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Sammanfattning 

I och med införandet av nya lagregler kom förfarandet med paketeringar av 

tillgångar innan en extern försäljning att bli populärt. De nya lagreglerna innebär 

att bolag under vissa förutsättningar kan avyttra andelar i aktiebolag och 

ekonomiska föreningar skattefritt. Genom två rättsfall som kom under år 2011 

skapades dock en osäkerhet på området, vilket medförde att bolag blev 

försiktigare med att paketera fastigheter eftersom de inte visste om kapitalvinsten 

skulle komma att bli skattefri eller inte. I de aktuella fallen kom andelarna i 

dotterbolagen att klassificeras som lagerandelar vilket medförde att kapitalvinsten 

blev skattepliktig.  

Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva när en fastighetspaketering kan 

betraktas som otillåten och därmed bli underkänd samt ange vilka skattemässiga 

för- och nackdelar det finns med förfarandet. 

En paketering inleds med att ett bolag bildar ett aktiebolag eller en ekonomisk 

förening som bolaget för det mesta innehar samtliga andelar i. Därefter genomförs 

en underprisöverlåtelse av fastigheten från moderbolaget till dotterbolaget. När 

fastigheten ägs av dotterbolaget är nästa steg att moderbolaget avyttrar andelarna i 

dotterbolaget till en extern köpare. Genom att andelarna i dotterbolaget utgör 

näringsbetingade andelar blir kapitalvinsten som uppkommer i och med 

försäljningen skattefri. I de två aktuella rättsfallen har andelarna i dotterbolaget 

kommit att betraktas som lagertillgångar och därigenom blev kapitalvinsten i 

samband med avyttringen skattepliktig. Domstolen samt Skatterättsnämnden hade 

i bedömningen hänvisat till olika lagrum som stöd för sitt beslut. Vid 

bedömningen av ett bolag som bildat 30 ekonomiska föreningar där de paketerat 

fastigheter innan en efterföljande avyttring kom att betraktas som lagertillgångar 

med hänsyn till de allmänna reglerna i inkomstskattelagen. Medan ett bolag som 

genomfört fem paketeringar ansågs ha bedrivit handel med fastigheter och att 

andelarna med hänsyn till det skulle klassificeras som lagerandelar. 

I uppsatsen har det framkommit att paketering av fastigheter är ett förutsett och 

accepterat förfarande av lagstiftaren. Paketeringar har dock i en del fall kommit att 

bli underkända i den meningen att kapitalvinsten blivit aktuell för beskattning. Det 

finns vid bedömningen av om en fastighetspaketering ska bli godkänd eller inte 

olika infallsvinklar att ta i beaktande. Den största fördelen med paketerings-

förfarandet tillkommer säljaren som genom förfarandet uppnår en skattefri 

kapitalvinst, men även köparen uppnår fördelar i och med att ingen stämpelskatt 

uppkommer vid tillämpning av förfarandet. 
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1. Inledning 

Första kapitlet ska belysa problemet i uppsatsen samt syftet som är att studera 

förfarandet med fastighetspaketeringar. 

1.1. Problembakgrund 

Den 1 juli 2003 infördes nya bestämmelser avseende näringsbetingade andelar i 

inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Lagändringarna innebär att andelar i 

aktiebolag och ekonomiska föreningar under vissa förutsättningar kan avyttras 

utan skattekonsekvenser.
1
 Reglerna om skattefrihet gäller för näringsbetingade 

andelar som utgör kapitaltillgångar i bolaget. Andelarna får således inte 

klassificeras som lagertillgångar.
2 

Syftet med lagändringen var att koncerner 

genom ändringen undkommer den kedjebeskattning av vinsterna som annars 

uppstår. Syftet var även att åtgärda den asymmetri som uppstått på grund av den 

internationella skatteplaneringen. Före åtgärden vidtogs kunde utländska 

dotterbolag avyttras i stater som inte beskattade denna typ av kapitalvinst.
3 

 

Av förarbetena framgår att lagstiftaren förutsett att koncerner skulle utnyttja 

regeländringen genom att ”paketera” tillgångar i dotterbolag för att därefter sälja 

andelarna externt. Det var således något som accepterades och inga åtgärder 

vidtogs mot förfarandet. Tillgångar som förutsågs skulle komma att paketeras var 

bland annat inventarier och fastigheter.
4
 

En fastighet kan avyttras på olika sätt. Antingen kan bolaget sälja fastigheten och 

under samma år som avyttringen sker beskatta vinsten som en intäkt i bolaget.
5 

Eller så kan bolaget paketera fastigheten i ett dotterbolag och genom förfarandet 

undkomma beskattning av försäljningen. En paketering med efterföljande 

försäljning genomförs på så sätt att moderbolaget först bildar ett dotterbolag, 

moderbolaget överför därefter fastigheten genom en underprisöverlåtelse till 

dotterbolaget. När fastigheten utgör tillgång i dotterbolaget är nästa steg att 

moderbolaget avyttrar andelarna i dotterbolaget till en extern köpare. Genom att 

andelarna som moderbolaget innehar i dotterbolaget klassificeras som närings-

betingade blir kapitalvinsten som uppkommer vid försäljningen skattefri.
6
  

Paketering av fastigheter har under en tid använts av bolag och genom förfarandet 

har de uppnått skattemässiga fördelar. Under våren 2011 kom dock 

                                                 
1
 Lag (2003:224) om ändring i inkomstskattelagen. 

2
 Prop. 2002/03:96 s. 132. 

3
 Ibid. s. 1. 

4
 Ibid. s. 132-133. 

5
 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 67. 

6
 Prop. 2002/03:96 s. 133. 
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Förvaltningsrätten i Göteborg och Skatterättsnämnden med två avgöranden som 

bidrog till att bolag blev försiktigare med att paketera fastigheter i dotterbolag 

innan den externa försäljningen. Myndigheterna kom nämligen i avgörandena 

fram till att andelarna i dotterbolaget utgjorde lagertillgångar och således blev 

vinsten av avyttringen beskattad.
7
  

Avgörandena har skapat osäkerhet inom fastighetssektorn och paketering av 

fastigheter har avstannat eftersom bolagen inte vet vilka skattekonsekvenser som 

kommer uppstå vid avyttringen.
8
 

1.2. Problemformulering 

 När kan en fastighetspaketering betraktas som otillåten och därmed bli 

underkänd?  

 Vilka skattemässiga fördelar och nackdelar finns det med paketering av 

fastigheter med efterföljande extern försäljning? 

1.3. Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva när en fastighetspaketering kan 

betraktas som otillåten och därmed bli underkänd samt ange vilka skattemässiga 

för- och nackdelar det finns med förfarandet. 

1.4. Avgränsning 

Uppsatsen kommer att behandla aktiebolag och således kommer inte paketeringar 

genom handelsbolag att beaktas. Hänsyn kommer endast tas till svenska 

rättsregler, vilket innebär att internationell rätt inte kommer att behandlas. I 

uppsatsen kommer ingen hänsyn tas till mervärdesskattens påverkan.  

Endast paketering av fastigheter kommer att behandlas. Bolag kan även paketera 

inventarier, men det kommer inte studeras i uppsatsen. Studien kommer främst 

koncentreras på de skatterättsliga reglerna, men civilrättsliga regler kommer 

beaktas i den mån det anses vara nödvändigt. 

1.5. Metod 

I uppsatsen har den rättsanalytiska metoden använts för att komma fram till 

gällande rätt. Den rättsanalytiska metoden karaktäriseras inte på ett enhetligt sätt 

                                                 
7
 Skatterättsnämnden (dnr 26-10/D) och Förvaltningsrätten i Göteborg (mål nr 2526-10 och  

  10657-10). 
8
 Magnusson, Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? s. 651. 
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utan det finns flera olika uppfattningar som delvis går in i varandra.
9
 En definition 

av metoden är att rättsregler tolkas och systematiseras.
10

 Metoden har fått kritik 

eftersom den i hög grad anses vara ”domstolscentrerad”.
11

 Den rättsanalytiska 

metoden är bäst lämpad för arbetet med uppsatsen eftersom den används för att 

komma fram till gällande rätt. Material som använts i uppsatsen är bland annat 

litteratur på området, relevant lagtext och förarbeten. Materialet anses vara av god 

kvalitet då det är upprättat av sakkunniga, trots det kommer en kritisk granskning 

av materialet att genomföras. Efter genomgången av litteratur, relevant lagtext och 

förarbeten har ett rättsfall samt två förhandsbesked studerats ingående. Två av 

fallen har studerats eftersom det var utgången i dem som genererade i en 

osäkerhet på området, det tredje fallet studerades eftersom det har visat på när en 

fastighetspaketering är att anses som godkänd. Fallet från förvaltningsrätten 

kommer först i redogörelsen eftersom det anses ha högre ställning än 

förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden. Anledningen till att förhandsbeskedet, 

där utgången blev att andelarna ansågs utgöra lagerandelar, behandlades därefter 

är för att lättare kunna jämföra de två fallen. Till sist studerades förhandsbeskedet 

när andelarna kom att betraktas som näringsbetingade. De aktuella fallen anses 

inte utgöra rättskällor med prejudikatvärde, vilket medför att det inte går att dra så 

starka slutsatser. Hänsyn ska även tas till att två av fallen är överklagade till högre 

instanser där ingen dom ännu kommit. Med materialet som grund kommer sedan 

en jämförelse mellan lagtexten och rättsfallen att göras för att se hur gällande rätt 

hittills har tolkats och om det finns någon alternativ tolkning. 

För att bidra med en uppsats av god kvalitet ska en kritisk granskning av 

materialet som kommer användas att genomföras. Anledningen är att få en god 

grund för de slutsatser och påståenden som kommer dras i slutet av uppsatsen. För 

att öka kvaliteten ytterligare ska en korrekt källhänvisning ske för att läsaren lätt 

ska kunna söka upp ursprungskällan och ta del av materialet. 

1.6. Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. I kapitel 2 kommer en redogörelse av 

väsentliga begrepp att göras. Här definieras begreppen koncern, näringsbetingad 

andel, underprisöverlåtelse, marknadsvärde och skattemässigt värde. Vidare i 

kapitel 3 framgår vad begreppen skatteplanering, skatteflykt och skattefusk 

innebär samt hur de förhåller sig till varandra. I kapitel 4 kommer en redogörelse 

av paketeringsprocessen att göras. I kapitel 5 kommer det redogöras för tre fall där 

paketeringsprocessen fått olika utfall. Avslutningsvis, i kapitel 6, summeras det 

som framkommit under studiens gång. 

                                                 
9
 Sandgren, Vad är rättsvetenskap? s. 118. 

10
 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 9. 

11
 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 117. 
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2. Gällande rätt 

Kapitlet redogör för väsentliga begrepp som är viktiga i samband med att 

paketering av fastighet med efterföljande försäljning ska genomföras. 

2.1. Koncern 

En koncern utgörs av en grupp bolag mellan vilka ett starkt ägarmässigt samband 

finns. Bolaget som innehar ett bestämmande inflytande i andra bolag anses vara 

moderbolag och de underliggande bolagen kallas för dotterbolag. Av 1 kap. 11 § 

aktiebolagslagen (2005:551), ABL, framgår att en koncern föreligger när ett bolag 

innehar mer än 50 procent av rösterna i ett annat bolag. Det framgår även att en 

koncern föreligger när moderbolaget innehar ett bestämmande inflytande över de 

andra bolagen av någon annan orsak än röstmajoritet, till exempel genom avtal.
12

 

En koncern kan bestå av flera bolag som efter sammanslagningen fortfarande är 

självständiga juridiska enheter. De är fortfarande självständiga i den meningen att 

de sluter avtal i eget namn, anställer egen personal, skattar för egna vinster och 

upprättar en egen årsredovisning. Bolagen som ingår i koncernen står dock under 

gemensam ledning, styrelse och VD. Vilket beror på att de personer som styr 

moderbolaget även via sin röstmajoritet kontrollerar vilka som ska styra i 

dotterbolaget.
13

 En koncern kan antingen vara äkta eller oäkta. Vid en äkta 

koncern ska det finnas ett moderbolag i toppen. En oäkta koncern föreligger om 

det finns en eller flera fysiska personer i toppen av koncernen.
14

 

Det är oftast moderbolagets önskan att expandera som ligger till grund för 

bildandet av en koncern. Ett sätt att bilda en koncern är att ett bolag förvärvar 

andelar i ett annat bolag och därmed innehar röstmajoriteten i det förvärvade 

bolaget. En koncern kan även uppstå genom att moderbolaget startar ett nytt bolag 

som blir dotterbolag. Bildandet av en koncern kan även ske genom att två bolag 

går samman, fusioneras, då blir det ena moderbolag och det andra dotterbolag.
15

 

Varje bolag som ingår i en koncern utgör ett eget skattesubjekt, det vill säga att 

bolagen inom koncernen är skyldiga att betala sin egen skatt.  Inom koncerner 

råder ekonomisk dubbelbeskattning, vilket innebär att bolaget först får beskatta 

vinsten som uppstått under året och därefter beskattas utdelningen till 

aktieägarna.
16

 Bolagen kan dock ägna sig åt resultatutjämning genom att skicka 

koncernbidrag mellan varandra innan skatten betalas, anledningen till 

                                                 
12

 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 jan. 2012, Zeteo) kommentaren till 1 kap. 11 §. 
13

 Lönnqvist, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, s. 193-194. 
14

 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 413. 
15

 Kedner m.fl., Koncernredovisning, s. 18-20. 
16

 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 68. 
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transaktionen är oftast att skatten inte ska bli orimligt hög.
17

 Enligt 35 kap. 1 § IL 

ska ett koncernbidrag dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren. 

Skatten ska inte avgöra om bolaget väljer att expandera verksamheten inom 

bolaget eller om det väljer att bilda en koncern och lägga en del av verksamheten i 

det nya dotterbolaget. Skatterna ska således inte påverka bolagens val mellan 

olika handlingsalternativ.
18

 Att skatten inte ska påverka bolagens val är en 

definition av neutralitetsprincipen. Alternativen som finns för bolagen ska vara 

lika både före och efter skatten.
19

 Neutralitetsprincipen upprätthålls bland annat 

genom införandet av skattefria utdelningar på näringsbetingade andelar. Genom 

att utdelningar är skattefria eliminerades kedjebeskattning inom koncerner.
20

 

Kedjebeskattning innebär att ett aktiebolags vinst beskattas två eller fler gånger. 

Vinsten beskattas först hos bolaget och därefter när den delas ut till aktieägarna. 

Bolagsvinsten kunde även komma att först beskattas hos dotterbolaget och sedan 

moderbolaget för att därefter beskattas hos aktieägarna. Det har dock förebyggts 

genom införandet av skattefria utdelningar till moderbolaget.
21

 

2.2. Näringsbetingade andelar 

Aktieinnehav kan indelas i tre grupper. De tre grupperna är 

kapitalplaceringsandelar, lagerandelar och näringsbetingade andelar. Äger bolaget 

en kapitalandel innebär det att andelen anses ägas i rent kapitalplaceringssyfte, 

således är utdelning och kapitalvinst på kapitalplaceringsandelar skattepliktiga. 

Lagerandelar kan innehas i verksamheten när bolaget bedriver handel med 

värdepapper. Även bolag som bedriver handel med fastigheter, byggnadsrörelse 

eller tomtrörelse anses inneha denna typ av andelar. Även här är utdelning och 

kapitalvinster skattepliktiga.
22

 Definitionen av en näringsbetingad andel återfinns i 

24 kap. 14 § IL. Där framkommer att det finns tre situationer när en andel anses 

vara näringsbetingad. Uppfyller inte aktieinnehavet villkoren för näringsbetingad 

andel sker ingen tillämpning av reglerna i 24 kapitlet IL. Den första situationen 

när en andel alltid ska anses vara näringsbetingad är när den är onoterad. För det 

andra ska en andel anses vara näringsbetingad om moderbolaget äger minst tio 

procent av röstetalet. Är inte de två ovanstående alternativen uppfyllda kan en 

andel ändå anses vara näringsbetingad, detta om innehavet av andelen betingas av 

rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av något till ägarföretaget närstående 

bolag. För att andelar ska räknas som näringsbetingade ska ytterligare två villkor 

vara uppfyllda. Det första är att det enbart är juridiska personer i form av svenska 

                                                 
17

 Kedner m.fl., Koncernredovisning, s. 251-252. 
18

 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 421. 
19

 Ibid. S. 45. 
20

 Prop. 2002/03:96 s. 1. 
21

 Ne.se 
22

 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 371. 
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aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar som kan inneha näringsbetingade 

andelar, vilket framgår av 24 kap. 13 § IL. Det andra villkoret är att andelen ska 

utgöra kapitaltillgång hos ägaren.
23

 Vidare framgår i 24 kap. 17 § IL att 

utdelningar från en näringsbetingad andel är skattefri. 

Av 25a kap. 5 § IL framgår att en kapitalvinst som uppkommer vid försäljning av 

en näringsbetingad andel är skattefri. Det finns dock undantag från skattefria 

kapitalvinster. Undantagen gäller om kapitalvinsten ska skalbolagsbeskattas eller 

om andelarna som avyttras är marknadsnoterade andelar som ägts mindre än ett 

år. Som framkommit är näringsbetingade andelar fördelaktigt för bolaget då 

utdelningar samt kapitalvinster är skattefria. Det finns dock nackdelar med 

innehavet av näringsbetingade andelar, vilket bland annat är att en förlust aldrig är 

avdragsgill.
24

 

2.3. Underprisöverlåtelser 

Enligt realisationsprincipen ska beskattning av vinster ske vid 

avyttringstillfället.
25

 Beskattning ska även ske när uttag från bolaget görs. Om en 

näringsidkare kvitterar ut en tillgång från sin verksamhet ska beskattning av 

transaktionen ske som om tillgången avyttrats mot marknadsmässig ersättning. 

Reglerna som ska tillämpas på beskattning av uttag regleras i inkomstskattelagens 

22 kapitel. Syftet med reglerna är att en näringsidkare inte ska kunna kvittera ut 

en tillgång ur näringsverksamheten utan att först ha beskattat värdet av tillgången. 

Näringsidkaren får inte heller göra uttag av tillgångar som producerats i 

verksamheten utan beskattningskonsekvenser. Anledningen till att näringsidkaren 

inte ska kunna plocka ut tillgångarna utan beskattning är att denna fått göra 

avdrag för tillgångarna vid anskaffningen.
26

 I 22 kap. 11 § IL finns dock undantag 

från när uttagsbeskattning ska ske. Undantaget gäller reglerna om kvalificerade 

underprisöverlåtelser som regleras i inkomstskattelagens 23 kapitel. Reglerna om 

underprisöverlåtelser ska tillämpas vid överlåtelser av tillgångar utan ersättning 

eller till ersättning som är lägre än marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt 

motiverat.
27

 

Anledningen till att beskattning på underprisöverlåtelser är undantagna för 

överlåtelser inom koncerner är att det förvärvande bolaget kommer beskattas för 

vinsten vid ett senare tillfälle då tillgången avyttras till en extern part.
28

 Genom att 

beskattning sker vid ett senare avyttringstillfälle går inte staten miste om 

                                                 
23

 Sandström & Svensson, Skatteplanering, s. 207-208. 
24

 Sandström & Svensson, Skatteplanering, s. 209. 
25

 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 196. 
26

 Ibid. s.121-122. 
27

 Sandström & Svensson, Skatteplanering, s. 211. 
28

 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 533. 
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skatteintäkten, utan den blir enbart framskjuten. Lagstiftarens generösa inställning 

till skattefria underprisöverlåtelser är att lagen inte ska försvåra företags-

ekonomiskt välmotiverade omstruktureringar.
29

 För att en underprisöverlåtelse ska 

anses vara kvalificerad ska ett antal kriterier i 23 kapitlet IL vara uppfyllda. 

I 23 kap. 14 § IL kan det första villkoret för att en underprisöverlåtelse ska vara 

skattefri utläsas. Av den aktuella paragrafen framgår att överlåtaren och 

förvärvaren ska vara en fysisk eller juridisk person. Det framgår även av 23 kap. 

14 § andra stycket IL att en överlåtelse till en ideell förening eller stiftelse inte kan 

ske skattefritt. Av 23 kap. 4 § IL framgår att bland annat ett svenskt aktiebolag 

eller en svensk ekonomisk förening är att jämställa med företag. 

Det andra villkoret framgår i 23 kap. 16 § IL där det stadgas att förvärvaren ska 

vara skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet omedelbart efter förvärvet 

och gäller den verksamhet där tillgången ingår. Villkoret om att förvärvaren 

omedelbart efter förvärvet ska vara skattskyldig i Sverige finns för att staten inte 

ska gå miste om skatteintäkter.
30

 

Det tredje villkoret framgår av 23 kap. 17 § IL vilket reglerar koncern-

bidragsreglerna. Vid en underprisöverlåtelse ska hela verksamheten, en 

verksamhetsgren eller en ideell andel av verksamheten eller verksamhetsgrenen 

överlåtas för att underprisöverlåtelsen inte ska leda till beskattning. Villkoret 

gäller dock inte om bolagen har koncernbidragsrätt. Det eftersom en underpris-

överlåtelse kan ses som ett förtäckt koncernbidrag, vilket det saknas anledning att 

inte tillåta.
31

 Av 2 kap. 25 § IL kan utläsas att en verksamhetsgren är en del av en 

rörelse som lämpar sig för att avskiljas och bli en självständig rörelse. 

Det fjärde villkoret finns samlat i 23 kap. 18-23a §§ IL. Reglerna i aktuella 

paragrafer har till syfte att beskattning enligt bestämmelserna i inkomst-

skattelagens 57 kapitel inte ska kunna kringgås.  Reglerna som återfinns i 

inkomstskattelagens 57 kapitel innehåller särskilda bestämmelser för fåmans-

företag och fåmanshandelsbolag. Reglerna gäller dels överlåtelser från en fysisk 

person eller från ett aktiebolag med kvalificerade andelar samt underpris-

överlåtelser till ett underskottsföretag.
32

 

Till sist kan det utläsas i 23 kap. 24-29 §§ IL att en underprisöverlåtelse inte får 

genomföras till en förvärvare som har underskott i sin näringsverksamhet. Syftet 

med reglerna är att underskott inte ska kunna kvittas mot överskott som härrör 

från en näringsverksamhet med annan direkt eller indirekt ägare. Villkoret 

                                                 
29

 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 121. 
30
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behöver dock inte vara uppfyllt om bolagen har rätt att ge koncernbidrag mellan 

varandra.
33

 

2.4. Marknadsvärde och skattemässigt värde 

På beskattningsområdet är marknadsvärdet det värde tillgången skulle ha fått om 

näringsidkaren, vid en normal affärsmässig situation, bjudit ut tillgången på 

marknaden.
34

 

Enligt 2 kap. 32 § IL anses det skattemässiga värdet vara lika med det 

omkostnadsbelopp som skulle användas om tillgången hade avyttrats. Vidare kan 

definitionen av omkostnadsbeloppet utläsas i 44 kap. 14 § IL. För att få fram det 

skattemässiga värdet på en kapitaltillgång får en beräkning av omkostnads-

beloppet göras, vid beräkningen ska reglerna som gäller för beräkning av kapital-

vinster användas.
35

 

2.5. Sammanfattning av kapitel 2 

I kapitlet har det redogjorts för väsentliga begrepp. En koncern föreligger när det 

finns ett starkt ägarmässigt samband mellan en grupp av bolag. Det är oftast 

moderbolagets önskan att expandera som ligger till grund för bildandet av en 

koncern och den kan bildas på olika sätt. Det vanligaste sättet när det kommer till 

förfarandet med fastighetspaketeringar är dock att moderbolaget bildar ett nytt 

dotterbolag dit fastigheten överlåts. Genom införandet av skattefrihet vid 

utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar åtgärdades den kedje-

beskattning som annars funnits inom koncerner och genom införandet blev 

koncerner ett attraktivt sätt att utvidga verksamheten. För att en andel ska 

klassificeras som näringsbetingad ska ett antal kriterier är uppfyllda.  

Reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser infördes för att inte försvåra 

företagsekonomiskt välmotiverade omstruktureringar. För att en underpris-

överlåtelse ska få genomföras utan skattekonsekvenser krävs att antingen att 

bolagen har koncernbidragsrätt, det vill säga att de kan fördela vinster inom 

koncernen och genom det minska skatten. En underprisöverlåtelse kan även vara 

kvalificerad om en hela verksamheten eller en verksamhetsgren överlåts till det 

andra bolaget. En verksamhetsgren kan exempelvis utgöras av en fastighet som 

överlåts till ett dotterbolag. Genom förfarandet med kvalificerade underpris-

överlåtelser kan en fastighet avyttras till dotterbolaget för dess skattemässiga 

värde istället för marknadsvärdet. 

                                                 
33
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 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 jan. 2012, Zeteo) kommentaren till 61 kap. 2 §. 
35
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3. Skatteplanering, skatteflykt och skattefusk 

I kapitlet framgår det hur de olika begreppen skatteplanering, skatteflykt och 

skattefusk definieras samt vad som skiljer dem åt.  

3.1. Skatteplanering 

Skatteplanering är ett sätt att med lagliga medel minska bolagets skattekostnader. 

Förfarandet är en förutsedd och uppmuntrad transaktion av lagstiftaren, 

transaktionen anses därmed vara skattemässigt godkänd.
36

 Bolag kan ägna sig åt 

enkel eller avancerad skatteplanering. Enkel skatteplanering innebär exempelvis 

att bolaget skriver av maximalt på inventarierna och gör ränteavdrag. Avancerad 

skatteplanering kan exempelvis gå ut på att bolaget genomför bolags-

förpackningar och interna aktieöverlåtelser. Åtgärderna är fortfarande godtagbara 

men desto mer komplexa och avancerade skatteplaneringar som genomförs desto 

närmare kommer man gränsen för vad som är godtagbart och inte.
37

   

Trots att förfarandet vid skatteplaneringen genomförts inom lagens ramar kan 

Skatteverket och domstolarna komma att underkänna förfarandet. Anledningen 

kan vara att förfarandet anses strida mot inkomstskattelagens syfte och ändamål. 

Skatteverket och domstolarna kan även komma att underkänna det vidtagna 

förfarandet på grund av ett genomsynsresonemang eller med hänvisning till 

skatteflyktslagen.
38

 Genomsyn är en metod som används av myndigheter för att 

undersöka den egentliga anledningen till att en transaktion vidtagits. Skatterättslig 

genomsyn innebär att en myndighet vid den skatterättsliga prövningen av en 

transaktion bortser från rättshandlingarnas formella innebörd och i stället vid 

bedömningen av transaktionen ser till syftet med förfarandet.
39

  

3.2. Skatteflykt 

Skatteflykt kan definieras som att underlaget för skatteberäkningen är riktigt 

angivet, men att underlaget har påverkats av åtgärder som syftar till att minska 

skatteuttaget i strid med lagstiftningens anda.
40

 

En åtgärd som vidtagits av den svenska lagstiftaren är införandet av lag 

(1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen. Lagen består i stort sett av en 

generalklausul och ska tillämpas på förfaranden som genererar en lägre, 

oberättigad skatt.
41

 En generalklausul innehåller rekvisit som är allmänt hållna, 
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 Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 22. 
37
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anledningen är att lagregeln förväntas kunna tillämpas på alla de situationer som 

lagstiftaren inte har kunnat förutse. Fördelarna med en generalklausul är att det 

inte är förutbestämt på vilka områden den ska tillämpas. Det leder till att en 

generalklausul har ett vidare tillämpningsområde än vad speciallagstiftning har.
42

 

Anledningen till att lagstiftaren valde att införa en generalklausul i skatte-

flyktslagen istället för speciallagstiftning var för att i möjligaste mån sätta stopp 

för transaktioner som skulle kringgå syftet med lagstiftningen. Om lagstiftarna 

infört en speciallag skulle den skattskyldige kunna göra små ändringar i sitt 

förfarande och genom det kringgå lagens tillämpningsområde. Skatteflykt 

används när den skattskyldige i strid med lagstiftarens syfte vidtar åtgärder för att 

uppnå skattelättnader. Transaktionerna som genomförts för att uppnå skatte-

lättnader kan var för sig vara lagliga men tillsammans genererar de i skatte-

lättnader som anses vara klart oberättigade.
43

 

Vid fastställandet av underlag för beskattningen ska, enligt 2 § Lagen mot 

skatteflykt, inte hänsyn tas till en rättshandling, om: 

 

”1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, 

ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den 

skattskyldige, 

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 

rättshandlingarna, 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort 

det övervägande skälet för förfarandet, och 

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida 

mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas 

allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller 

har kringgåtts genom förfarandet.” 

För att 2 § i lagen ska kunna tillämpas ska samtliga rekvisit vara uppfyllda. 

Skatteflykt kännetecknas av att den skattskyldige utnyttjar skattereglerna på ett 

sätt som inte är accepterat av lagstiftaren och genom förfarandet uppnår 

skattefördelar. Skatteflykt skiljer sig på så sätt från skatteplanering, vilket anses 

vara en accepterad handling från lagstiftarens sida. Skatteflykt kännetecknas även 

av att rättshandlingen till största del motiveras av skatteskäl.
44

 I 2 § 

skatteflyktslagen kan det utläsas att rättshandlingen ska leda till en väsentlig 

skatteförmån. I förarbetena till lagen definieras ordet skatteförmån som ”helt 

enkelt undvikandet av den ytterligare skatt som skulle ha påförts om skatte-

flyktsförfarandet inte hade kommit till stånd.”
45

 Att uttrycka vad en väsentlig 
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skatteförmån är i ett fast belopp har ansetts vara olämpligt, vilket bland annat 

beror på ändringar i penningvärdet. Lagstiftaren har därmed överlåtit till praxis att 

fastställa en ungefärlig beloppsgräns. Enligt andra rekvisitet i 2 § 

skatteflyktslagen ska den skattskyldige direkt eller indirekt ha medverkat i 

rättshandlingen. För att uppfylla kriteriet räcker det med att den skattskyldige haft 

en märkbar möjlighet att påverka personen som deltagit i rättshandlingen. 

Skatteförmånen ska utgöra det övervägande skälet till att den skattskyldige valt att 

genomföra transaktionen, det med hänsyn till omständigheterna i övrigt. För att 

skatteflyktsklausulen ska kunna användas bör det krävas att skatteförmånen vid en 

objektiv bedömning har en större betydelse än samtliga övriga skäl tillsammans 

som den skattskyldige har för sitt handlande. Generalklausulen är således inte 

tillämplig när den skattskyldige haft affärsmässiga, organisatoriska eller andra 

skäl för sitt handlande som var för sig eller tillsammans haft större betydelse än 

syftet att erhålla skatteförmånen. Till sist framgår av 2 § skatteflyktslagen att ett 

godkännande av transaktionen skulle strida mot lagstiftningens syfte.
46

 

3.3. Skattefusk 

Skattefusk benämns som ”förfaranden som medför ett oriktigt angivande av själva 

underlaget för fastställande av skatt.”
47

 Det betyder att en medveten handling 

utförs felaktigt i syfte att undgå skatt.
48

 Ett förfarande som omfattas av 

benämningen skattefusk kan leda till straffansvar enligt skattebrottslagen eller 

skattetillägg enligt skatteförfarandelagen.
49

  

Skatteverket har i sin tur utformat begreppet skattefel där både avsiktliga och 

oavsiktliga fel ingår. Vid utebliven deklaration och vid lämnandet av oriktig 

uppgift i deklarationen tas skattetillägg ut. Det vill säga att skattetillägg tas ut för 

både avsiktliga som oavsiktliga fel.
50

 

3.4. Sammanfattning kapitel 3 

I kapitlet har det redogjorts för de olika begreppen skatteplanering, skatteflykt och 

skattefusk. Det har framkommit att skatteplanering är när en transaktion utförs 

inom lagens anda. Bolag kan ägna sig åt enkel och avancerad skatteplanering. 

Enkel skatteplanering kan vara när bolag skriver av maximalt på sina tillgångar 

och avancerad skatteplanering kan exempelvis utgöras av bolagsförpackningar 

inför en extern försäljning. Transaktionerna är fortfarande godtagbara man desto 

mer komplexa och avancerade skatteplaneringar som genomförs desto närmare 
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kommer man gränsen för vad som är godtagbart och inte. Skatteflykt är när en 

transaktion som genererar i en lägre skatt utförs i strid med andan i lagstiftningen. 

Transaktionerna som genomförs vid skatteflykt kan var för sig vara lagliga men 

tillsammans genererar de i skattelättnader som anses vara klart oberättigade. 

Skattefusk innebär i sin tur att en transaktion som genererar i en skattelättnad 

genomförs i strid med lagen. Det vill säga att det är en direkt olaglig transaktion 

som genomförs. Skatteverket har i sin tur utvecklat begreppet skattefel. Här ingår 

både avsiktliga och oavsiktliga fel som genererar en felaktig beskattning.  

Jag anser att företaget vidtar en avancerad skatteplaneringsåtgärd vid paketering 

av fastigheter. Det med hänsyn till att lagstiftarna förutsett att förfarandet kan 

komma att inträffa. Transaktionerna som vidtas vid ett paketeringsförfarande är 

inom lagens anda. Det eftersom det både finns regler att tillämpa på underpris-

överlåtelser samt kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Skatteflykt och 

skattefusk kan på så sätt inte tillämpas eftersom förfarandet är förutsett av lag-

stiftarna samt att det finns lagar att som gör förfarandet möjligt. I nästkommande 

kapitel kommer en redogörelse av hur paketeringsprocessen går till att gås 

igenom.  
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4. Paketering av fastigheter  

Kapitlet syftar till att ge läsaren en inblick i vilka regler som ger upphov till 

paketeringsprocessen samt hur det går till vid en försäljning av en paketerad 

fastighet. 

4.1. Historisk anblick 

Genom införandet av särskilt två regler i lagstiftningen har paketering av 

fastigheter i dotterbolag med efterföljande försäljning blivit populärt. Vid 

årsskiftet 1998/1999 infördes nya regler om tillåtna underprisöverlåtelser som 

skulle underlätta omstruktureringar i bolag. Syftet med lagstiftningen var att det 

inte skulle uppstå någon omedelbar beskattning vid överlåtelsen, utan att den 

latenta skatten fördes över till förvärvaren. Beskattningen uppkommer istället när 

tillgången säljs till en utomstående.
51

 Vidare har lagstiftaren under år 2003 infört 

skattebefrielse på näringsbetingade andelar. Syftet med införandet av reglerna om 

skattefrihet på näringsbetingade andelar är att skatten inte ska påverka hur bolagen 

väljer att organisera sig, det vill säga koncerner ska undgå kedjebeskattning.
52

 Vid 

tillämpning av de två lagreglerna i kombination kan bolaget som avyttrar en 

fastighet föregånget av en paketering uppnå skattmässiga fördelar. Lagstiftaren 

har i förarbetena tagit hänsyn till att paketering av tillgångar med efterföljande 

försäljning kommer att förekomma. Därmed är paketeringsprocessen ett förutsett 

och godkänt förfarande av lagstiftaren.
53

 En av anledningarna till att ingen åtgärd 

vidtogs mot paketeringsförfarandena var att det är lagtekniskt svårt att införa 

regler mot paketeringsförfarandet.
54

 

4.2. Paketeringsprocessen 

Reglerna om skattefrihet på försäljningar av näringsbetingade andelar har bidragit 

till att bolagen överfört en tillgång till ett ägt bolag där andelarna är närings-

betingade, för att därefter avyttra det ägda bolaget och uppnå en skattefri kapital-

vinst.
55

 

Paketeringsprocessen börjar med att moderbolaget bildar eller förvärvar ett 

aktiebolag eller ekonomisk förening som blir dotterbolag. Enklast är om det nya 

dotterbolaget är helägt av moderbolaget. Därefter överför moderbolaget en 

fastighet till dotterbolaget, där den blir ensam tillgång. Fastigheten säljs inte för 
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marknadsvärdet utan dotterbolaget förvärvar fastigheten till dess skattemässiga 

värde. Försäljningspriset måste minst utgöra det skattemässiga värdet, om 

fastigheten säljs till ett lägre värde anses tillgången ändå vara avyttrad till det 

skattemässiga värdet. Försäljningen som ägt rum mellan moderbolaget och 

dotterbolaget blir inte aktuell för beskattning eftersom den enligt inkomst-

skattelagens regler anses utgöra en kvalificerad underprisöverlåtelse.
56

 Underpris-

överlåtelsen betraktas som ett köp och således ska stämpelskatt på köpeskillingen 

utgå enligt 4 § lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet. I 9 § 

kan det utläsas att stämpelskatten ska beräknas som en procentsats av fastighetens 

värde, vilken kan utgöras av antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet för året 

närmast före då ansökan om lagfart beviljats. När paketeringen av fastigheten i 

dotterbolaget har genomförts är den klar för försäljning till en extern köpare.  

 

Skiss över hur en paketering genomförs. 

Vid en direktförsäljning av en fastighet utgör köpeskillingen oftast 

marknadsvärdet. Även vid försäljning av paketerade fastigheter utgör 

köpeskillingen på bolaget fastighetens marknadsvärde, dock bör en del andra 

saker beaktas vid ett sådant förfarande. Köparen måste bland annat ta reda på om 

det finns någon latent skatteskuld på fastigheten, vilken kan utlösas vid ett senare 

avyttringstillfälle. Den latenta skatteskulden kan dels bestå av tidigare värde-

minskningsavdrag som inte får återföras och dels av den obeskattade kapital-

vinsten. Värdeminskningsavdragen återförs inte eftersom själva fastigheten inte 

anses byta ägare, det är bolaget som är ägare både före och efter transaktionen ägt 

rum. Därmed borde köparen se till att få rabatt på de aktier som utgör det 

egentliga köpet. Vid försäljningar av paketerade fastigheter tillämpas kontinuitets-
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principen, det vill säga att säljarens anskaffningsvärde överförs till köparen. Det 

leder till att köparen kommer få en högre vinstskatt, vid nästkommande avyttring, 

än om transaktionen skett genom en direktförsäljning av fastigheten.
57

 

Moderbolaget får genom paketeringsprocessen en stor fördel då bolaget undgår att 

betala skatt på den kapitalvinst som uppkommit på grund av försäljningen. Vid en 

direktförsäljning av en fastighet hade moderbolaget fått betala 26,3 procent 

bolagsskatt på kapitalvinsten. Moderbolaget tillämpar vid försäljningen till extern 

part reglerna om skattefrihet på kapitalvinster från näringsbetingade andelar. Då 

reglerna om näringsbetingade andelar enbart gäller bolag kan en fastighets-

försäljning genom paketering inte genomföras av en fysisk person utan att först ha 

startat ett bolag.
58

 Även köparen uppnår skattemässiga fördelar genom denna typ 

av försäljningar. Genom att förvärvaren inte köper en fastighet utan ett bolag 

behöver ingen lagfart sökas, anledningen är att fastigheten har samma ägare både 

före och efter försäljningen. Köparen behöver inte heller betala någon stämpel-

skatt eftersom fastigheten inte byter ägare, enligt lag om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndighet. 

4.3. Sammanfattning av kapitel 4 

I kapitlet har det redogjorts för hur paketeringsprocessen går till samt vilka 

skattemässiga för- och nackdelar som förfarandet kan medföra. Det är införandet 

av reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser och skattefri kapitalvinst på 

näringsbetingade andelar som gett upphov till förfarandet med fastighets-

paketeringar. En paketering med efterföljande försäljning genomförs på så sätt att 

moderbolaget först bildar ett dotterbolag, moderbolaget överför därefter 

fastigheten genom en underprisöverlåtelse till dotterbolaget. När fastigheten utgör 

tillgång i dotterbolaget är nästa steg att moderbolaget avyttrar andelarna i dotter-

bolaget till en extern köpare. Genom att andelarna som moderbolaget innehar i 

dotterbolaget klassificeras som näringsbetingade blir kapitalvinsten som upp-

kommer vid försäljningen skattefri. 

Det har i kapitlet framkommit att bolag genom förfarandet med fastighets-

paketering samt tillämpning av reglerna om underprisöverlåtelse och närings-

betingade andelar kan undgå beskattning på kapitalvinsten. Av rättsfall som 

kommit på området har det dock framkommit att fastighetspaketeringar i vissa fall 

kan komma att bli underkända i den bemärkelsen att kapitalvinsten som uppstår 

blir skattepliktig. I följande kapitel kommer således en redogörelse av rättsfall 

som skapat osäkerhet på området att gås igenom.  
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5. Rättsfall 

I kapitlet kommer en dom från förvaltningsrätten samt två förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden att presenteras vilka alla behandlar ämnet 

fastighetspaketeringar.  

5.1. Guldmyran, Målnummer: 2526-10, 10657-10 

5.1.1. Bakgrund 

Guldmyran Bostadsrätt AB, hädanefter Guldmyran, ingår i Wallenstamkoncernen. 

Guldmyran bedriver verksamhet i form av förvaltning av fast och lös egendom 

samt därutöver liknande verksamhet. 

Tillsammans med två andra dotterbolag i koncernen bildade Guldmyran 30 

ekonomiska föreningar under år 2004. Syftet var att fastigheter som ägdes av 

Wallenstamkoncernen skulle överlåtas via de ekonomiska föreningarna till 

hyresgästbildade bostadsrättsföreningar. När överenskommelsen om en fastighets-

överlåtelse träffats med företrädare för en bostadsrättsförening avyttrades den 

aktuella fastigheten för det skattemässiga värdet från dotterbolaget till den 

ekonomiska föreningen. Guldmyran och de två andra dotterbolagen överlät 

därefter sina andelar i den ekonomiska föreningen till bostadsrättsföreningen, 

överlåtelsen genomfördes till fastighetens marknadsvärde. Bostadsrättsföreningen 

tog därefter över den aktuella fastigheten genom transportköp eller fusion. Under 

år 2006 genomfördes fem överlåtelser av andelar i ekonomiska föreningar som 

genererade en vinst på cirka 655 miljoner kronor. Under år 2007 genomfördes 

elva överlåtelser som genererade en vinst på cirka 783 miljoner kronor. 

Guldmyran förvärvade vid försäljningen av de paketerade fastigheterna andelar i 

bostadrättsföreningarna bestående av ett antal tomma lägenheter. Andelarna 

förvärvades för att vid ett senare tillfälle kunna avyttras. Guldmyran förvärvade 

och sålde sammanlagt 56 andelar i bostadsrättsföreningar med en vinst på 24,5 

miljoner kronor under år 2006. Under år 2007 sålde Guldmyran 30 andelar i 

bostadsrättsföreningarna med ett redovisat resultat på cirka 18 miljoner kronor.  

För det skattemässiga utfallet är det av avgörande betydelse om andelarna i de 

ekonomiska föreningarna och i bostadsrättsföreningarna utgör näringsbetingade 

andelar, det vill säga kapitaltillgångar eller lagertillgångar. 

Det är i målet fastställt att Guldmyran inte har bedrivit byggnadsrörelse eller 

handel med fastigheter under den i målen aktuella perioden. 
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Skatteverket gjorde bedömningen att andelarna utgjorde lagerandelar, både vad 

gäller andelarna i de ekonomiska föreningarna och i bostadsrättsföreningarna. De 

beslutade därmed att Guldmyran skulle beskattas för vinsterna som uppkommit 

till följd av försäljningarna av de paketerade fastigheterna. För taxeringsåret 2007 

beskattades vinsten från försäljningarna med 675 392 133 kronor och avseende 

taxeringsåret 2008 beskattades vinsten med 797 872 357 kronor.  

Skatteverket anförde följande som motivering för besluten. Utredningen som 

genomförts visade att Guldmyran inte bedrivit någon annan verksamhet än att 

avyttra andelar i ekonomiska föreningar samt förvärva och sälja andelar i 

bostadsrättsföreningar. Utredningen visade även att de ekonomiska föreningar 

som Guldmyran var delägare i inte heller bedrivit någon verksamhet. Skatteverket 

gjorde därmed bedömningen att Guldmyrans affärsidé varit inriktad på att omsätta 

fastigheter som paketerats i de ekonomiska föreningarna samt att avyttra 

andelarna i bostadsrättsföreningarna så snart det varit möjligt. Då Guldmyran inte 

redovisat några andra intäkter än vinsterna som uppkommit i och med 

försäljningen av andelar styrks Skatteverkets bedömning av att Guldmyrans syfte 

redan vid förvärvet varit att avyttra fastigheterna så snart som möjligt. 

Guldmyrans samtliga utgifter, förutom räntor, hade bokförts som anskaffnings-

utgifter i de ekonomiska föreningarna samt bostadsrättsföreningarna. Då det är 

fastställt att Guldmyran inte har bedrivit vare sig byggnadsrörelse eller handel 

med fastigheter kan bestämmelserna i 27 kapitlet IL inte tillämpas. Däremot kan 

de generella reglerna om vad som är lagertillgång i 17 kap. 3 § IL tillämpas. 

Skatteverket gjorde bedömningen att Guldmyrans andelar utgjorde lagerandelar, 

det med hänsyn till inriktningen på verksamheten, antalet och omfattningen på 

affärerna med andelar i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar samt 

frånvaron av annan verksamhet. I äldre mål med liknande omständigheter har det 

framkommit att omfattande försäljningar av andelar i bostadsrättsföreningar ska 

anses utgöra yrkesmässig handel och således ska andelarna anses utgöra 

lagerandelar. 

Skatteverket och Guldmyran hade samma uppfattning om att det var möjligt att 

göra olika klassificeringar för olika aktieinnehav hos ett och samma bolag. 

Skatteverket ansåg dock att en gemensam klassificering av andelarna i de 

ekonomiska föreningarna och bostadsrättsföreningarna skulle göras för Guld-

myran. Det eftersom andelarna förvärvats och avyttrats som en del av 

Wallenstamkoncernens verksamhet. Skatteverket gjorde således bedömningen att 

andelarna skulle anses utgöra lagertillgångar, både vad gäller andelarna i de 

ekonomiska föreningarna som andelarna i bostadsrättsföreningarna.  
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5.1.2. Yrkanden m.m. 

Guldmyran beslutade att överklaga Skatteverkets beslut om höjningen av 

beskattningen och i första hand yrka på att beskattning skulle ske i enlighet med 

lämnade deklarationer. Guldmyran yrkade i andra hand på att endast andelarna i 

bostadsrättsföreningen skulle klassificeras som lagertillgångar, vidare yrkade 

Guldmyran ersättning för sina ombudskostnader i förvaltningsrätten. 

Guldmyran anförde till stöd för sin talan att reglerna i 27 kapitlet IL är 

speciallagstiftning som innehåller gränsdragningen mellan lager- och kapital-

tillgångar beträffande fastigheter, andelar i fastighetsförvaltande bolag och tomter.  

Eftersom reglerna i 27 kapitlet IL är speciallagstiftning, ska de användas framför 

den allmänna regeln i 17 kap. 3 § IL. Vid en prövning enligt 27 kapitlet IL kan 

andelarna endast vara lagertillgångar om Guldmyran bedriver byggnadsrörelse 

eller handel med fastigheter, vilket det fastställts att de inte gjort. 

Sammanfattningsvis leder det till att andelarna inte kan klassificeras som 

lagertillgångar. Vid en bedömning utifrån 17 kapitlet IL skulle andelarna inte 

heller här kunna klassificeras som lagertillgångar. Det eftersom andelarna i de 

ekonomiska föreningarna samt andelarna i bostadsrättsföreningarna måste anses 

ingå i en yrkesmässig handel med värdepapper för att utgöra lager. Guldmyran 

anförde att de inte bedrivit värdepappershandel, att de inte hade syfte att göra det 

samt att de inte köpt andelarna i de ekonomiska föreningarna i omsättningssyfte. 

De anförde vidare att syftet var att avyttra fastigheter, vilket har skett genom 

försäljning av andelar i dotterbolag. Guldmyran betonade även att andelarna 

behandlats som anläggningstillgångar i årsredovisningen.  

Skatteverket ansåg att bedömningen av om andelarna skulle utgöra kapital- eller 

lagertillgångar borde ske utifrån syftet med omsättningen, verksamhetens om-

fattning samt frånvaron av annan verksamhet utan den aktuella försäljningen. 

Guldmyran ansåg att kriterierna som Skatteverket ansåg att bedömningen borde 

utgå från är mycket oklara. Guldmyran anförde att det ur rättssäkerhetssynpunkt 

är oroväckande att Skatteverket fattat ett beslut om upptaxering av bolaget med ett 

betydande belopp på en grund som varit helt omöjlig för bolaget att förutse, det 

eftersom Guldmyran inte haft någon kännedom om att bedömningen tidigare hade 

använts. Det framgår heller inte av Skatteverkets handledning att andelar kan 

utgöra lagertillgångar på det sätt som Skatteverket nu tillämpat. I handledningen 

framkommer det att andelar endast kan utgöra lagerandelar i byggnadsrörelse och 

yrkesmässig handel med värdepapper.    
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Vid Skatteverkets obligatoriska omprövningsbeslut stod de fast vid sitt beslut att 

beskatta Guldmyran för vinsterna som uppkommit vid försäljningarna av de 

paketerade fastigheterna. Skatteverket ansåg att verksamhet som inte kan 

beskattas genom 27 kapitlet IL kan bli föremål för prövning enligt 17 kap. 3 § IL. 

Som svar på Guldmyrans uttalande om att det inte finns några tidigare rättsfall där 

andelar klassificerats som lagertillgångar är att reglerna bara funnits sedan 2003 

samt att Guldmyrans fall skiljer sig från andra paketeringsfall och därmed inte kan 

jämföras med andra. 

5.1.3. Domskäl 

Förvaltningsrätten i Göteborg tog först i sin bedömning hänsyn till om 27 kapitlet 

IL var tillämpligt på det aktuella målet. De kom i bedömningen fram till att 

reglerna i 27 kapitlet IL är specialregler som behandlar byggnadsrörelse och 

handel med fastigheter, där kan det utläsas under vilka förhållanden som 

fastigheter kan utgöra lagertillgångar. För att reglerna i 27 kapitlet IL ska bli 

tillämpliga krävs att den skattskyldige antingen bedriver byggnadsrörelse eller 

handel med fastigheter. Under förvaltningsrättens muntliga förhandlingar fram-

kom det att Guldmyran inte bedrivit någon av de nämnda verksamheter som ingår 

i 27 kapitlet IL och någon tillämpning av reglerna kunde därmed inte ske. 

Förvaltningsrätten bedömde därefter om andelarna skulle klassificeras som 

kapitaltillgångar eller lagertillgångar. Det har i målen framkommit att Guldmyran 

endast bedrivit verksamhet i form av att bilda ekonomiska föreningar och sälja 

andelar i dem samt förvärva och avyttra andelar i bostadsrättsföreningar. Till följd 

av att andelar i helägda dotterbolag normalt klassificeras som kapitaltillgångar 

ansåg förvaltningsrätten att andelarna utgjorde kapitaltillgångar när de 

ekonomiska föreningarna bildades. En huvudregel i rättspraxis är att det finns ett 

krav på karaktärskontinuitet i samband med en överlåtelse av en tillgång. Frågan 

var om kravet på karaktärskontinuitet skulle upprätthållas vad gällde andelarna i 

de ekonomiska föreningarna eller om karaktären ändrades i samband med 

försäljningen. Då ingen verksamhet bedrivits i de ekonomiska föreningarna och 

att deras enda tillgångar utgjorts av de överlåtna fastigheterna ansåg förvaltnings-

rätten att det varit uppenbart att det varit fråga om ett omsättningssyfte. 

Förvaltningsrätten ansåg även att syftet med Guldmyrans verksamhet helt och 

hållet varit att omsätta fastigheter. Därmed gjorde förvaltningsrätten bedömningen 

att andelarna i de ekonomiska föreningarna vid försäljningen ska betraktas som 

lagertillgångar. Förvaltningsrätten angav som stöd för bedömningen att principen 

om karaktärskontinuitet inte är tillämplig i den aktuella situationen och därmed 

kan det inte anses oskäligt att beskattning sker.  
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Förvaltningsrätten ansåg att andelarna i bostadsrättsföreningarna ska betraktas 

som lagertillgångar redan vid förvärvstidpunkten, vilket berodde på att förvärvet 

av andelarna och försäljning skett inom en kort tid. Förvaltningsrätten ansåg 

således att omsättningssyftet varit otvivelaktigt redan vid förvärvet.  

Domen blev således att vinsterna som uppkommit vid försäljningen av andelarna i 

de ekonomiska föreningarna samt andelarna i bostadsrättsföreningarna skulle tas 

upp till beskattning och andelarna klassificerades således inte som närings-

betingade andelar. Förvaltningsrätten beslutade därmed att avslå Guldmyrans 

överklagande.  

5.2. Skatterättsnämndens förhandsbesked 26-10/D 

5.2.1. Bakgrund 

Under år 2011 ansökte en fastighetsförvaltande koncern om ett förhandsbesked 

från Skatterättsnämnden. Frågan gällde skattekonsekvenserna vid externa 

försäljningar av paketerade fastigheter. Motparten i frågan var Skatteverket som 

bedömde att andelarna skulle betraktas som lagerandelar. 

Den fastighetsförvaltande koncernen Y har som ett naturligt led i verksamheten 

att under ett normalår avyttra ett antal fastigheter. Under 2009 bildade Y-

koncernen ett helägt dotterbolag, Bolaget, som i sin tur året efter bildade fem 

dotterbolag. Avsikten var att försäljning av fastigheter skulle ske genom dotter-

bolagen. När koncernen skulle sälja en fastighet genomfördes först en underpris-

överlåtelse till dotterbolaget för fastighetens skattemässiga värde. Därefter skulle 

en extern försäljning av andelarna i dotterbolaget till marknadspris genomföras.  

Dotterbolagen kom genom förfarandet att inneha varsin fastighet. Räknat från år 

2010 förväntades Bolaget sälja samtliga dotterbolag inom en treårsperiod. 

Eventuellt kunde samtliga dotterbolag komma att avyttras under ett och samma år. 

Inom koncernen fanns bolag som enligt 27 kapitlet 2 § IL ansågs bedriva 

byggnadsrörelse genom innehav av lagertillgångar. Det gäller bland annat några 

av de fastigheter som ska säljas paketerade enligt ansökan. 

Frågan som ansökan om förhandsbeskedet gällde var om andelarna i dotter-

bolagen kom att betraktas som näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 13-14 §§ 

IL.  

Koncernen ansåg att 27 kap. 6 § IL inte kunde tillämpas eftersom Bolaget varken 

bedrivit byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Med det som bakgrund 

ansåg de att andelarna i dotterbolagen skulle anses utgöra kapitaltillgångar och 

därmed näringsbetingade andelar. Skatteverket ansåg däremot att Bolagets 
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verksamhet skulle betraktas som en rörelseverksamhet och således skulle aktierna 

i dotterbolagen betraktas som lagertillgångar enligt de allmänna reglerna i 17 kap. 

3 § IL. 

5.2.2. Skatterättsnämndens bedömning 

Skatterättsnämnden ansåg att en prövning av frågan i första hand skulle göras mot 

reglerna om byggnadsrörelse och handel med fastigheter i 27 kapitlet IL. Enligt 

27 kap. 2 § IL ska den som innehar en tillgång som utgör lagertillgång enligt 

reglerna i 4-7 §§ IL anses bedriva byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.  

I 27 kap. 6 § IL framgår det att andelar i ett fastighetsförvaltande bolag ska 

betraktas som lagertillgångar om någon av bolagets fastigheter skulle ha varit en 

lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter för det fall fastigheten 

hade ägts direkt av den som innehar andelen. Klassificeringen ska dock endast 

göras om något av de tre kriterierna i 27 kap. 6 § IL är uppfyllda. I det aktuella 

fallet var kriteriet på en intressegemenskap mellan innehavaren och det fastighets-

förvaltande bolaget uppfyllt.  

Frågan i det aktuella fallet var om Bolagets andelar i dotterbolagen skulle anses 

utgöra lagertillgångar i handel med fastigheter. För att andelarna skulle klassi-

ficeras som lagertillgångar enligt 27 kap. 6 § IL förutsattes att fastigheterna i 

dotterbolagen skulle ha utgjort lagertillgångar i handel med fastigheter om fastig-

heterna ägts direkt av Bolaget. 

Till en början konstaterades att den hypotetiska prövning som ska göras enligt 

bestämmelsen i 27 kap. 6 § IL även kan omfatta holdingbolag. Av det följer att 

Bolaget inte behövde bedriva handel med fastigheter när andelarna i dotterbolagen 

förvärvades. Däremot måste förhållandena vara sådana att handel med fastigheter 

skulle uppstått om Bolaget direkt ägt fastigheterna. Bedömningen skulle därmed 

göras utifrån Bolagets syfte med innehaven. 

De fastighetsförsäljningar som frågan omfattade ansågs ingå i de omplaceringar 

som stora fastighetsförvaltande koncerner har anledning att regelmässigt genom-

föra, hit hör Y-koncernen. I fallet skulle emellertid avyttringarna till de slutliga 

förvärvarna föregås av överlåtelser inom koncernen till för ändamålet bildande 

aktiebolag. 

Avsikten med bildandet av dotterbolag, som endast har en fastighet som tillgång, 

var att de skulle säljas på den öppna marknaden så snart det uppkommit ett 

tillfälle. Med det som bakgrund fann Skatterättsnämnden att fastigheterna skulle 

ha utgjort lagertillgångar i handel med fastigheter om de ägts direkt av Bolaget. 
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Skatterättsnämnden beslutade därmed att andelarna i dotterbolagen skulle anses 

utgöra lagertillgångar hos Bolaget. De uppfyllde därmed inte förutsättningarna i 

24 kap. 13-14 §§ IL att räknas som näringsbetingade andelar. En ledamot med 

instämmande av sekreteraren hade skiljaktig mening och ansåg att andelarna i 

dotterbolagen skulle utgöra näringsbetingade andelar.  

Både Bolaget och Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet. 

5.3. Skatterättsnämndens förhandsbesked 104-11/D 

5.3.1. Bakgrund 

Under år 2011 ansökte ett bolag om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. 

Frågan gällde om andelar i ett fastighetsförvaltande bolag skulle anses utgöra 

kapitaltillgångar. Motpart i frågan var Skatteverket. 

Z AB bildades under år 1988. Bolaget förvärvade under år 1990 ett markområde 

och från det aktuella markområdet hade ett antal fastigheter avstyckats. Under 

åren 1999-2001 uppförde Z AB i egen regi ett antal hus på den avstyckade 

fastigheten A och under åren 2001-2008 uppfördes ett antal hus på den avstyckade 

fastigheten B. Fastigheterna kom att innehålla ett antal lägenheter som hyrs ut. Z 

AB har även efter förvärvet av markområdet bedrivit tomtrörelse och från det 

ursprungliga markområdet har ett antal tomter sålts. 

Under år 2010 bildade Z AB det helägda dotterbolaget X AB som i sin tur bildade 

dotterdotterbolaget Y AB. Varken X AB eller Y AB bedriver någon egen 

verksamhet.  

Z AB avsåg att genom en underprisöverlåtelse enligt 23 kapitlet IL avyttra 

fastigheten till Y AB. En avyttring av aktierna i Y AB kom, till marknadspris, 

därefter att genomföras till en bostadsrättsförening. Sedan skulle Y AB avyttra 

fastigheten A genom en underprisöverlåtelse till bostadsrättsföreningen.  

X AB ville genom förhandsbeskedet få svar på om andelarna i Y AB utgör 

kapitaltillgång för X AB och om vinsten vid försäljningen av aktierna i Y AB 

kommer vara skattefri enligt reglerna i 25a kap. 5 § IL. 

Skatteverket ansåg att andelarna i Y AB utgjorde kapitaltillgångar i X AB och 

därmed kunde bestämmelserna i 25a kap. 5 § IL tillämpas vid försäljningen av 

aktierna.   

5.3.2. Skatterättsnämndens bedömning 

Skatterättsnämnden gjorde samma bedömning som Skatteverket och ansåg att 

andelarna i Y AB skulle utgöra kapitaltillgångar i X AB. Till stöd för sin talan 
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hänvisade Skatterättsnämnden till praxis där det framgår att i jämförbara 

situationer har det ansetts vara försäljning av kapitaltillgångar. 

Ingen av parterna har överklagat förhandsbeskedet och beslutet har således vunnit 

laga kraft. 

5.4.  Uttalanden från skatteexperter  

Ulf Magnusson arbetar som skattejurist på Price Waterhouse Coopers och har 

genom ett antal artiklar tagit del av frågan om förfarandet med 

fastighetspaketeringar. Slutsatsen som Magnusson och hans kollega Katarina 

Menzel kommit fram till genom att ha studerat fallet med Guldmyran är att det vid 

ett paketeringsförfarande finns många infallsvinklar att ta hänsyn till. Det här 

gäller även om lagstiftaren har förutsett att förfarandet med paketeringar skulle 

komma att genomföras inför en extern försäljning.
59

 Magnusson har i en senare 

utkommen artikel kommenterat förhandsbeskedet 26-10/D från Skatte-

rättsnämnden. I det aktuella fallet hade Skatterättsnämnden ansett att bolaget 

genom förfarandet med fastighetspaketeringar bedrivit handel med fastigheter. 

Med beaktande av den föregående artikeln anser Magnusson att osäkerheten på 

fastighetsområdet kvarstår. Det med hänsyn till att omständigheterna i de två 

fallen varit liknande, men trots det har besluten fattats genom skilda motiveringar. 

I det ena fallet kom andelarna att klassificeras som lagerandelar enligt de 

allmänna reglerna i 17 kapitlet IL och i det andra fallet kom andelarna att anses 

utgöra lagerandelar enligt specialreglerna i 27 kapitlet IL.
60

 

I den tredje artikeln, skriven av Magnusson, har förhandsbeskedet 104-11/D där 

bolagets andelar utgjorde kapitaltillgångar kommit att beaktas. Genom det senare 

beskedet som Skatterättsnämnden kommit med har det klargjorts att bolag kan 

genomföra en paketering av en fastighet med efterföljande försäljning utan att bli 

beskattade för kapitalvinsten. Beslutet gäller även om bolaget bildat ett holding-

bolag samt ett dotterbolag med enbart ett syfte. Det vill säga att de enbart har 

bildats för att andelarna ska kunna avyttras utan skattekonsekvenser.
61

 

Barbro Jansson, som arbetar på Ernst & Young som executive director, har i en 

artikel kommenterat avgörandet i fallet med Guldmyran. Hon har i artikeln 

uttryckt att det är svårt att dra generella slutsatser av förvaltningsrättens dom.  

Jansson anser även att det kan fastställas att ett flertal försäljningar av bolag där 

tillgångar paketerats kan medföra att andelen klassificeras som lagertillgång. 
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Därmed ges ingen vägledning i målet hur många paketeringar som kan genom-

föras utan att andelarna betraktas som lagertillgång.  

Vidare konstaterar Jansson att Guldmyrans andelsinnehav i bostadsrättsföreningar 

är omfattande samt att andelarna har avyttrats efter en kort tid. Hon skriver även 

att syftet med förvärvet av andelarna i bostadsrättsföreningarna var att en 

avyttring skulle ske vid ett senare tillfälle.  

Jansson anser att avgörandet ger intrycket av att ett stort antal avyttringar av 

andelar i bostadsrättsföreningar, kort tid efter förvärvet, kan generera en 

beskattning av vinsten. Det vill säga att andelarna anses utgöra lagertillgångar. 

Det är dock svårt att bedöma vid vilken omfattning andelar kan utgöra 

lagertillgångar. Anledningen till det är att det finns en avsaknad av ytterligare 

avgöranden.
62

 

5.5. Kommentarer kring rättsfallen 

Det har i rättsfallen framkommit att trots att en verksamhet inte anses vara 

byggnadsrörelse, tomtrörelse eller handel med fastigheter kan andelarna i 

dotterbolagen anses vara lagerandelar. Genom att andelarna klassificeras som 

lagerandelar kan inte reglerna om skattefrihet på näringsbetingade andelar 

utnyttjas och vinsterna vid försäljningen av den paketerade fastigheten blir således 

skattepliktig. Besluten som tagits av förvaltningsrätten samt Skatterättsnämnden 

har i två av fallen varit att andelarna utgjort lagerandelar istället för närings-

betingade andelar, besluten har dock inte fattas på samma grunder i de två fallen. 

I fallet med Guldmyran bildades 30 ekonomiska föreningar med syfte att avyttras 

till nybildade bostadsrättsföreningar. Bolaget ansåg att andelarna i de ekonomiska 

föreningarna skulle anses utgöra näringsbetingade andelar och därmed skulle 

kapitalvinsten vid försäljningen bli skattefri. Förvaltningsrätten gjorde däremot 

bedömningen att hela Guldmyrans affärsidé varit att omsätta fastigheter. De ansåg 

att andelarna skulle betraktas som lagerandelar med hänsyn till att syftet med 

paketeringsförfarandet varit att avyttra dem så snart tillfälle uppkommit. 

Andelarna kom således att klassificeras som lagerandelar enligt de allmänna 

reglerna i 17 kap. 3 § IL. 

Även i det andra fallet kom andelarna att klassificeras som lagerandelar. I det 

aktuella fallet skulle ett bolag genomföra fem försäljningar av paketerade 

fastigheter och genom innehavet av näringsbetingade andelar skulle försäljningen 

kunna genomföras utan beskattningskonsekvenser. Skatterättsnämnden anförde 

däremot att avsikten med bildandet av dotterbolagen enbart varit att kunna avyttra 
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fastigheterna utan beskattningskonsekvenser så snart tillfälle uppkommit. Med det 

som bakgrund ansåg Skatterättsnämnden att fastigheterna skulle ha utgjort 

lagertillgångar i handel med fastigheter om de ägts direkt av bolaget. 

Skatterättsnämnden beaktade här specialreglerna i 27 kapitlet IL, och inte de 

allmänna reglerna i 17 kapitlet IL, när beslutet fattades. 

Som framgått ovan har andelarna i två av fallen kommit att betraktas som 

lagerandelar trots att bolagen ansett att de ska utgöra näringsbetingade 

kapitaltillgångar. Även om utgången i målen var lika, det vill säga att andelarna 

kom att betraktas som lagertillgångar, kom besluten att fattas med tillämpning av 

olika lagrum. Det jag anser är lite konstigt är att specialreglerna om handel med 

fastigheter kom att beaktas när fem paketeringar hade genomförts men inte när det 

hade genomförts betydligt många fler. Där kom istället de allmänna reglerna i 17 

kapitlet IL att beaktas. Att besluten fattats med olika motiveringar kan anses vara 

ett exempel på hur svårt paketeringsförfarandet är. I ena stunden har det ansetts 

vara ett godkänt förfarande och i andra stunden när det genomförts, enligt 

myndigheterna, alltför många paketeringar har förfarandet blivit underkänt.  

Som framgått av det sista förhandsbeskedet, där endast en paketering med 

efterföljande försäljning genomförts, kom andelarna att klassificeras som kapital-

tillgångar och därmed näringsbetingade andelar med skattefri kapitalvinst enligt 

25a kapitlet IL.  

Med det här som bakgrund kan det konstateras att en försäljning av en paketerad 

fastighet är godkänt enligt både Skatteverket och Skatterättsnämnden, men när det 

börjar närma sig fem paketeringar kan bolaget anses bedriva handel med 

fastigheter och därigenom kommer andelarna att betraktas som lagertillgångar. 

Även skatteexperterna som uttalat sig om fallen har kommit fram till att det finns 

många olika infallsvinklar när det gäller bedömningen av hur andelarna ska 

klassificeras och att ingen vägledning kan hämtas av utgången i målen. Det enda 

som kan konstateras är att en paketering med efterföljande försäljning är ett 

godkänt förfarande.  
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6. Sammanfattning och avslutande kommentarer 

I kapitlet kommer en presentation av studien att genomföras, en återkoppling görs 

till studiens syfte och frågeställning för att se vad som framkommit.  

I det avslutande kapitlet kommer först en sammanfattning av det som behandlats i 

uppsatsen att göras. Det är för att koppla samman de olika delarna i uppsatsen. 

Därefter kommer syftet med uppsatsen att besvaras. Syftet med uppsatsen var att 

beskriva när en fastighetspaketering kan betraktas som otillåten och därmed bli 

underkänd samt ange vilka skattemässiga för- och nackdelar det finns med 

förfarandet. Genom det upplägget får läsaren först en genomgång av de viktiga 

delar som det redogjorts för i uppsatsen. Därefter får läsaren ta del av vad som 

framkommit under studiens gång.  

Under år 2003 infördes nya bestämmelser avseende näringsbetingade andelar i 

inkomstskattelagen. Ändringen innebär att andelar i aktiebolag och ekonomiska 

föreningar under vissa förutsättningar kan avyttras utan skattekonsekvenser. 

Genom införandet av lagreglerna kom förfarandet med avyttring av fastigheter 

genom föregående paketering att bli populärt. Förfarandet var förutsett av 

lagstiftarna, dock hade ingen åtgärd för att undvika utnyttjandet av transaktionen 

vidtagits. Genom två avgöranden som kom under år 2011 skapades dock en 

osäkerhet på området och rättsläget blev oklart. I de aktuella fallen kom andelarna 

i dotterbolagen att betraktas som lagerandelar, vilket innebar att kapitalvinsten 

som uppstått genom förfarandet blev skattepliktig.
63

 

Innan ett bolag deklarerar kan det vidta vissa åtgärder för att sänka den slutliga 

skatten. De olika åtgärderna skiljs dock åt genom att vissa genomförs inom lagens 

anda medan andra är direkt olagliga. Det är dock inte det enklaste att påvisa vart 

gränserna mellan det påbjudna och det förbjudna går. Skatteplanering anses dock 

vara ett sätt att med lagliga medel minska bolagets skattekostnader. Bolag kan 

ägna sig åt enkel och avancerad skatteplanering. Enkel skatteplanering kan bland 

annat vara att bolaget skriver av maximalt på inventarierna, medan avancerad 

skatteplanering exempelvis kan utgöras av bolagsförpackningar. Trots att bolaget 

anser sig ha genomfört transaktionerna inom lagens anda kan Skatteverket och 

domstolarna komma att underkänna förfarandet. Anledningen till att 

myndigheterna beslutar att underkänna en transaktion kan vara att förfarandet 

anses strida mot inkomstskattelagens syfte och ändamål. Myndigheterna kan även 

komma att underkänna förfarandet med tillämpning av ett genomsynsresonemang. 

Vid tillämpning av genomsyn ser myndigheten till den egentliga innebörden med 

transaktionen, det vill säga de bedömer transaktionen utifrån syftet med 

                                                 
63

 Se avs. 1.1. 



34 

 

förfarandet. Även skatteflykt kan komma att beaktas vid avancerad 

skatteplanering.
64

 Skatteflykt är när den skattskyldige har angett rätt underlag för 

beskattningen men att underlaget har påverkats av åtgärder i syfte att minska 

skatteuttaget i strid med andan i lagstiftningen. Lagstiftaren införde som åtgärd 

mot skatteflykt en lag att tillämpa på förfarandet, skatteflyktslagen. Lagen består i 

stort sett av en generalklausul och ska tillämpas på förfaranden som genererar en 

lägre, oberättigad skatt. Transaktionerna kan var för sig vara lagliga men 

tillsammans genererar de i skattelättnader som anses vara klart oberättigade.
65

 

När ett bolag beslutat sig för att sälja en fastighet kan det göras på olika sätt. 

Bolaget kan exempelvis göra en direktförsäljning och genom förfarandet betala 

bolagsskatt med 26,3 % på kapitalvinsten. Bolaget kan även genomföra en 

paketering av fastigheten i ett dotterbolag med en efterföljande försäljning av 

dotterbolaget. En fastighetspaketering inleds med att moderbolaget bildar ett nytt 

bolag som kommer utgöra dotterbolag i koncernen. Efter bildandet kommer en 

underprisöverlåtelse att genomföras från moderbolaget till dotterbolaget.
66

  

Huvudregeln är att beskattning av vinster ska ske vid avyttringstillfället. 

Beskattning ska även ske om en näringsidkare kvitterar ut en tillgång ur verk-

samheten. Vid uttagsbeskattning ska beskattning ske som om tillgången avyttrats 

mot marknadsmässig ersättning. Det finns dock undantag från när beskattning ska 

ske vid en avyttring och det är när en kvalificerad underprisöverlåtelse har 

genomförts. Anledningen till att beskattning på underprisöverlåtelser är undan-

tagna från beskattning är för att underlätta omstruktureringar inom bolagssektorn. 

Reglerna om underprisöverlåtelser ska tillämpas på överlåtelser av tillgångar som 

skett utan ersättning eller till ersättning som är lägre än marknadsvärdet utan att 

det är affärsmässigt motiverat. Reglerna om underprisöverlåtelser återfinns 

inkomstskattelagens 23 kapitlet, där framgår det att ett antal kriterier ska vara 

uppfyllda för att en underprisöverlåtelse ska vara kvalificerad och således inte 

vara föremål för uttagsbeskattning. Det är genom underprisöverlåtelsen som ett 

moderbolag kan överföra en fastighet till ett dotterbolag till ett värde som 

understiger marknadsvärdet och inte bli beskattad för överföringen. Underpris-

överlåtelsen betraktas som att ett köp har genomförts och därmed ska stämpelskatt 

utgå som en procentsats på köpeskillingen, vilken hålls nere på grund av att 

köpeskillingen i det här fallet mestadels utgörs av det skattemässiga värdet på 

fastigheten.
67
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Av de studerade rättsfallen har det framkommit att samtliga bolag har genomfört 

en underprisöverlåtelse till sina nybildade dotterbolag. Underprisöverlåtelsen har i 

samtliga fall genomförts till fastighetens skattemässiga värde och därigenom har 

moderbolagen undkommit att betala skatt. Dotterbolagen har dock fått betala 

stämpelskatt på underprisöverlåtelsen eftersom den anses utgöra ett köp. 

Stämpelskatten har dock utgått med ett lågt värde eftersom fastighetens skatte-

mässiga värde utgjort köpeskillingen. 

Efter att paketeringen av fastigheten är klar återstår det att sälja hela dotterbolaget, 

vilket endast innehar fastigheten som tillgång, till en extern köpare. Försäljningen 

av dotterbolaget till köparen sker till fastighetens marknadsvärde. Det är dock 

vissa saker som köparen måste beakta i och med att det är ett bolag och inte en 

fastighet som denne i realiteten köper. I och med att fastigheten inte anses byta 

ägare måste köparen ta reda på om fastigheten innehar någon latent skatteskuld, 

som kan utösas vid ett senare avyttringstillfälle. Den latenta skatteskulden kan 

dels utgöras av tidigare värdeminskningsavdrag som inte får dras av och dels av 

den obeskattade kapitalvinsten. Vid försäljning av paketerade fastigheter tillämpas 

kontinuitetsprincipen. Vilken innebär att köparen övertar säljarens anskaffnings-

värde. Det här leder alltså till att köparen kommer få betala en högre vinstskatt än 

om transaktionen genomförts genom en direktförsäljning av fastigheten. Genom 

att moderbolaget innehar näringsbetingade andelar som är belagda med skatte-

frihet genererar det i att kapitalvinsten som uppstår vid försäljningen av dotter-

bolaget är undantagen från beskattning.
68

 

Genom införandet av skattefrihet på näringsbetingade andelar eliminerades den 

kedjebeskattning som annars uppstått när bolag inom en koncern skickat pengar 

mellan varandra. Efter införandet av lagregeln finns dock dubbelbeskattningen 

kvar, vilken innebär att bolaget först får beskatta vinsten som uppstått under året 

och därefter beskattas utdelningen till aktieägarna. Genom regeländringen kom en 

del andelar i bolaget att klassificeras som näringsbetingade och därigenom var 

utdelning och kapitalvinster som uppstår mellan bolagen skattefri. För att inte den 

svenska skattebasen skulle urholkas genom regeländringen beslutades även att 

förluster på näringsbetingade andelar inte var avdragsgilla. För att en andel ska 

klassificeras som näringsbetingad ska ett antal kriterier vara uppfyllda. Kriterierna 

finns att utläsa i 24 kap. 14 § IL, där framgår att det finns tre olika situationer när 

en andel ska anses vara näringsbetingad. Det är i 24 kap. 17 § IL som det är 

stadgat att en utdelning på en näringsbetingad andel är skattefri, vidare i 25a kap. 

5 § IL framgår det att kapitalvinster på näringsbetingade andelar är skattefria.
69
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Det har i rättsfallen framkommit att trots att en verksamhet inte anses vara 

byggnadsrörelse, tomtrörelse eller handel med fastigheter kan andelarna i 

dotterbolagen anses utgöra lagerandelar. Genom att andelarna klassificeras som 

lagerandelar kan inte reglerna om skattefrihet på näringsbetingade andelar 

utnyttjas och vinsterna vid försäljningen av den paketerade fastigheten blir 

därmed skattepliktig. Besluten som tagits av förvaltningsrätten samt Skatte-

rättsnämnden har i två av fallen varit att andelarna utgjort lagerandelar istället för 

näringsbetingade andelar, besluten har dock inte fattas på samma grunder i de två 

fallen. 

I fallet med Guldmyran bildades 30 ekonomiska föreningar med syfte att avyttras 

till nybildade bostadsrättsföreningar. Bolaget ansåg att andelarna i de ekonomiska 

föreningarna skulle anses utgöra näringsbetingade andelar och därmed skulle 

kapitalvinsten vid försäljningen bli skattefri. Förvaltningsrätten gjorde 

bedömningen att hela Guldmyrans affärsidé varit att omsätta fastigheter och ansåg 

därmed att andelarna skulle betraktas som lagerandelar med hänsyn till att syftet 

med paketeringsförfarandet varit att avyttra dem så snart tillfälle uppkommit. 

Andelarna kom på så sätt att klassificeras som lagerandelar enligt de allmänna 

reglerna i 17 kap. 3 § IL.
70

 

Även i det andra fallet kom andelarna att klassificeras som lagerandelar. I det 

aktuella fallet skulle ett bolag genomföra fem försäljningar av paketerade 

fastigheter och genom innehavet av näringsbetingade andelar skulle försäljningen 

kunna genomföras utan beskattningskonsekvenser. Skatterättsnämnden anförde 

däremot att avsikten med bildandet av dotterbolagen enbart varit för att kunna 

avyttra fastigheterna utan beskattningskonsekvenser så snart tillfälle uppkommit. 

Med det som bakgrund ansåg Skatterättsnämnden att fastigheterna skulle ha 

utgjort lagertillgångar i handel med fastigheter om de ägts direkt av bolaget. 

Skatterättsnämnden gjorde här bedömningen utifrån specialreglerna i 27 kapitlet 

IL, och inte de allmänna reglerna i 17 kapitlet IL.
71

 

Som framgått av det sista förhandsbeskedet, där endast en paketering med 

efterföljande försäljning genomförts, kom andelarna att klassificeras som kapital-

tillgångar och därmed näringsbetingade andelar enligt 25a kapitlet IL.
72

 

Med det här som bakgrund kan det konstateras att en försäljning av en paketerad 

fastighet är godkänt enligt både Skatteverket och Skatterättsnämnden, men när det 

börjar närma sig fem paketeringar kan bolaget anses bedriva handel med fastig-

heter och därigenom kommer andelarna att betraktas som lagertillgångar. Vid 
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besluten om att andelarna ska betraktas som lagerandelar kan myndigheterna även 

komma att tillämpa genomsynsresonemanget och därigenom se till transaktionens 

verkliga innebörd. Att paketeringsförfarandet är en avancerad skatte-

planeringsåtgärd vilken gör att det uppstår en väsentlig skatteförmån är det ingen 

tvekan om. Trots att en väsentlig skatteförmån uppstått genom förfarandet och den 

skattskyldige direkt eller indirekt har deltagit i den vidtagna åtgärden har 

myndigheterna inte tillämpat skatteflyktslagens generalklausul på förfarandet. 

Anledningen till det är troligtvis att lagstiftaren förutsett och indirekt uppmuntrat 

till att vidta åtgärden genom prop. 2002/03:96, där de kommit fram till att reglerna 

kommer att tillämpas på det här viset utan att vidta några åtgärder.  

Även skatteexperterna som uttalat sig i frågan, speciellt rörande de tre fallen som 

beaktats, har kommit fram till att det finns många infallsvinklar att ta hänsyn till 

när det gäller hur andelarna ska klassificeras. De påtalar även att ingen vägledning 

kan hämtas i målen förutom att det kan konstateras att en paketering med efter-

följande försäljning är ett godkänt förfarande.
73

 

Det första syftet var alltså att beskriva när en fastighetspaketering kan betraktas 

som otillåten och därmed bli underkänd. Under studiens gång har det framkommit 

att fastighetspaketeringar kan komma att bli underkända. När en fastighets-

paketering blir underkänd innebär det att kapitalvinsten som uppstår i samband 

med avyttringen av dotterbolaget blir skattepliktig. Som framgått av två av 

rättsfallen har andelarna i dotterbolagen kommit att klassificeras som lagerandelar 

trots att bolagen ansett att de ska utgöra näringsbetingade andelar. Av prop. 

2002/02:96 framgår att paketering av fastigheter är ett förutsett och därmed 

accepterat förfarande av lagstiftaren. Trots att fastighetspaketeringen med en 

efterföljande försäljning är genomförd inom lagens anda har Skatteverket, 

Skatterättsnämnden och domstolar i vissa fall beslutat att andelarna ska betraktas 

som lagerandelar och därigenom blir kapitalvinsten skattepliktig. De har i sin 

bedömning utgått från olika infallsvinklar när de har fattat beslutet. I det ena fallet 

tillämpade domstolen de allmänna reglerna med ett genomsynsresonemang för att 

avgöra hur andelarna i dotterbolaget skulle klassificeras. Vid bedömningen av det 

andra fallet utgick däremot Skatterättsnämnden från specialreglerna om handel 

med fastigheter när de beslutade att andelarna i dotterbolaget skulle anses utgöra 

lagerandelar. Genom att myndigheterna använder sig av olika infallsvinklar när de 

gör sin bedömning är det svårt för bolagen att förutse om transaktionen kommer 

leda till en skattefri eller skattepliktig kapitalvinst.  

Det som dock kan konstateras är att om ett bolag gör alltför många paketeringar i 

följd kommer andelarna i dotterbolaget med största sannolikhet att betraktas som 
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lagerandelar och därigenom blir kapitalvinsten skattepliktig. Det kan även 

konstateras att enstaka avyttringar genom föregående fastighetspaketering ska 

anses utgöra ett förfarande inom lagens anda.  

En fastighetspaketering kan alltså komma att underkännas med stöd av de 

allmänna reglerna i 17 kap. 3 § IL eller genom specialreglerna i 27 kapitlet IL. 

Vid tillämpning av lagrummen anses andelarna i dotterbolaget utgöra 

lagertillgångar istället för kapitaltillgångar. Konsekvenserna som uppstår när en 

fastighetspaketering blir underkänd är att kapitalvinsten som uppstår vid 

avyttringen av dotterbolaget blir skattepliktig. Skatten som uppkommer vid en 

underkänd fastighetspaketering kan således bli mycket betydande för säljaren. Det 

med anledning av att det oftast handlar om fastigheter som har avyttrats för ett 

högt marknadspris.   

Det andra syftet var att ange vilka skattemässiga för- och nackdelar det finns med 

förfarandet. Här kan bedömningen göras utifrån säljarens och köparens 

perspektiv. För säljaren uppstår fördelar i och med att kapitalvinsten kan bli 

skattefri. Det förutsätter dock att en kapitalvinst ska uppstå vid transaktionen samt 

att andelarna anses utgöra näringsbetingade andelar som genererar i en skattefri 

kapitalvinst. Om problem uppstår för säljaren kan avyttringen genom fastighets-

paketering bli en kostsam historia. Det kan därmed vara klokt av bolaget att 

studera lagreglerna så att paketeringen blir genomförd inom lagens anda. 

För köparen uppstår fördelen genom att ingen stämpelskatt ska betalas då det är 

ett bolag som förvärvas och inte en fastighet. Köparen bör dock vara noga att 

kontrollera att han inte betalar ett överpris vid förvärvet. I och med att det är ett 

bolag och inte fastigheten i sig som förvärvas finns en latent skatteskuld att ta med 

vid beräkningen av köpeskillingen.  

Det kan därigenom konstateras att fördelen med att försäljning av en fastighet 

genom paketering är störst för säljaren även om köparen också innehar fördelar 

genom förfarandet. Ett råd till båda parter är att anlita en konsult vid tillämpning 

av förfarandet så att transaktionerna genomförs på rätt sätt. 

Genom att rättsläget av försäljning av paketerade fastigheter är oklart anser jag att 

Högsta förvaltningsdomstolen inom en snar framtid bör ta upp ett fall för 

avgörande. I och med att Högsta förvaltningsdomstolen avgör ett ärende kommer 

bolagen, konsulter och myndigheter att få en vägledande dom att gå efter. De 

borde, enligt mig, även ange hur många paketeringar som får genomföras utan att 

andelarna kommer betraktas som lagerandelar och därigenom undgå syftet med 

paketeringen.  
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