger 

heller ingen möjlighet att beakta syftet med transaktionerna. Skulle ett vinstsyfte i 

själva avyttringen saknas eftersom avyttringarna sker på grund av exempelvis 

sjukdom, flytt eller ålderdom ger förslaget inget utrymme för att hänsyn därtill 

kan tas.    

5.3 Rörelsekriterierna  

Mot bakgrund av att begreppet handel med fastigheter saknar definition får de 

allmänna kriterierna för näringsverksamhet ligga till grund för bedömning av om 

handel med fastigheter föreligger. Av de elva granskade rättsfallen har handel 

med fastigheter bedömts föreligga i sex av dem. I enbart ett av dessa sex rättsfall 

har rörelsekriterierna uttryckligen nämnts, vilket jag finner anmärkningsvärt 

eftersom samtliga rörelsekriterier måste vara uppfyllda för att näringsverksamhet 

ska anses bedrivas. Av den anledningen borde kriterierna ha diskuterats i samtliga 

fall. Det framgår dessutom av propositionen att de allmänna kriterierna för 

näringsverksamhet ska ligga till grund för bedömningen. En förutsättning för att 

beskattning ska ske i inkomstslaget näringsverksamhet är att den bedrivna verk-

samheten faktiskt utgör en näringsverksamhet och då måste domstolen lägga 

rörelsekriterierna till grund för bedömningen. Enligt mig föreligger således inte 

någon valmöjlighet för domstolen.   
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I RÅ 1987 ref. 46 ansåg HFD att rörelsekriterierna var uppfyllda på grund av 

omständigheterna i fallet samt att det var fråga om ett stort antal (13 st.) fastig-

heter som mestadels hade avyttrats kort tid efter förvärven. Övriga omständigheter 

som fick betydelse var att de flesta fastigheterna gav låg avkastning och istället 

för att renovera dem när behov därom förelåg avyttrades de. Att vid bedömningen 

ta hänsyn till fastigheternas avkastning anser jag är korrekt då den indikerar på i 

vilket syfte en fastighet förvärvas och innehas. Fastigheter med hög avkastning 

borde generellt användas i kapitalplaceringssyfte och i förvaltningsverksamhet. 

Förvärv av fastigheter med låg avkastning borde däremot i större omfattning ske i 

syfte att bekomma en värdestegring som sedermera kan realiseras till vinst vid en 

avyttring. Att beakta fastighetens avkastning är således relevant för att bedöma 

om rörelsekriterierna är uppfyllda eller inte och då åsyftas främst vinstsyftet.    

Vinstsyftet vid handel med fastigheter ligger i den värdestegring som vid en avytt-

ring realiseras. Därav anser jag att det är avhängigt huruvida fastighetsägaren gör 

en vinst eller inte för att yrkesmässig handel ska föreligga. I enbart två av de 

granskade fallen, RÅ 1987 ref. 46 och RÅ82 Aa 80, har det skett en redovisning 

av köpeskillingen och försäljningslikviden för de avyttrade fastigheterna. Den 

procentuella vinsten har dock inte diskuterats i domskälen, vilket jag finner 

anmärkningsvärt eftersom vinstsyftet är ett av rörelsekriterierna. I båda fallen 

bedömdes handel med fastigheter föreligga. I det förstnämnda fallet hade samtliga 

13 fastigheter avyttrats och den genomsnittliga vinsten var 128,6 %. I det sist-

nämnda fallet hade fyra av totalt sju fastigheter avyttrats och den genomsnittliga 

vinsten var 31,05 %. Eftersom samtliga rörelsekriterier måste vara uppfyllda för 

att näringsverksamhet ska föreligga bör en beräkning av den faktiska vinsten 

göras vid bedömning av om yrkesmässig handel föreligger. Även om trans-

aktioner har skett med sådan regelbundenhet och i en sådan omfattning som krävs 

för näringsverksamhet anser jag att de även borde ha genererat en vinst för att 

bedömas som yrkesmässiga. 

5.4 Antal fastigheter och omsättningstid 

I de fall där handel med fastigheter har ansetts bedrivas har antalet fastigheter och 

omsättningstiden till stor del legat till grund för bedömningen. I RÅ 1971 Fi 1609 

bestod det totala innehavet av 20 fastigheter varav 18 fastigheter hade förvärvats 

och 10 avyttrats inom en åttaårsperiod. I RÅ 1969 Fi 767 var det fråga om ett 

trettiotal fastigheter som hade förvärvats under en period av 19 år och huvuddelen 

av dem hade avyttrats under periodens sista sex år. Yrkesmässig handel ansågs 

även bedrivas i RÅ 1987 ref. 46 och det var då fråga om förvärv och avyttring av 

totalt 13 fastigheter under en tolvårsperiod. I RÅ82 Aa 80 låg fokus delvis på 

omsättningstiden. Tre bolag, under gemensam ledning, hade inom en period av 

fyra år förvärvat totalt sju fastigheter och inom tre år hade fyra av dessa avyttrats. 

I RÅ80 Aa 150 ägde ett bolag över 100 fastigheter och ville avyttra 34 av dem, 

vilket bedömdes vara i sådan omfattning att yrkesmässig handel förelåg. Utifrån 

de olika fallen och att det varit fråga om avyttringar som till antalet varit från 4 till 

34, finner jag det omöjligt att dra en slutsats om vid vilket exakt antal fastighets-

transaktioner som yrkesmässig handel föreligger.  

I de fall där HFD har uttryckt hur domstolen ser på antalet fastigheter som har 

avyttrats har termer som ringa, betydande, förhållandevis stort och stort använts. 

Det har då varit fråga om 9 fastigheter av 30 som bedömdes som ringa, 23 
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fastigheter av totalt 23 bedömdes vara ett betydande antal och 13 fastigheter av 13 

ansågs vara ett förhållandevis stort antal samt att 10 fastigheter av totalt 20 ansågs 

vara ett stort antal transaktioner. Utifrån de termer som används för att beskriva 

antalet transaktioner i rättsfallen, samt att antalet fastigheter skiljer sig mellan 

fallen, finner jag inga direkta likheter i HFD:s bedömning. Att med ledning av 

termerna kunna dra en slutsats om vilket antal fastigheter som utgör så många att 

yrkesmässig handel föreligger anser jag vara omöjligt. Detta på grund av att 

termen ringa och stort användes för att beskriva nästan samma antal fastigheter. 

Dessutom användes termen betydande vid avyttring av fler än dubbelt så många 

fastigheter som i ett annat fall bedömdes som stort. Det föreligger således inget 

tydligt mönster i de termer som domstolen använder sig av.     

Dessutom kan det utifrån flera rättsfall, RÅ 1971 Fi 1609, RÅ 1972 Fi 99, 

RSV/FB Dt 1982:14,  RÅ 1987 ref. 46 och RÅ82 Aa 80, konstateras att HFD gör 

en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. Att det enbart 

förekommit ett visst antal fastighetstransaktioner under en kortare tid borde såle-

des inte i sig innebära att yrkesmässig handel föreligger. Stöd härför menar jag 

även finns i propositionen då det av den framgår att det inte enbart kan vara 

antalet transaktioner som blir avgörande för bedömningen. Kan andra omständig-

heter visa att transaktionerna har skett av en annan anledning än för att uppbära 

vinst borde hänsyn därtill tas. Stöd härför anser jag finns i RÅ 1972 Fi 99 vari nio 

fastigheter avyttrades under en kortare period i syfte att frigöra likvida medel för 

att trygga ägarens ålderdom.  

SKV har i sina allmänna råd angivit ett exempel när myndigheten menar att 

yrkesmässig handel föreligger. I exemplet har SKV enbart utgått ifrån antalet 

transaktioner och har inte angivit några andra omständigheter. Eftersom det enligt 

propositionen inte är möjligt att basera bedömningen enbart på antalet 

transaktioner, samt att HFD inte i något av de granskade fallen lagt ensam vikt vid 

antalet, anser jag att SKV:s bedömning inte är en rimlig tolkning av lagtexten.  

Omsättningstiden beaktas i de flesta rättsfall. I två fall, RÅ85 Aa 219 och RÅ 

1987 not 492, där yrkesmässig handel inte förelåg beaktades dock inte omsätt-

ningshastigheten alls. Av HFD:s motivering framgår att bedömningen inte 

påverkas av om de aktuella fastigheterna avyttras vid ett eller flera tillfällen. Att 

omsättningstiden inte påverkade bedömningen alls finner jag anmärkningsvärt. 

Att HFD uttryckligen bortser från den faktorn anser jag inte är motiverat eftersom 

det för näringsverksamhet krävs en viss regelbundenhet och en viss omfattning av 

verksamheten och då är omsättningstiden relevant.   

5.5 Andel av det totala fastighetsinnehavet som avyttras  

I de granskade rättsfallen har det varit en betydande skillnad på hur stort det totala 

fastighetsinnehavet har varit. Det har varit fråga om ett innehav på totalt sju 

fastigheter till över 100 fastigheter. Det har även varit väsentlig skillnad på hur 

stor andel av det totala innehavet som har avyttrats då det i vissa fall har varit 

fråga om hela innehavet och i andra fall en femtedel. I propositionen uttalades att 

det totala fastighetsbeståndet kan påverka bedömningen beroende på hur många 

fastigheter som avyttras.  
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Av de totalt elva granskade rättsfallen har hela fastighetsinnehavet avyttrats i 

fyra158 fall och av dessa fyra har yrkesmässig handel bedrivits i två
159

. I övriga fall 

där handel med fastigheter har bedrivits har andelen avyttrade fastigheter uppgått 

till 18 %, 30 %, 50 % respektive 57 % av det totala innehavet.
160

 I övriga fall där 

HFD bedömde att handel med fastigheter inte förelåg avyttrades 30 %, 60 % 

respektive 90 % av det totala innehavet.
161

 Mot bakgrund härav kan jag konstatera 

att i de fall där yrkesmässig handel inte har bedrivits har minst 30 % av innehavet 

avyttrats samt att det i två av fem fall har varit fråga om att hela fastighetsinne-

havet har avyttrats. Att yrkesmässig handel bedrivs i flera fall där den avyttrade 

andelen procentuellt är lägre än i de fall där yrkesmässig handel inte har bedrivits 

visar att gränsdragningen är svår. Att bedömningen skiljer sig på förevarande sätt 

anser jag talar för att det inte enbart kan vara antalet fastigheter som ligger till 

grund för bedömningen utan att samtliga omständigheter i det enskilda fallet 

måste beaktas. 

5.6 Påverkas bedömningen av att fastighetsägaren är fastighetsmäklare? 

Till skillnad mot byggnadsrörelse föreligger det inget tydligt förädlingsinslag vid 

handel med fastigheter utan de avyttras normalt i samma skick som de förvärvas. 

Det har diskuterats i bland annat doktrin att den marknadskännedom som exem-

pelvis en fastighetsmäklare besitter skulle kunna motsvara ett förädlingsinslag i en 

verksamhet som handel med fastigheter. I fyra av de granskade rättsfallen har 

fastighetsägaren varit mäklare och handel med fastigheter har enbart bedrivits i ett 

av dem. Där handel med fastigheter ansågs föreligga, RSV/FB Dt 1982:14, 

nämnde HFD inget om det faktum att ägaren var mäklare och att det skulle ha 

betydelse för bedömningen.  

I ett annat av de granskade fallen, RÅ78 1:82, menade SKV att rörelsekriterierna 

var uppfyllda enbart på grund av den marknadskännedom fastighetsägaren erhållit 

genom sin mäkleriverksamhet. Därav skulle även försäljningar av mäklarens 

privat ägda fastigheter utgöra näringsverksamhet. HFD la dock ingen särskild vikt 

härvid och handel med fastigheter ansågs inte bedrivas i förevarande fall. I ett av 

de andra granskade fallen, RÅ80 1:11, bortsåg HFD helt från att fastighetsägaren 

även bedrev mäklerirörelse.  

SKV anger i sina allmänna råd att en koppling mellan fastighetsägaren och 

mäkleriverksamhet har betydelse för bedömningen. Utifrån de granskade rätts-

fallen finner jag dock inget som tyder på att det faktum att fastighetsägaren även 

är mäklare har fått betydelse för bedömningen av huruvida handel med fastigheter 

föreligger. Dessutom framgår det av doktrinen att enbart för att någon är verksam 

som mäklare innebär inte det att alla transaktioner ska utgöra handel med fastig-

heter. För det fall fastighetsägarens yrkesroll skulle få betydelse för bedömningen 

anser jag att det strider mot likhetsprincipen. För det fall en mäklare och en bil-

mekaniker skulle avyttra lika många fastigheter under samma omständigheter, 

men det enbart var mäklaren som ansågs bedriva yrkesmässig handel skulle det 

                                                 
158

 RÅ 1969 Fi 767, RÅ78 1:82, RÅ 1987 ref. 46 och RÅ 1987 not. 492. 
159

 RÅ 1969 Fi 767 och RÅ 1987 ref. 46.  
160

 18 % i RSV/FB Dt 1982:14, 30 % i RÅ80 Aa 150, 50 % i RÅ 1971 Fi 1609 och 57 % i  

RÅ82 Aa 80. 
161

 30 % i RÅ 1972 Fi 99, 60 % i RÅ80 1:11 och 90 % i RÅ85 Aa 219. 
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innebära att de blir olikbehandlade. En sådan bedömning blir inte opartisk och 

saklig, vilket innebär att den brister i objektivitet.  

5.7 Betydelsen av annan bedriven verksamhet 

I RÅ 1969 Fi 767 ansåg HFD att yrkesmässig handel med fastigheter bedrevs i 

samband med en penningrörelse. De ca 30 fastigheterna hade till nästan ute-

slutande del förvärvats på grund av att gäldenärerna inte hade kunnat återbetala 

sina lån. Min bedömning är att de fastigheter som förvärvades för att gäldenärerna 

inte kunde reglera sina skulder förvärvades i och för penningrörelsen. Fastig-

heterna blev således en del av en redan befintlig näringsverksamhet. Därav blir 

HFD:s motivering att yrkesmässig handel bedrevs i samband med penningrörelsen 

missvisande eftersom det kan tolkas som att det är två olika verksamheter, men att 

fastighetstransaktionerna enbart blir yrkesmässig handel på grund av penning-

rörelsen. En mer korrekt motivering från HFD:s sida hade varit att fastighets-

transaktionerna utgjorde en del av den redan befintliga penningrörelsen. En sådan 

motivering anser jag är naturlig då fastigheterna var pantsatta för de lån som 

finansierades genom penningrörelsen. För att återfå det utlånade kapitalet var 

fastigheterna tvungna att avyttras, vilket då får ses som en del av penningrörelsen.   

I RÅ82 Aa 80 har HFD, utöver det aktiebolag som målet avsåg, även beaktat 

vilken verksamhet som bedrevs i två andra bolag som hade samma ägarför-

hållande. HFD ansåg att yrkesmässig handel förelåg med en motivering att hänsyn 

även skulle tas till de andra bolagens verksamhet och att även de hade avyttrat 

fastigheter kort tid efter förvärven. HFD:s agerande borde enligt min mening 

anses som en sorts genomsyn av ägarens verksamhet. Eftersom redan avsaknaden 

av en definition av begreppet handel med fastigheter medför en brist på förutse-

barhet för den skattskyldige blir den än sämre om den enskilde även måste beakta 

innebörden av all sin verksamhet. Utifrån förevarande rättsfall torde det finnas en 

risk att likartad verksamhet, som uppdelas på flera bolag, bedöms som en enda 

verksamhet vid prövning av huruvida handel med fastigheter föreligger.    

I flera rättsfall har fastighetstransaktionerna varit många till antalet när HFD 

funnit att yrkesmässig handel förelegat. I två fall, RÅ82 Aa 80 och RSV/FB Dt 

1982:14, var det däremot förhållandevis få transaktioner, vilka ändock bedömdes 

utgöra yrkesmässig handel. I det förstnämnda rättsfallet var det fråga om ett bolag 

som hade förvärvat två fastigheter och avyttrat båda inom tre år. I det sistnämnda 

rättsfallet avsåg en person avyttra sin fjärde fastighet i ett bestånd som från början 

bestod av totalt 23 fastigheter. HFD motiverade sin bedömning i RÅ82 Aa 80 med 

att majoritetsägarna i bolaget även var ägare till ytterligare två bolag, vilka hade 

förvärvat och avyttrat ett fåtal fastigheter inom en kortare period. Den verksamhet 

som bedrevs i det bolag som var föremål för prövning kan enligt min bedömning 

inte utgöra yrkesmässig handel enbart utifrån de förutsättningar som förelåg för 

det enskilda bolaget. I RSV/FB Dt 1982:14 motiverade HFD särskilt sin 

bedömning med att personen även var delägare i ett bolag som hade förvärvat två 

fastigheter i exploateringssyfte. Utifrån HFD:s bedömning anser jag att den 

verksamheten som bedrevs av den enskilde knappats på egen hand uppfyller 

kraven för näringsverksamhet. Enligt min mening blev den verksamhet som 

bedrevs parallellt avgörande för utgången i båda målen.   
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Att parallellt bedrivna verksamheter får betydelse för huruvida yrkesmässig 

handel föreligger för en fysisk person kan rättfärdigas så länge det är fråga om 

verksamhet som bedrivs i de företagsformer som anges i 27 kap. 4 § 2 st. IL. 

Dessutom ska den verksamhet som bedrivs i bolaget uppnå de kriterier som krävs 

för att handel med fastigheter ska anses bedrivas. Utifrån lagtextens ordalydelse 

finner jag det inte möjligt att lägga ihop en verksamhet som bedrivs i ett bolag 

med fastighetstransaktioner som sker direkt av en fysisk person och att de till-

sammans skulle medföra att yrkesmässig handel föreligger. Det måste såldes först 

konstateras att bolaget bedriver handel med fastigheter för att transaktioner som 

sker av den fysiska personen blir smittade av bolagets verksamhet.   

5.8 Syftet med fastighetstransaktionerna  

Ett av rörelsekriterierna är vinstsyftet och det ska vara inriktat på  omsättningen 

av fastigheter för att det ska vara fråga om  yrkesmässig handel. I RÅ80 Aa 150 

bedömde HFD att yrkesmässig handel förelåg när ett stort fastighetsförvaltande 

bolag i rationaliseringssyfte avsåg att avyttra ca en tredjedel av sitt 

fastighetsinnehav. Det primära syftet med avyttringarna var således att uppnå 

bättre avkastning från de resterande fastigheterna. I en större fastighetsförvaltande 

verksamhet borde det enligt min mening vara naturligt med ett flertal förvärv och 

avyttringar utan att det för den skull är att anse som handel med fastigheter. Det 

påtalades även i propositionen att omfattningen av en verksamhet ska beaktas och 

att ett visst antal förvärv och avyttringar är naturligt i en större 

fastighetsförvaltande verksamhet. I rättsfallet var dessutom två justitieråd skilj-

aktiga. Sammantaget anser jag att det borde finnas möjlighet för ett större bolag 

att genomföra ett antal fastighetstransaktioner utan att det bedöms som yrkes-

mässig handel. Visst stöd härför anser jag även finns genom RÅ 1987 not 492 vari 

flera avyttringar genomfördes på grund av att fastigheterna ej var lämpliga att ingå 

i den fastighetsförvaltande verksamheten.  

När det gäller syftet finner jag det intressant att fundera över om det är syftet med 

förvärvet eller med avyttringen av fastigheten som ska tillmätas betydelse. Utifrån 

bedömningen i RSV/FB Dt 1982:14 och RÅ85 Aa 219 kan det möjligen antas att 

det är syftet med förvärvet som får betydelse. En sådan bedömning skulle gå i 

linje med uttalandet i propositionen om att fastighetens karaktär bestäms vid för-

värvet, vilken sedermera ska bestå under hela innehavstiden. Det som talar mot att 

det enbart är syftet med förvärvet som skulle få betydelse är att det krävs ett vinst-

syfte för att näringsverksamhet ska föreligga. Eftersom vinstsyftet bedöms objek-

tivt får inte den enskildes uppfattning om ett saknat sådant betydelse, vilket borde 

innebära att även syftet med avyttringen blir relevant. Att syftet med avyttringen 

kan få betydelse tyder ett annat uttalande i propositionen på. Däri framgår att en 

prövning av fastighetens karaktär, som blir aktuellt först efter flera års innehav, 

kan innebära att även andra omständigheter än de vid förvärvet får betydelse.         

Fastigheter används ofta i kapitalplaceringssyfte, vilket även påtalades av 

företagsskatteberedningen under utredningen till den idag gällande lagstiftning för 

handel med fastigheter. Eftersom omsättningshastigheten har betydelse vid 

bedömningen av om yrkesmässig handel föreligger, borde fastigheter som för-

värvas i kapitalplaceringssyfte och som innehas en längre tid innan de avyttras, 

inte bli föremål för rörelsebeskattning. Stöd härför anser jag finns i RÅ 1972 Fi 99 

och även till viss del i RÅ85 Aa 219. I det förstnämnda fallet var syftet med 
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avyttringarna att tillgodose det likvidbehov som uppkommit i samband med äga-

rens ålderdom. I det sistnämnda fallet var syftet med fastighetsförvärven delvis att 

trygga framtiden. HFD ansåg inte att yrkesmässig handel förelåg i något av fallen.  

I RSV/FB Dt 1982:14 hade till största del hyresfastigheter förvärvats i kapital-

placeringssyfte. HFD ansåg att en avyttring av den fjärde fastigheten utgjorde 

yrkesmässig handel. Dock hade fastighetsägaren genom ett av honom delägt bolag 

förvärvat två större fastigheter i exploateringssyfte, vilket HFD vid sin bedömning 

tog särskild hänsyn till. Mot bakgrund av utgången i förevarande mål, och i ovan-

nämnda två rättsfall, bedömer jag att kapitalplacering i fast egendom är möjligt, 

men om ytterligare fastigheter förvärvas i annat syfte kan det påverka övrigt inne-

hav med en möjlig följd att även kapitalplaceringarna ingår i handel med fastig-

heter.    

5.9 Påverkas bedömningen av en fastighetsbildning? 

I ett fall, RÅ78 1:82, har det varit fråga om en ursprungsfastighet som blivit 

föremål för fastighetsbildning, varigenom det bildades tolv nya fastigheter. Även i 

RÅ 1987 not 492 har innehavet varit föremål för fastighetsbildning, varefter 

fastighetsbeståndet bestod av 23 fastigheter. I båda fallen kunde samtliga fastig-

heter avyttras utan att det utgjorde yrkesmässig handel med fastigheter. Även om 

det inte framgår av domskälen, anser jag att det borde påverkat bedömningen att 

det i det förstnämnda fallet var fråga om endast en fastighet från början. Anled-

ningen härtill är det för handel med fastigheter även krävs att ett visst antal fastig-

heter både förvärvas och avyttras. I dessa fall har fastigheter i första hand avytt-

rats.    

Det som talar för att yrkesmässig handel ändock skulle kunna föreligga i fall lik-

nande de ovannämnda är att avstyckningarna skulle kunnat bedömas som en för-

ädling av fastigheten. Genom fastighetsbildningen skapades tolv respektive 23 

nya fastigheter, vilket borde kunna anses som en förädling av befintlig fastighet. 

Eftersom förädling är något som diskuteras i samband med vinstsyftet borde en 

fastighetsbildning som de i förevarande fall kunna medföra att vinstsyftet är upp-

fyllt. I de fall då avyttring sedermera sker i sådan omfattning och med sådan 

regelbundenhet som krävs för näringsverksamhet, anser jag att det finns risk för 

att handel med fastigheter bedöms föreligga.    

5.10 Betydelsen av vilken slags fastighet som prövas   

Av propositionen framgår att jord- och skogsfastigheter utgör exempel på sådana 

fastigheter som omfattas av undantagsreglerna i 27 kap. 5 § 1p. IL och därmed 

inte blir lagertillgångar. Ett krav för att de ska undantas är dock att de används 

stadigvarande i annan verksamhet. Av propositionen framgår även att 

verksamheten ska bedrivas av fastighetsägaren och att det därav inte är självklart 

att en utarrenderad jordbruksfastighet ses som en kapitaltillgång. I och med detta 

uttalande uppstår för mig ett flertal frågor kring vilken omfattning en verksamhet 

inom jord och skog måste ha för att undantagsreglerna ska bli tillämpliga. Även 

om en jordbruksfastighet arrenderas ut uppbär fastighetsägaren en avkastning i 

form av det årliga arrendet, vilket ses som en inkomst i näringsverksamhet. 

Frågan är vilken bedömning som görs av verksamhetens omfattning när det är 

fråga om skogsfastigheter. Måste en skogsägare genomföra de flesta 
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skogsvårdsåtgärder såsom röjning, gallring och plantering själv för att fastigheten 

inte ska bedömas som en lagertillgång? Enligt min bedömning borde en 

skogsägare kunna anlita entreprenörer för dessa åtgärder eftersom avkastningen 

från fastigheten ändå tillfaller ägaren. Det föreligger således en skillnad mot när 

en jordbruksfastighet är utarrenderad eftersom avkastningen då tillfaller 

arrendatorn. Uttalandet i propositionen medför dock en viss osäkerhet om 

huruvida någon som bedriver handel med fastigheter kan förvärva en jord- eller 

skogsfastighet utan att den blir en lagertillgång.   

I enbart ett av de granskade fallen, RSV/FB Dt 1982:14, har det uttryckligen 

framgått att det varit fråga om jordbruksfastigheter. I fallet, där handel med 

fastigheter ansågs bedrivas, hade två jordbruksfastigheter om totalt 270 ha förvär-

vats i exploateringssyfte. Eftersom det enbart finns ett fall som avser jordbruks-

fastighet, samt att det i och med exploateringen fanns ett klart uttalat vinstsyfte, 

anser jag det omöjligt att dra några generella slutsatser angående hur jordbruks-

fastigheter bedöms.  

För det fall syftet med förvärv och avyttringar av jord-och skogsfastigheter enbart 

är att uppnå vinst torde kriterierna för yrkesmässig handel vara uppfyllda om 

transaktionerna även är regelbundna och av viss omfattning. Det är dock inte 

ovanligt att det inom skogsbruket sker flera förvärv och avyttringar i rationalise-

ringssyfte då en god arrondering bidrar till effektivare skogsbruk. Transaktioner 

med anledning härav borde inte innebära att yrkesmässig handel föreligger 

eftersom syftet med dem är att effektivisera befintlig verksamhet samt att fastig-

heterna ska generera högre avkastning. Något vinstsyfte i själva avyttringen före-

ligger såldes inte, vilket jag menar ska få betydelse vid bedömningen. Det som 

dock talar emot att rationaliseringstransaktioner av skogsfastigheter är möjligt är 

utgången i RÅ80 Aa 150. I målet var det fråga en avyttring av ett större antal 

fastigheter i rationaliseringssyfte, men det ansågs utgöra yrkesmässig handel.  

I tre av de granskade rättsfallen, RSV/FB Dt 1982:14, RÅ 1987 ref. 46 och RÅ85 

Aa 219, har det uttryckligen framgått att innehavet delvis bestått av hyresfastig-

heter. Handel ansågs föreligga i de båda förstnämnda rättsfallen, men inte i det 

sistnämnda. I domskälen har det dock inte diskuterats huruvida fastighetens 

karaktär som hyresfastighet har någon betydelse för bedömningen. Till skillnad 

från jord- och skogsfastigheter har hyresfastigheter inte angivits som ett exempel i 

propositionen på fastigheter som kan bli föremål för undantagsreglerna i 27 kap. 5 

§ IL. Möjligen kan det bero på att hyresfastigheter kanske oftare ses som ett 

naturligt innehav i en fastighetsförvaltande verksamhet och då omfattas de inte av 

undantagsreglerna. Utifrån de granskade fallen finner jag inget som tyder på att 

hyresfastigheter bedöms annorlunda än andra fastigheter.  

Jordbruksfastigheter har varit föremål för prövning i två granskade fall där fastig-

hetsägaren bedrev byggnadsrörelse. I RÅ81 Aa 107 hade skogsbruk enbart 

bedrivits i mindre omfattning och fastighetsägaren hade utfört visst underhålls-

arbete på fastigheten, men HFD ansåg att fastigheten i sin helhet utgjorde en 

kapitaltillgång. Skogsbruk bedrevs även på en fastighet i RÅ81 Aa 106. 

Fastighetsägaren hade utfört byggnadsarbeten i sådan omfattning att HFD 

bedömde att åtminstone en del av fastigheten skulle utgöra lagertillgång. Den 

delen av fastigheten som hade varit föremål för byggnadsarbeten bröts såldes ut 

från fastigheten. Eftersom det inom en verksamhet som handel med fastigheter 
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inte är aktuellt med något förädlingsarbete, såsom kan ske av någon som bedriver 

byggnadsrörelse, anser jag inte det möjligt att på liknande sätt dela en fastighet 

som innehas av någon som bedriver yrkesmässig handel. Enligt min bedömning 

ingår hela fastigheten i handel med fastigheter eller så gör den inte det.  

Då det enligt praxis har ställts förhållandevis låga krav för att en verksamhet ska 

utgöra byggnadsrörelse anser jag att utgången i ovannämnda mål antyder till viss 

skillnad i bedömningen när det är fråga om jord- och skogsfastigheter. Att HFD 

dessutom delade upp fastigheten, trots att de ansåg att förhållandevis omfattande 

byggnadsarbeten hade utförts, stärker min bedömning.    

 

 

 

 



41 

 

6. Slutkommentar 

6.1 Inledning 

I förevarande kapitel, som utgör uppsatsen sista, redovisas mina slutsatser och vad 

jag har kommit fram till genom studien. Min frågeställning kommer besvaras och 

därigenom uppnås även syftet med uppsatsen. Som avslutning ämnar jag ge för-

slag till de lege ferenda.  

6.2  Slutsatser  

Genom min studie kan jag konstatera att det utifrån befintlig praxis är svårbedömt 

att definiera vad som avses med det skatterättsliga begreppet handel med fastig-

heter. Omständigheterna i de granskade fallen är av stor variation, varför det är 

svårt att finna likheter som gör att några generella slutsatser kan dras. Dessutom 

kan en faktor som påverkar utgången i det ena fallet inte påverka bedömningen 

alls i ett annat. Eftersom yrkesmässig handel i praxis har bedömts föreligga vid 

avyttring av endast ett fåtal fastigheter, samtidigt som yrkesmässig handel inte har 

ansetts bedrivas när så många som 23 fastigheter har avyttras, kan jag konstatera 

att hänsyn måste tas till samtliga omständigheter i det enskilda fallet.  Utifrån de 

granskade rättsfallen kan jag konstatera att domstolen vid sin bedömning utgår 

ifrån samma faktorer oavsett om verksamheten bedrivs i ett aktiebolag eller av en 

fysisk person. 

Utifrån befintlig praxis och motivuttalanden anser jag det vara möjligt att dra slut-

satsen att enbart antalet transaktioner inte kan ligga till grund för bedömningen av 

om yrkesmässig handel föreligger. Det måste således föreligga någon mer 

omständighet för att verksamheten ska utgöra yrkesmässig handel, vilken i första 

hand borde vara att det föreligger ett vinstsyfte i själva avyttringen. En faktor som 

genom studien kan konstateras inte påverkar bedömningen av om yrkesmässig 

handel föreligger är huruvida fastighetsägaren bedriver mäkleriverksamhet. Det 

bör dock erinras att det är SKV som i första hand ska bedöma om yrkesmässig 

handel föreligger och myndigheten menar att en parallellt bedriven mäkleri-

verksamhet kan påverka bedömningen. Jag anser dock att SKV:s tolkning av lag-

texten och befintlig praxis inte är rimlig samt att myndigheten saknar stöd för sin 

bedömning.  

Genom studien finner jag stöd för att det är möjligt att förvärva fastigheter i 

kapitalplaceringssyfte, men de bör då innehas en längre period för att en eventuell 

avyttring inte ska ifrågasättas. Kan det även visas att fastigheterna i första hand är 

förvärvade för att fastighetsägaren ska bekomma avkastningen från dem, menar 

jag att det utifrån min studie kan konstateras att fastigheterna i detta fall inte ska 

ingå i en yrkesmässig handel.   

När det gäller min fråga angående vad som avses med det skatterättsliga 

begreppet handel med fastigheter har jag genom min studie kommit fram till att 

denna verksamhet bedrivs när ett visst antal fastighetstransaktioner sker inom en 

förhållandevis kort period och där syftet med transaktionerna ligger i att uppbära 

en vinst vid själva avyttringen. Det kan konstateras att de faktorer som får störst 

betydelse vid bedömningen är antalet fastigheter, omsättningshastigheten, antalet 

avyttrade fastigheter i förhållande till det totala innehavet samt syftet med för-
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värvet och avyttringen. En samlad bedömning av samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet måste således göras för att avgöra om handel med fastigheter 

bedrivs.  

Vad avser min fråga om det är någon skillnad mellan olika slags fastigheter vid 

bedömning av om handel med fastigheter anses föreligga har jag genom min 

studie kommit fram till att svaret blir jakande. När det kommer till jord- och 

skogsfastigheter kan jag konstatera att utgångspunkten är att de inte ingår i 

verksamheten handel med fastigheter. En förutsättning är dock att det inte finns 

ett klart uttalat syfte att de förvärvas för att omsättas genom yrkesmässig handel. 

Förvärvas de för att användas i jord- eller skogsbruk och ägaren till största del 

utför det sedvanliga arbetet på egen hand, eller via entreprenörer, blir 

fastigheterna inte föremål för yrkesmässig handel. Vad avser hyresfastigheter kan 

det till skillnad från jord- och skogsfastigheter konstateras att det vid 

bedömningen inte föreligger någon skillnad.  

Sammanfattningsvis kan jag också konstatera att det även fortsättningsvis 

kommer bli upp till domstolen att bedöma när handel med fastigheter föreligger. 

Den skattskyldige bör dock vara uppmärksam på att när denne utför flera 

fastighetstransaktioner under en kortare period som går med vinst, kan förfarandet 

bedömas som handel med fastigheter.  

6.3 Förslag till de lege ferenda 

Avsaknaden av en definition av begreppet handel med fastigheter innebär en brist 

på förutsebarhet för den skattskyldige. För att öka förutsebarheten skulle en 

möjlig väg vara att införa en presumtionsregel för när handel med fastigheter 

anses bedrivas. Regeln skulle kunna utformas utifrån de faktorer som har varit 

avgörande i praxis, det vill säga antalet fastigheter, omsättningshastigheten, 

antalet avyttrade fastigheter i förhållande till det totala innehavet samt syftet med 

förvärvet och avyttringen. Eftersom handel med fastigheter inte nödvändigtvis 

behöver föreligga även om faktorerna är uppfyllda bör det framgå av lagtexten 

vilka omständigheter som kan bryta presumtionen. Dessutom anser jag att det 

fortfarande måste finns en öppning för domstolen att göra en samlad bedömning 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  

En nackdel med en presumtionsregel i enlighet med förslaget är att begreppet 

handel med fastigheter ändock inte får en tydlig definiton. Att enbart kodifiera 

befintlig praxis kanske upplevs som onödigt, men jag anser ändå att det medför en 

ökad transparens när den skattskyldige direkt av lagtext kan utläsa vilka faktorer 

som medför att handel med fastigheter föreligger. På så vis ökar även förutse-

barheten och det blir tydligt för både den skattskyldige, myndigheter och dom-

stolen vilka faktorer som ska vara utgångspunkten vid bedömningen. Förslaget 

skulle även innebära att det blir enklare att uppnå en likformighet för när verk-

samheten handel med fastigheter bedrivs. En presumtionsregel kan dock möjligen 

medföra en viss risk för skatteplanering eftersom den skattskyldige vet hur många 

fastighetstransaktioner som kan ske utan att yrkesmässig handel föreligger, vilket 

kan ses som en nackdel. Fördelarna enligt ovan bör dock överväga nackdelarna.  

En presumtionsregel kommer inte lösa samtliga problem med en avsaknad defi-

nition av begreppet, men den kan totalt sett medföra att förutsebarheten och trans-

parensen ökar samt att tolkningen av lagstiftningen blir mer likformig.   
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