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Sammanfattning 

Inom skatterätten sökes ständigt nya förfaranden som inom lagstiftningens ramar 

leder till skatteförmåner. Ett sådant förfarande som blivit mycket vanligt inom 

fastighetsbranschen är paketering av fastigheter i aktiebolag eller ekonomiska 

föreningar varpå andelarna i dessa bolag avyttras. Detta genomförs som alternativ 

till en direkt fastighetsavyttring. Syftet med förfarandet är att de avyttrade 

andelarna ska klassificeras som näringsbetingade vilket innebär att kapitalvinsten 

därmed är skattefri. En förutsättning för att uppnå dessa skattekonsekvenser är 

dock att de avyttrade andelarna utgör kapitaltillgångar. Klassificeras istället 

andelarna som lagertillgångar kan bestämmelserna om näringsbetingade andelar 

inte tillämpas och avyttringen beskattas istället som rörelseintäkt.  

 

Förfarandet ansågs länge okontroversiellt och föranledde heller ingen 

inkomstbeskattning. I två underinstansdomar under 2011 bedömdes dock 

andelarna vid ett sådant förfarande utgöra lagertillgångar vilket innebar att 

vinsterna beskattades. Detta skapade stor osäkerhet inom fastighetsbranschen 

avseende rättsläget vid sådana förfaranden. När målen senare prövats i högre 

instans har dock avyttringarna återigen ansetts vara skattefria. Till följd av 

knapphändiga motiveringar i målen kvarstår dock frågeställningar om vilka 

kriterier som är avgörande för om förfarandet leder till beskattning eller ej. Under 

2012 avgjordes dessutom ett mål där paketering av en fastighet i ett handelsbolag 

med i huvudsak cypriotisk ägare ansågs utgöra skattflykt med tillämpning av 

skatteflyktslagen. Vad detta har för effekter på paketering av fastigheter i svenska 

aktiebolag och ekonomiska föreningar framgår dock inte. 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur klassificeringen av andelarna vid 

fastighetspaketering bör bedömas utifrån gällande lagstiftning och praxis. 

Gränsdragningen mellan kapital- och lagertillgång avgör nämligen de 

inkomstskattekonsekvenser som följer av förfarandet. Uppsatsen utreder dessutom 

skattflyktslagens eventuella tillämpbarhet på paketering av fastigheter i svenska 

aktiebolag och ekonomiska föreningar med utgångspunkt i Cypernmålet. 

 

För att tillgodose detta syfte har en granskning genomförts av relevanta rättskällor 

bestående av framförallt lagstiftning, propositioner, rättsfall, statens offentliga 

utredningar samt skatterättslig doktrin. Med utgångspunkt i framförallt tre rättsfall 

har dessa rättskällor sedan analyserats. Resultatet av denna analys har utmynnat i 

de slutsatser som förhoppningsvis bidrar till tydligare indikationer för hur 

förfarandet bör bedömmas utifrån gällande lagstiftning. Slutsatsen är dock att om 

ambitionen är att begränsa eller förhindra denna typ av förfaranden bör detta göras 

genom ny lagstiftning som utormats efter de för förfarandet specifika 

förhållandena.
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1. Inledning 

I kapitlet beskrivs bakgrunden till de frågeställningar som senare utmynnar i 

problemformulering och syfte. Senare del av kapitlet behandlar avgränsningar, 

metodval och slutligen uppsatsens disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Så länge det funnits skatter har såväl företag som privatpersoner försökt finna nya 

förfaranden för att inom lagstiftningens ramar erhålla skattelättnader.
1
 Sådana 

förfaranden kan klassificeras som antingen skatteplanering eller skatteflykt 

beroende på omständigheterna men ska särskiljas från skattefusk som är upplägg 

som företas i strid mot gällande lagstiftning. Gränsdragningen mellan 

skatteplanering och skatteflykt kan i många fall vara svår men är oerhört viktig 

eftersom klassificeringen medför vitt skilda konsekvenser. Skatteplanering anses 

vara ett fullt legitimit förfarande och leder inte till någon förändring i 

beskattningen medan en klassificering som skatteflykt leder till att handlingen 

som medfört skatteförmånen underkänns samtidigt som påföljder i form av 

skattetillägg kan påföras.
2
  

 

Inom fastighetsbranschen har det länge varit vanligt förekommande att avyttring 

av fastigheter sker genom att avyttra samtliga andelar i ett bolag vars enda tillgång 

är den aktuella fastigheten.
3
 Att sälja andelarna i bolaget som äger fastigheten 

snarare än att företa en direkt fastighetsavyttring har tidigare tillämpats i syfte att 

undgå den stämpelskatt som annars påförs när en fastighet byter ägare. Genom att 

avyttra andelarna i bolaget som äger fastigheten byter dock aldrig fastigheten 

ägare formellt sett vilket innebär att någon stämpelskatt inte kan påföras. På 

senare tid har förfarandet fått ett helt nytt syfte vars fördelar vida överträffar 

kringgåendet av stämpelskatt.  

 

Under 2003 infördes nya bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229) som 

innebar att kapitalvinster på andelar som klassificerades som näringsbetingade 

blev skattebefriade. I kombination med regler om skattebefriade 

underprisöverlåtelser medförde detta att tillgångar, inför en försäljning, kunde 

paketeras i ett bolag varpå andelarna i bolaget istället avyttrades med skattefri 

kapitalvinst som resultat.
4
 Lagstiftaren förutsåg redan vid införandet av 

regelverket avseende skattefrihet för kapitalvinst på näringsbetingade andelar att 

tillgångar skulle komma att paketeras inför en avyttring för att undgå den skatt 

som annars skulle påföras. Det konstaterades dock att inga åtgärder skulle vidtas 

för att förhindra detta.
5
 Eftersom bestämmelserna avseende näringsbetingade 

                                                 
1
 Se SOU 1975:77 s. 17. 

2
 Se Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 18-19. 

3
 Se Kågerman, Fastighetsöverlåtelse genom bolag, s. 447-448. 

4
 Se Magnusson, SN 2012, s. 886. 

5
 Se prop. 2002/03:96 s. 132-133. 
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andelar konstaterar att endast kapitaltillgångar kan utgöra näringsbetingade 

andelar är gränsdragningen mellan kapitaltillgångar och lagertillgångar avgörande 

för beskattningsresultatet. Klassificeras andelarna som kapitaltillgångar blir 

vinsten skattefri men om de istället klassificeras som lagertillgångar beskattas 

avyttringen som rörelseintäkt.
6
 

 

Precis som förutspåtts i förarbetena till ovan nämnda lagstiftning kom paketering 

av fastigheter i samband med avyttring att bli ett vanligt och skatterättsligt 

godkänt förfarande.
7
 Under 2011 avkunnades dock två domar som kom att 

medföra stor osäkerhet avseende rättsläget vid fastighetspaketering. 

Skatterättnämnden
8
 respektive förvaltningsrätten i Göteborg

9
 avgjorde två mål där 

andelarna i fastighetspaketerade bolag inte klassificerades som näringsbetingade 

andelar varpå beskattning av kapitalvinsten skulle ske.  

 

Anmärkningsvärt med dessa två domar var att motiveringana såväl som 

tillämpade lagrum var helt olika vilket ytterligare bidrog till osäkerheten. SRN 

bedömde att andelarna skulle utgöra lager enligt 27 kap. 6 § IL medan 

Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg att andelarna utgjorde lager enligt 17 kap. 3 § 

IL.
10

 Båda dessa avgöranden har senare avgjorts i högre instans där förfarandet 

istället bedömts utgöra avyttring av näringsbetingade andelar och att 

kapitalvinsterna därmed inte ska beskattas.
11

 Detta skulle kunna tolkas som att 

rättsläget numera är klarlagt avseende förfarandet. Motiveringarna till en del 

frågor i målen är dock mycket knapphändiga och det går inte att utröna vilka 

bedömningar som beslutet avseende dessa grundas på.
12

 

 

Under 2012 avgjordes dessutom ett mål där en fastighet paketerats i ett 

handelsbolag som till 99,9 procent ägdes av ett cypriotiskt bolag varpå andelarna i 

handelsbolaget avyttrades externt.
13

 HFD ansåg att förfarandet uppfyllde samtliga 

rekvisit för tillämpning av lag (1995:575) mot skatteflykt och underkände därmed 

förfarandet. Vilken effekt denna dom har på paketering av fastigheter i svenska 

aktiebolag och ekonomiska föreningar framgår dock inte. 

1.2 Problemformulering 

Osäkerheten avseende rättsläget vid fastighetspaketering har i viss utsträckning 

uppklarnat till följd av ändringarna i de avgöranden som till en början föranlett 

osäkerheten. Motiveringarna i de senare avgörande är dock mycket kortfattade 

avseende varför andelarna inte ansetts utgöra lagertillgångar enligt de allmänna 

                                                 
6
 Se Magnusson, SN 2011, s. 651. 

7
 Se Kågerman, Fastighetsöverlåtelse genom bolag, s. 445. 

8
 Se Skatterättens förhandsbesked den 19 maj 2011, dnr 26-10/D. 

9
 Se Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr 2526-10, 10657-10, 2011-05-02. 

10
 Se Blomquist, Klinton, Brandt, SU 2012, s.23. 

11
 Se HFD 2012 not. 34 samt Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4366-4367-11, 2013-01-08. 

12
 Se Kazmierczak, SvSkT 2012, s. 785. 

13
 Se HFD 2012 not. 30. 
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reglerna om lager i 17 kap. 3 § IL. Det redovisas inte vilka bedömningar och 

ställningstagande som utmynnat i avgörandet och det är därmed oklart vilka 

omständigheter som varit avgörande för utgången i målen.  

 

Under 2012 avgjorde dessutom HFD ett mål där paketering av en fastighet i ett 

handelsbolag med i huvudsak cypriotisk ägare ansågs utgöra skatteflykt. Såvitt 

framgår av domskälen är de avgörande omständigheterna i målet likartade de som 

föreligger vid paketering i svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar. Frågan 

huruvida detta kan medföra att även ett sådant paketeringsförfarande kan 

underkännas genom tillämpning av skatteflyktslagen är dock oklar.  

 

Dessa funderingar har utmynnat i följande frågeställningar: 

 

 Vad bör ligga till grund för bedömningen om andelarna vid 

fastighetspaketering anses utgöra lagertillgångar eller kapitaltillgångar i 

det avyttrande företaget utifrån gällande lagstiftning? 

 Finns det möjlighet att klassificera även paketering av fastigheter i svenska 

aktiebolag och ekonomiska föreningar som skattflykt och därmed 

underkänna förfarandet med tillämpning av skatteflyktslagen? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur gränsdragningen mellan kapital- och 

lagertillgång bör bedömas vid fastighetspaketering utifrån gällande lagstiftning 

och praxis. Detta eftersom det är denna gränsdragning som avgör möjligheten att 

med tillämpning av inkomstskattelagen beskatta förfarandet. Uppsatsen utreder 

dessutom, med utgångspunkt i cypernmålet, möjligheten att klassificera 

förfarandet som skatteflykt och därmed beskatta det med tillämpning av 

skatteflyktslagen. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på att utreda hur fastighetspaketering, utifrån  gällande 

lagstiftning och praxis, kan anses utgöra avyttring av lagertillgångar. Det görs 

därför inte anspråk på att utreda samtliga skattemässiga för- och nackdelar som 

följer av förfarandet. Viss redogörelse görs dock av detta då det är väsentligt för 

att kunna analysera rättsläget avseende förfarandet. Uppsatsen fokuserar dessutom 

i första hand på sådana upplägg där man låter ett holdingbolag äga och avyttra 

andelarna i de bolag som paketerats med en fastighet. Detta eftersom ett sådant 

upplägg är det som vanligtvis tillämpas.  

 

Analysen av skatteflyktslagens tillämpbarhet utgår i huvudsak från det så kallade 

Cypernmålet. Detta mål var även föremål för vissa processuella och EU-rättsliga 

frågeställningar. Dessa frågeställningar ligger dock utanför ramen för denna 

uppsats varpå de därmed bortsetts ifrån. 
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1.5 Metod 

Den metod som tillämpats i uppsatsarbetet är den rättsdogmatiska metoden vilket 

är en traditionell rättsvetenskaplig metod. Att benämna metoden som 

rättsdogmatisk har dock kritiserats på vissa håll då det anses vara missvisande i 

relation till metodens faktiska beskaffenhet. Sandgren menar istället att en mer 

rättvisande term skulle vara rättsanalytisk metod.
14

 Oavsett benämning på 

metoden är det dess faktiska tillämpning som är avgörande för dess lämplighet. 

Den rättsdogmatiska metoden används då syftet är att tolka och systematisera 

gällande rätt. Rättsdogmatiken skiljer sig dock väsentligt från det arbete som sker 

vid exempelvis domstolar trots att målet även där är att tolka gällande rätt. En 

rättsdogmatisk ansats innebär att utföraren söker sig till problemen inom ett 

specifikt rättsområde och leder ofta till mer djupgående och generella slutsatser.
15

 

 

Ett väl genomfört uppsatsarbete inom rättsvetenskap ställer höga krav på att 

författaren respekterar och beaktar den vedertagna rättskällehierarki som 

etablerats inom ämnesområdet.
16

 Pezcenik delar in rättskällorna i tre kategorier 

utifrån de som ska beaktas, de som bör beaktas och slutligen de som får beaktas. 

De rättskällor som ska beaktas enligt denna indelning är lagstiftning. Till 

kategorin för de som bör beaktas räknas lagförarbeten, prejudikatdomar samt 

internationella konventioner såsom exempelvis dubbelbeskattningsavtal. 

Kategorin med rättskällor som får beaktas innehåller bland annat, skrivelser från 

Skatteverket, domar som inte är prejudikat samt den rättsvetenskapliga doktrinen.  

I arbetet med denna uppsats har denna hierarki beaktats.  

 

Större delen av analysen utgår från tre rättsfall som utgörs av ett avgörande i 

Kammarrätten samt två notismål från HFD. Kammarättsmålet har ett mycket lågt 

rättskällevärde och några slutsatser kan inte dras utifrån detta. Målet är dock 

relevant i analysen av hur domstolen resonerat i mål som behandlar det aktuella 

förfarandet. Angående notismålen från HFD anses det på vissa håll inom 

rättsvetenskapen att det inte går att dra lika långtgående slutsatser utifrån notismål 

i relation till referatmål. Detta eftersom referatmålen är mer utförliga samtidigt 

som det är HFD själva som väljer de mål som de anser ska utgöra referat- 

respektive notismål.
17

 

 

Enligt Påhlsson kan ingen sådan allmängiltig gräns dras mellan användbarheten 

av notis- respektive referatmål. Det finns nämligen notismål som är mycket 

utförliga samtidigt som det finns referatmål som är mindre utförliga och därmed 

svårtolkade. Bedömningen av vilka slutsatser som kan dras utifrån ett rättsfall får 

enligt honom göras i varje enskilt fall.
18

 En avgörande faktor för hur generella 

                                                 
14

 Se Sandgren, 2005, TfR s. 655-656. 
15

 Se Pezcenik, Juridikens teori och metod, s. 33-34. 
16

 Se Pezcenik, Juridikens teori och metod, s. 35. 
17

 Se Kristoffersson, SvSkT 2011, s. 839-840. 
18

 Se Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 87-88. 
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slutsatser som kan dras utifrån ett rättsfall är om motiveringarna är formulerade 

utifrån ett allmänt förhållningssätt eller utifrån det enskilda målets specifika 

förhållanden. Vilka slutsatser som är möjliga att dra utifrån ett rättsfall måste 

därför genomgå en individuell prövning utifrån dess specifika omständigheter. 

Det ska dessutom understrykas att möjligheten att dra generella slutsatser utifrån 

ett enda rättsfall ofta är mycket begränsad. Detta är endast möjligt om det finns 

förutsättningar att extrahera ett tydligt principiellt ställningstagande ur 

rättsfallsmotiveringen. En sådan möjlighet stärker således rättsfallets 

rättskällevärde i den specifika frågan.
19

  

 

I uppsatsen används även avgöranden från exempelvis förvaltningsrätten samt 

länsrätten vilka inte kan anses utgöra auktoritära rättskällor. Rättsfallen ligger 

dock inte till grund för några slutsatser i uppsatsen utan redovisas endast i syfte att 

redogöra för Skatteverkets syn på yrkesmässig handel med värdepapper. Övriga 

rättskällor som använts i uppsatsen är lagtext, propositioner, rättsfall, statens 

offentliga utredningar, Skatteverkets handledning för taxering samt skatterättslig 

doktrin.  

1.6 Disposition 

I kapitel 2 presenteras den lagstiftning som möjliggör att fastighetspaketering kan 

företas med skattfri vinst som resultat. Kapitel 3 behandlar dels de allmänna 

kriterierna för näringsverksamhet men framförallt de kriterier som behandlar 

gränsdragningen för när yrkesmässig handel med värdepapper anses föreligga. 

Anledningen till att kapitlet ligger där det gör är att denna redogörelse är viktig för 

att förstå förutsättningarna under vilka värdepapper kan utgöra lager. Detta är i sin 

tur viktigt för förstå de olika beskattningskonsekvenser som kan uppstå vid 

fastighetspaketering.  

 

I det fjärde kapitlet framförs förutsättningarna under vilka andelar i bolag kan 

anses utgöra lager. Detta enligt såväl allmänna bestämmelser som 

speciallagstiftning avseende bolag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter. I kapitel 5 redogörs för hur en fastighetspaketering genomförs rent 

tekniskt samt vilka konsekvenser förfarandet kan medföra. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse över två rättsfall där förfarandet prövats samt kommentarer i 

skatterättslig doktrin med utgångspunkt i dessa rättsfall. 

 

Kapitel 6 avslutar redogörelsen av rättskällorna och behandlar skatteflyktslagen. 

Kapitlet inleds med en allmän presentation av skatteflyktslagen och dess rekvisit 

för att sedan avslutas med en redogörelse för ett rättsfall där lagen tillämpats vid 

fastighetspaketering samt hur målet kommenterats i skatterättslig doktrin. I kapitel 

7 analyseras de presenterade rättskällorna för att utreda hur de förhåller sig till 

                                                 
19

 Se Påhlsson, SN 2011, s.119-120. 
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uppsatsens problemformulering och syfte. I det avslutande kapitlet presenteras de 

slutsatser som följer av den genomförda analysen. 
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2. Lagstiftning som möjliggör fastighetspaketering 

I detta kapitel redogörs för den lagstiftning som möjliggör att fastighetspaketering 

företas med skattefri kapitalvinst som resultat. 

2.1 Näringsbetingade andelar 

Inom det svenska skattesystemet har det under lång tid förelegat skattefrihet för 

utdelning från en viss typ av företagsägda andelar som idag innefattas i begreppet 

näringsbetingade andelar.
20

 Anledningen till att utdelning på sådana andelar blev 

skattefri var att undvika den kedjebeskattning som annars uppstår i koncerner där 

samma vinst beskattas först i dotterbolag som vinst och sedan i moderbolag som 

utdelning. I syfte att harmonisera regelverket mellan utdelning och kapitalvinst 

beslutades att även kapitalvinst vid avyttring av näringsbetingade andelar skulle 

vara fråntagen beskattning. Den 1 juni 2003 infördes därför nya bestämmelser i 

inkomstskattelagen som innebar att även kapitalvinst som uppstår vid avyttring av 

näringsbetingade andelar skulle vara skattefri.  

 

För att klassificeras som näringsbetingad andel anges enligt 24 kap. 14 § första 

stycket IL att: 

 

”Andelen ska vara en kapitaltillgång och uppfylla någon av följande 

förutsättningar: 

1. Andelen är inte marknadsnoterad. 

2. Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det 

ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga 

andelar i företaget. 

3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget 

eller av ett företag som med hänsyn till ägarrättsförhållanden eller 

organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära.” 

 

För att klassificeras som näringsbetingad andel ställs även vissa krav på företaget 

som äger andelen. Ägarföretaget ska enligt 24 kap. 13 § IL vara en juridisk person 

som är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett 

investmentföretag. Detsamma gäller även för utländskt bolag som uppfyller 

kraven samt hör hemma i en EES-stat. I 24 kap. 13 § IL finns ytterligare exempel 

på ägarföretag som uppfyller kraven men som är av begränsat intresse för denna 

uppsats.  

 

Enligt 24 kap. 17 § IL ska utdelning på en andel som uppfyller ovanstående krav 

inte tas upp till beskattning bortsett från i vissa specifika undantagsfall. 

Undantagen gäller exempelvis sådan utdelning som lämnas av ett 

investmentföretag. I 25a kap. 5 § första stycket IL finns bestämmelser om att 

kapitalvinst som uppstår vid avyttring av sådan andel inte ska tas upp till 

beskattning. 

                                                 
20

 Se prop. 2002/03:96 s. 67-68. 
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Den avgörande faktorn vid fastighetspaketering är om de avyttrade andelarna 

klassificeras som kapitaltillgångar eller lagertillgångar. En klassificering som 

kapitaltillgångar innebär nämligen att andelarna uppfyller kriterierna för 

näringsbetingade andelar och vinsten som uppstår vid avyttringen beskattas inte. 

Klassificeras andelarna istället som lagertillgångar kommer vinsten däremot 

beskattas som rörelseintäkt enligt bestämmelserna i 13-40 kap. IL. 

2.2 Underprisöverlåtelser 

Enligt bestämmelserna i 22 kap. IL ska uttagsbeskattning aktualiseras då en 

tillgång överlåts utan ersättning eller till ersättning som understiger 

marknadsvärdet om överlåtelsen inte är affärsmässigt motiverat. Denna 

uttagsbeskattning realiseras genom att avyttringen behandlas som om den skett till 

marknadspris där säljaren tar upp tillgångens marknadsvärde som intäkt samtidigt 

som avdrag medges för det skattemässiga värdet.
21

 Undantagsfall där sådan 

uttagsbeskattning inte ska föreligga behandlas i 23 kap. IL. Regelverket 

härstammar från praxis där undantagsfall etablerats för de situationer då 

uttagsbeskattning inte ska ske.  

 

I prop. 1998/99:15 utarbetades förslag på hur dessa kriterier som bildats genom 

praxis istället kunde integreras i konkret lagstiftning för att på så sätt tydliggöra 

rättsläget för under vilka förutsättningar uttagsbeskattning skulle underlåtas. 

Syftet med dessa undantag från uttagsbeskattning är att underlätta för 

omstruktureringar inom företagsektorn.
22

 Beskattning undgås dock inte i sin 

helhet utan aktualiseras istället vid det tillfälle då den tillgång som varit föremål 

för underprisöverlåtelsen avyttras externt. Det bolag som förvärvat tillgången till 

underpris träffas då av beskattningen eftersom de tillgodoräknas ett lägre 

anskaffningspris gentemot om de ursprungligen förvärvat tillgången till 

marknadspris.
23

  

 

Förslaget utmynnade i stiftande av lag (1998:1600) om beskattning vid 

överlåtelser till underpris. Till följd av införandet av inkomstskattelagen återfinns 

dock regelverket numera i 23 kap. IL. I 23 kap. 14-29 §§ IL behandlas de 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en underprisöverlåtelse inte ska 

utlösa uttagsbeskattning. Såväl överlåtaren som förvärvaren av tillgången ska vara 

antingen en fysisk person eller ett företag. Tillgången ska hos förvärvaren ingå i 

näringsverksamhet i vilken skattskyldighet föreligger omedelbart efter förvärvet. 

En tillgång anses ingå i sådan verksamhet om avyttring av tillgången beskattas i 

näringsverksamheten. Om förutsättningar inte föreligger för överlåtaren att lämna 

koncernbidrag till förvärvaren, måste förvärvet avse en hel näringsverksamhet 

alternativt en verksamhetsgren.  

                                                 
21

 Se prop. 1998/99:15 s. 117-118. 
22

 Se prop. 1998/99:15 s. 117-124. 
23

 Se prop. 1998/99:15 s. 140. 
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Med verksamhetsgren avses en sådan del av verksamheten som, med hänsyn till 

exempelvis omfattningen, kan anses ändamålsenlig att bedrivas som självständig 

verksamhet. Förvaltning av enskild fastighet kan, om dessa kriterier uppfylls, 

anses utgöra sådan verksamhetsgren.
24

 Det finns även särskilda bestämmelser 

gällande kvalificerade andelar samt de fall där förvärvaren har underskott i 

näringsverksamheten. Uppfylls förutsättningarna i lagen utlöser inte 

underprisöverlåtelsen någon uttagsbeskattning, detta enligt 23 kap. 9 § IL. 

 

I förarbetena framgår att bestämmelserna om underprisöverlåtelser inte ska kunna 

tillämpas på så sätt att otillbörliga skatteförmåner åtnjuts.
25

 Tidigare omfattades 

även handelsbolag av regelverket om undantag från uttagsbeskattning vid 

underprisöverlåtelser men den möjligheten har senare avskaffats.
26

 Anledningen 

till att handelsbolag inte längre omfattas i bestämmelserna är att kravet på att 

transaktionen inte skulle medföra någon otillbörlig skatteförmån inte kunde 

upprätthållas. Enligt regeringen kunde regelverket istället användas systematiskt i 

syfte att uppnå oavsedda skatteförmåner.
27

  

 

I propositionen till avskaffandet av underprisöverlåtelser till och från 

handelsbolag diskuteras bland annat olika förpackningsförfaranden i handelsbolag 

som medför otillbörliga skatteförmåner.
28

 En jämförelse görs även med förfarande 

där paketering av tillgångar företas med hjälp av aktiebolag. Hänvisning görs även 

till förarbetena till bestämmelserna avseende näringsbetingade andelar och anför 

att lagstiftaren där konstaterat att inga åtgärder för att motverka sådana 

förfaranden skulle vidtas. Att handelsbolag inte innefattades av systemet om 

näringsbetingade andelar ansågs stärka uppfattningen att förfaranden där 

underprisöverlåtelser till handelsbolag medför otillbörliga skatteförmåner inte 

avsetts med reglerna om underprisöverlåtelser.
29

  

                                                 
24

 Se prop. 1998/99:15 s. 137-138. 
25

 Se prop. 1998/99:15 s. 128. 
26

 Se prop. 1998/99:15 s. 13-14. 
27

 Se prop. 2008/09:37 s. 27. 
28

 Se prop. 2008/09:37 s. 12-20. 
29

 Se prop. 2008/09:37 s 20-21. 
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3. Näringsverksamhet 

I detta kapitel redogörs först för de allmänna kriterierna för näringsverksamhet 

för att sedan redogöra för de speciella kriterier som gäller för näringsverksamhet 

innefattande värdepappershandel. Detta är viktigt för att senare förstå under 

vilka förutsättningar avyttring av andelar vid fastighetspaketering kan anses 

utgöra avyttring av lagertillgångar vilket är en förutsättning för att beskatta 

förfarandet med tillämpning av inkomstskattelagen.  

3.1 Allmänna kriterier 

I 13 kap. 1 § första stycket IL anges de kriterier som måste vara uppfyllda för att 

näringsverksamhet ska anses föreligga och stadgar att: 

 

”Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs 

yrkesmässigt och självständigt.” 

 

Innebörden av begreppet förvärvsverksamhet är att syftet med verksamheten ska 

vara att generera intäkter.
30

 Detta syfte ska framgå vid en objektiv bedömning av 

verksamheten där det ska framstå som realistiskt att verksamheten kommer att 

generera intäkter. Det är därmed inte tillräckligt att ägaren har för avsikt att 

verksamheten ska generera vinst utan det ska även finnas förutsättningar för att 

detta är möjligt vid en objektiv bedömning.  

 

Kravet på självständighet är i första hand en avgränsning mot inkomstslaget tjänst 

och innebär att verksamheten inte får bedrivas i form som kan liknas vid 

anställning. En helhetsbedömning sker av samtliga omständigheter där det bland 

annat beaktas antalet uppdragsgivare, rätten till att anlita medhjälpare, om 

verksamheten bedrivs i egna lokaler och med egna arbetsredskap samt om 

verksamheten innebär någon ekonomisk risk för ägaren.
31

 När verksamheten 

bedrivs i aktiebolag eller ekonomisk förening anses kriteriet avseende 

självständighet vanligtvis uppfyllt redan vid valet av bolagsform.
32

  

 

Kravet på yrkesmässighet innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet 

vilket innebär krav på en viss omfattning samt varaktighet. Det görs en gemensam 

bedömning av verksamhetens omfattning och varaktighet vilket innebär att en stor 

omfattning medför att kravet på varaktighet blir lägre och vice versa. Detta 

innebär att en verksamhet med mycket stor omfattning kan anses yrkesmässig 

trots att den bedrivs under en kort period vilket är fallet vid exempelvis 

konsertarrangemang. För att en verksamhet ska anses vara yrkemässig ska den 

vanligtvis även vara riktad till allmänheten och inte endast bedrivas för egen 

                                                 
30

 Se prop. 1998/90:110 s. 310. 
31

 Se Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt- en läro- och 

handbok i skatterätt del 1, s. 289-290.  
32

 Se Magnusson, SN 2011, s. 651. 
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räkning.
33

 Kravet på yrkesmässighet är särskilt viktigt vid bestämmande om 

avyttring av värdepapper beskattas enligt närings- eller kapitalreglerna.
34

  

3.2 Näringsverksamhet innefattande värdepapper 

Enligt 2 kap. 24 § IL avses med rörelse annan näringsverksamhet än innehav av 

kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Om dessa tillgångar 

innehas som ett led i rörelsen räknas de dock till rörelsen. Rörelse är således ett 

snävare begrepp än näringsverksamhet vilket innebär att näringsverksamhet kan 

föreligga utan att rörelse anses föreligga.
35

 För näringsverksamheter innefattande 

värdepapper är därför gränsdragningen mellan förvaltning av och handel med 

värdepapper avgörande då det endast är handel med värdepapper som utgör 

rörelse. Denna gränsdragning behandlas inte i lagstiftning utan har istället 

etablerats genom praxis.  

 

Praxis avseende yrkesmässig handel med värdepapper går långt tillbaka i tiden. 

Redan år 1936 avgjorde regeringsrätten ett mål där ett bolag ansågs bedriva 

yrkesmässig handel med värdepapper.
36

 Tidigare hade bolags förvärv och 

avyttring av värdepapper, som inte riktat sig till allmänheten utan endast bedrivs 

för egen räkning, bedömts som förvaltning av ägarens förmögenhet. I RÅ 1940 

ref. 35 ansåg dock Regeringsrätten att med hänsyn till att bolagets omsättning 

uppgått till mellan 4 och 5 miljoner samt att antalet transaktioner uppgått till 240 

stycken under samma år var verksamheten av sådan omfattning att den ansågs 

utgöra yrkesmässig handel med värdepapper.
 37

 

 

Företagsskatteberedningen konstaterade i SOU 1977:86 att det enligt praxis var 

möjligt att andra fysiska och juridiska personer än banker och 

fondkommissionärer kunde anses bedriva yrkesmässig handel med värdepapper.
38

 

Gränsdragningen mellan förvaltning och yrkesmässig handel med värdepapper 

ansågs, med hänsyn till begränsad praxis, som svårbedömd. De faktorer som 

ansågs avgörande för gränsdragningen var omsättningens storlek, 

omsättningshastigheten samt antalet transaktioner. Verksamhetens kontinuitet 

samt bolagsform ansågs också vara faktorer som borde beaktas. Några 

kvantifierande gränsvärden för de olika faktorerna disskuterades dock inte.  

 

Företagsskatteberedningen ifrågasatte dessutom lämpligheten i att verksamheter 

som inte utgjorde fondkomission eller därmed likartad verksamhet kunde anses 

bedriva rörelse i form av handel med värdepapper.
39

 Den menade att sådan 

                                                 
33

 Se Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt- en läro- och 

handbok i skatterätt del 1, s. 290-291. 
34

 Se SKV, Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, s. 1395. 
35

 Se SOU 2005:99 del 2 s. 314-315. 
36

 Se RÅ 1936 fi. 720. 
37

 Se RÅ 1940 ref. 35. 
38

 Se SOU 1977:86 s. 319-320. 
39

 Se SOU 1977:86 s. 549-550. 
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verksamhet var av mycket speciell karaktär då handeln bedrevs för egen räkning 

samtidigt som bolagen ofta saknade kännedom om vem de bedrev handeln med. 

Företagsskatteberedningen övervägde därför att föreslå att 

realisationsvinstreglerna skulle tillämpas för all värdepappershandel som inte 

bedrevs av fondkommissionär eller liknande.  Något sådant förslag framfördes 

dock aldrig. 

 

Sedan företagsskatteberedningens slutbetänkande har ett antal domar avkunnats 

där aktiebolags handel med värdepapper bedömts vara yrkesmässig.
40

 I RÅ1986 

ref. 53 bedömdes ett trävarubolag, som vid sidan av denna verksamhet även 

förvärvade och avyttrade aktier i syfte att finansiera trävaruverksamheten, bedriva 

handel med värdepapper.
 
Skälen för bedömningen var att verksamheten var 

inriktad på kortsiktiga affärer, omfattningen var betydande samt att denna 

verksamhet bedrivits redan från det att bolaget bildades.
 41

 

 

I RÅ 1988 not. 270 var frågan om bolagets förvärv och avyttring av värdepapper 

var att anse som yrkesmässig handel med sådana tillgångar eller som förvaltning 

av bolaget förmögenhet. Bolaget hade under samma räkenskapsår genomfört 219 

transaktioner till en omsättning på ca 31 miljoner vilket innebar att bolagets egna 

kapital omsatts mer än 10 gånger. Kammarrätten gjorde bedömningen att med 

hänsyn till att omsättningen varit betydande och hastig, antalet transaktioner varit 

stort samt att verksamheten varit såväl varaktig som regelbunden utgjorde detta 

yrkesmässig handel med värdepapper. Regeringsrätten valde att fastställa 

kammarrättens beslut.
42

 Att bedömningen gjorts med hänsyn till omsättningens 

storlek och hastighet, antalet transaktioner, regelbundenheten och varaktigheten i 

verksamheten samt att den är inriktad på kortfristiga affärer styrks av en rad andra 

avgöranden i Regeringsrätten. De tre centrala kriterierna har dock varit 

omsättning, antal transaktioner samt omsättningshastighet.
43

   

 

Några exakta gränser mellan vad som utgör förvaltning av respektive handel med 

värdepapper kan inte utläsas i vare sig lagtext, förarbeten eller praxis. Det kan 

dock konstateras att i de rättsfall under 1988 där yrkesmässig handel med 

värdepapper ansågs föreligga understeg aldrig omsättningen 3 miljoner kr, antalet 

transaktioner 50 stycken samt omsättningshastigheten 2 gånger.
44

 I vissa fall har 

dock Skatteverket använt sig av liknande gränsvärden vid bedömningen om 

yrkesmässig värdepappershandel föreligger. Skatteverket har i mål framfört att om 

omsättningen överstiger 6 miljoner, antalet transaktioner uppgår till 50 stycken 

samt omsättningshastigheten är minst 3 gånger finns stark presumtion för att 

                                                 
40

 Se RÅ 1986 ref. 53, RÅ 1988 ref. 45 I och II, RÅ 1988 not. 270 samt RÅ 1988 not. 273-276. 
41

 Se RÅ 1986 ref. 53. 
42

 Se RÅ 1988 not. 270. 
43

 Se RÅ 1988 ref. 45 I och II, RÅ 1988 not. 273, RÅ 1988 not. 274, RÅ 1988 not. 275 samt RÅ 

1988 not. 276. 
44

 Se RÅ 1988 ref. 45 I och II, RÅ 1988 not. 273, RÅ 1988 not. 274, RÅ 1988 not. 275 samt RÅ 

1988 not. 276. 
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yrkesmässig värdepappershandel bedrivs.
45

 Samma gränsvärden har också använts 

av Skatteverket som grund för att avvisa anspråk om att yrkesmässig 

värdepappers handel förelegat i mål där dessa värden inte överskridits under 

längre tid än ett år.
46

  

 

I några mål har Skatteverket även anfört att riktlinjerna numera ska vara en 

omsättning som överstiger 10 miljoner kronor, 100 transaktioner samt en 

omsättningshastighet som uppgår till 3 gånger.
47

 Det saknas dock stöd i 

lagstiftning, förarbeten, praxis eller doktrin för att några konkreta gränsvärden 

etablerats för vad som ska utgöra förvaltning av respektive handel med 

värdepapper. Istället har det betonats att bedömningen ska göras utifrån 

förutsättningarna i det specifika fallet.
48

 

 

                                                 
45

 Se Länsrätten i Skåne län mål nr 3200-05, 2006-09-14 samt Länsrätten i Skåne län mål nr 5354-

05, 5359-05, 5362-05, 2006-09-14. 
46

 Se Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 4318-10, 1337-11, 2011-11-16. 
47

 Se Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 44949-10,44950-10, 44951-10. 44952-10, 2012-02-22, 

Länsrätten i Jämtlands län mål nr 831-07, 2008-12-16. 
48

 Se bl.a. RÅ 1986 ref. 53. 
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4. Kapital- och lagertillgångar 

I detta kapitel redogörs för gränsdragningen mellan kapitaltillgångar och 

lagertillgångar. Såväl allmänna bestämmelser avseende lager som 

speciallagstiftning avseende lager i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter 

redogörs.  

4.1 Kapitaltillgångar 

Avgörande för om en andel kan klassificeras som näringsbetingad är enligt 24 

kap. 14 § IL att den utgör kapitaltillgång i ägarföretaget. Med kapitaltillgång avses 

enligt 25 kap. 2 § andra stycket IL, andra tillångar än: 

 

”- Lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar 

- Inventarier, och 

- Patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 kap. 1 § andra 

stycket 1 även om de inte förvärvats från någon annan.” 

 

Vid fastighetspaketering är gränsdragningen mellan just lagertillgång och 

kapitaltillgång av avgörande betydelse för beskattningskonsekvenserna.  Vad som 

måste bedömas vid ett sådant förfarande är således om andelarna kan anses utgöra 

lager enligt gällande lagstiftning.
49

 

4.2 Lagertillgångar enligt 17 kap. IL 

Med lagertillgång avses enligt 17 kap. 3 § första stycket IL en tillgång som är 

avsedd för omsättning eller förbrukning. För att en tillgång ska anses utgöra lager 

är det dock inte tillräckligt att det finns ett syfte att omsätta densamma. Tillgången 

måste dessutom ingå i en näringsverksamhet som utgör rörelse.
50

 Rörelse är ett 

snävare begrepp än näringsverksamhet och är en avgränsning mellan företag som 

endast förvaltar en förmögenhet och företag som faktiskt bedriver yrkesmässig 

rörelse.
51

 Det krävs således att tillgången är avsedd för omsättning eller 

förbrukning i enlighet med 17 kap. 3 § IL samtidigt som tillgången ingår i en av 

dess innehavare bedriven rörelse. Ett bolag som inte bedriver någon rörelse kan 

därmed inte anses inneha lagertillgångar.
52

 

 

En förutsättning för att finansiella instrument ska utgöra lagertillgångar enligt 17 

kap. 3 § IL är att det ingår i en yrkesmässig handel med sådana tillgångar. I 

begreppet finansiella instrument innefattas bland annat värdepapper och för att 

värdepapper ska kunna utgöra lager enligt 17 kap. 3 § IL krävs således att de ingår 

i en yrkesmässig handel med värdepapper.
53

 Avyttring av värdepapper i sådan 

rörelse medför beskattning i enlighet med bestämmelserna om rörelseintäkter. 

Avyttring av värdepapper i företag som inte bedriver sådan rörelse beskattas 

                                                 
49

 Se Tegnander, SN 2013, s. 183. 
50

 Se SOU 2005:99 del 2 s. 314. 
51

 Se avsnitt 3.2. 
52

 Se SOU 2005:99 del 2 s. 314. 
53

 Se SOU 2005:99 del 2 s. 314-315. 
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enligt kapitalvinstreglerna.
54

 Den enda möjligheten för att värdepapper ska kunna 

utgöra lagertillgång enligt 17 kap. 3 § IL är alltså att de ingår i en yrkesmässig 

handel med värdepapper.
55

 Värdepappers karaktär är således beroende av 

gränsdragningen mellan förvaltning av och yrkesmässig handel med 

värdepapper.
56

 

4.3 Lagertillgångar enligt 27 kap. IL 

I 27 kap IL finns speciallagstiftning angående lager av fastigheter i företag som 

bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Enligt 27 kap 4 § första 

stycket IL utgör en fastighet, som förvärvas genom oneröst fång av ett bolag som 

bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, lagertillgång i dennes 

verksamhet. Även andelar i fastighetsförvaltande bolag kan utgöra lagertillgång i 

sådan verksamhet. I 27 kap. 6 § IL anges: 

 

”Andelar i fastighetsförvaltande företag anses som lagertillgångar, om någon 

av företagets fastigheter skulle ha varit en lagertillgång i byggnadsrörelse 

eller handel med fastigheter för det fall att fastigheten hade ägts direkt av den 

som innehar andelen. Detta gäller dock bara om 

1. det fastighetsförvaltande företaget är ett fåmansföretag och innehavaren 

är företagsledare i företaget eller make till företagsledaren, 

2. det på annat sätt finns intressegemenskap mellan innehavaren och det 

fastighetsförvaltande företaget, eller 

3. det fastighetsförvaltande företaget är ett svenskt handelsbolag.” 

 

Med intressegemenskap avses här att två företag utgör moder- respektive 

dotterbolag sinsemellan eller att företagen går under i huvudsak gemensam 

ledning.
57

 Uppfylls dessa rekvisit kan alltså även andelar i fastighetsförvaltande 

företag utgöra lager i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.  

 

Syftet med bestämmelsen om att även andelar i fastighetsförvaltande företag ska 

anses utgöra lagertillgångar för bolag som bedriver byggnadsrörelse eller handel 

med fastigheter härstammar från tidigare praxis.
58

 Enligt denna praxis skulle 

andelar i fastighetsförvaltande bolag anses utgöra lager om andelsinnehavet kunde 

ses som ett substitut till direkt ägande. Sådant innehav skulle därmed beskattas på 

samma sätt som om fastigheten ägdes direkt av moderbolaget.  

 

Gränsdragningen för när företag anses bedriva byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter uttrycks inte i lagstiftning utan ska bedömmas utifrån rörelsekriterierna 

i 13 kap. 1 § första stycket IL.
59

 I SOU 1977:86 sammanfattades den omfattande 

praxis avseende byggnadsrörelse som: då ett självständigt företag med egna 

                                                 
54

 Se prop. 2003/04:28 s 15-16 samt prop. 1999/00:2 del 2 s. 327. 
55

 Se prop. 2003/04:28 s. 15-16 samt även SOU 2005:99 del 2 s. 314 ff. 
56

 Se avsnitt 3.2. 
57

 Se prop. 1980/81:68 s. 161. 
58

 Se prop. 1980/81:68 s. 160. 
59

 Se prop. 1999/00: del 2 s. 348. 
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anställda, egna maskiner och eget material uppför byggnad eller anläggning på 

annans fasta egendom anses byggnadsrörelse bedrivas.
60

  

 

Vad gäller handel med fastigheter har det utarbetats förslag på att i lagstiftning 

definiera begreppet men detta har inte resulterat i någon konkret lagstiftning.
61

 

Enligt den praxis som etablerats har handel med fastigheter ansetts föreligga då 

fastigheter förvärvats i syfte att avyttras samt att denna verksamhet bedrivits 

varaktigt och regelbundet där syftet varit att uppnå en värdestegring. Även antalet 

försäljningar och omsättningshastigheten har ansetts avgörande.
62
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 Se SOU 1977:86 s. 302. 
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 Se prop. 1980/81:68 s. 149. 
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 Se Tegnander, SN 2013, s. 183. 
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5. Paketeringsförfarandet 

I kapitlet redogörs för hur en fastighetspaketering går till rent tekniskt samt 

kortfattat vilka skattekonsekvenser som följer av förfarandet. Det kommer även 

redogöras för två centrala rättsfall som behandlar förfarandet samt hur dessa 

kommenterats i skatterättslig doktrin. 

5.1 Allmänt om fastighetspaketering 

Inom en fastighetsförvaltande koncern är det en normal företeelse att ett antal 

fastigheter förvärvas och avyttras under ett räkenskapsår.
63

 En transaktion som 

utgör en renodlad avyttring av fastigheten aktualiserar en rad 

beskattningskonsekvenser. Det avyttrande bolaget träffas av beskattning av den 

kapitalvinst som uppstår vid avyttringen. För fastigheter med god värdeutveckling 

uppstår ofta stora kapitalvinster, i synnerhet om fastigheten innehavits i ett bolag 

under en längre tid. Den kapitalvinst som uppstår tas upp som intäkt i det 

avyttrande bolaget och det utgår därmed bolagskatt motsvarande 22 procent vilket 

kan innebära stora skattesummor. Även den som förvärvar fastigheten träffas av 

beskattning men då i form av stämpelskatt. Stämpelskatten utgår med 4,25 

procent på ett belopp motsvarnade det högsta utav köpeskillingen och fastighetens 

taxeringsvärde.  

 

Ett alternativ till en direkt fastighetsavyttring som blivit alltmer vanligt 

förekommande är en så kallad fastighetspaketering.
64

 Ett sådant förfarande 

innebär att transaktionen inte avser fastigheten utan istället samtliga andelar i ett 

bolag som äger fastigheten. Det är således fråga om en indirekt fastighetavyttring. 

Till följd av införandet av regler som medgav befrielse från skatt vid avyttring av 

näringsbetingade andelar ökade såväl incitamenten till som frekvensen av denna 

typ av förfarande. Regelverket möjliggjorde nämligen för bolag att genom en 

indirekt fastighetavyttring genomföra en fastighetstransaktion utan att utlösa 

någon inkomstskatt.  

 

En typisk fastighetspaketering sker genom att den aktuella fastigheten, via en 

underprisöverlåtelse i enlighet med bestämmelserna i 23 kap. IL, överförs till ett 

dotterbolag inom koncernen som saknar såväl verksamhet som andra tillgångar. 

Detta bolag ägs vanligtvis av ett holdingbolag som även det saknar övrig 

verksamhet. Andelarna i det nu fastighetsägande bolaget avyttras sedan till den 

köpare som ämnat förvärva fastigheten. Möjligheten till ett sådant förfarande 

förutsätter att en underprisöverlåtelse som inte utlöser uttagsbeskattning kan 

företas.
65

 En förutsättning för att vinsten som uppstår till följd av den externa 
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 Se Kågerman, Fastighetsöverlåtelse genom bolag, s. 445-449. 
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 Se Blomquist, Klinton, Brandt, SU 2012, s. 20. 
65

 Se Blomquist, Klinton, Brandt, SU 2012, s. 20. 
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avyttringen inte ska beskattas är att andelarna klassificeras som näringsbetingade 

andelar.
66

 

 

Den ökade frekvensen av förfarandet var något som förutsetts av lagstiftaren som 

i förarbetena till regelverket avseende näringsbetingade andelar konstaterar att 

paketering av tillgångar och då framförallt fastigheter troligtvis kommer bli 

vanligare.
67

 En lagstiftning för att förhindra detta ansågs svår att konstruera 

samtidigt som det ifrågasattes om sådan lagstiftning överhuvudtaget var önskvärd.  

 

Anledningen till detta är att ett paketeringsförfarande inte enbart innebär 

skattemässiga fördelar.
68

 Till följd av den koncerninterna underprisöverlåtelsen 

och att den externa avyttringen sedermera avser andelarna i detta bolag uppstår en 

latent skatteskuld i det avyttrade bolaget. Denna kommer till uttryck genom att de 

årliga värdeminskningsavdragen för fastigheten beräknas utifrån den summa till 

vilken fastigheten överläts vid den initiala underprisöverlåtelsen. Eftersom denna 

summa är väsentligt lägre än fastighetens marknadsvärde kommer även de årliga 

värdeminskningsavdragen bli väsentligt lägre gentemot om fastigheten avyttrats 

via en direkt fastighetsöverlåtelse. Köparen drabbas därmed negativt i form av 

högre framtida skattekostnader gentemot de som följer av en direkt 

fastighetstransaktion. Samtidigt kommer det lägre anskaffningsvärdet innebära en 

högre kapitalvinst om fastigheten i framtiden avyttras externt via en direkt 

fastighetsöverlåtelse.  

 

Dessa skattolägenheter för köparen är dock något som beaktas vid fastställande av 

köpeskilling av andelarna i det fastighetsägande bolaget.
69

 Köpeskillingen blir 

således lägre gentemot om transaktionen företagits genom en direkt 

fastighetsavyttring. Detta för att kompensera för de reducerade framtida 

värdeminskningsavdragen. Vid beräkning av köpeskilling tas då hänsyn till 

nuvärdet av de ökade framtida skattekostnaderna för köparen. Eftersom nuvärdet 

av dessa vanligtvis understiger värdet av den skatteförmån säljaren åtnjuter 

uppstår ett förhandlingsutrymme inom vilket båda parter kan tillfredställas.  

Förfarandet är därmed i slutändan förmånligare för säljaren jämfört med om 

transaktionen företagits genom en direkt fastighetsavyttring, detta trots den lägre 

köpeskillingen.  

 

Skattekonsekvenser uppstår även för det avyttrande bolaget eftersom stämpelskatt 

utgår i samband med den koncerninterna underprisöverlåtelsen. Stämpelskatten 

beräknas dock på det högsta av köpeskillingen och fastighetens taxeringsvärde.
70

 

Taxeringsvärdet ska motsvara ungefär 75 procent av fastighetens 
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marknadsvärde.
71

 Det föreligger dock ofta en eftersläpning  mellan taxeringsvärde 

och marknadsvärde vilket medför att taxeringsvärdet kan vara ännu lägre i relation 

till marknadsvärdet. Eftersom transaktionen sker till underpris samtidigt som 

fastighetens taxeringsvärde ofta väsentligt understiger dess marknadsvärde blir 

underlaget för denna skatt väsentligt lägre än vid en fastighetsavyttring till 

marknadspris. Detta innebär att totala resultatet vid en fastighetspaketering blir 

förmånligare för säljaren än om fastigheten avyttrats direkt.
72

  

 

En förutsättning är dock att de avyttrade andelarna anses utgöra näringsbetingade 

andelar eftersom detta är avgörande för att kapitalvinsten inte ska beskattas. 

Därmed är gränsdragningen mellan kapitaltillgångar och lagertillgångar 

avgörande för beskattningskonsekvenserna vid förfarandet. 

5.2 HFD 2012 not. 34 

I HFD 2012 not. 34 gällde målet ett begärt förhandsbesked hos SRN där en 

fastighetsförvaltande koncern avsåg att avyttra fastigheter genom ett 

paketeringsförfarande. Förfarandet skulle gå till som så att ett av dotterbolagen i 

koncernen skulle bilda fem dotterbolag. Inför en stundande fastighetsavyttring 

skulle dessa bolag via en koncernintern underprisöverlåtelse förses med den 

fastighet som var föremål för avyttring. Därefter skulle andelarna i detta bolag 

avyttras externt till köparen som då förvärvar samtliga andelar i bolaget. Bolaget 

avsåg att genomföra fem sådana transaktioner inom en treårsperiod alternativt 

genomföra samtliga fem transaktioner under samma år. Inom koncernen fanns 

dessutom bolag som bedrev byggnadsrörelse och några av dessa var även ägare 

till de fastigheter som ingick i de aktuella transaktionerna.  

 

Frågan till SRN var om de avyttrade andelarna skulle komma att klassificeras som 

näringsbetingade andelar enligt 24 kap 13-14 §§ IL. Koncernen ansåg att eftersom 

bolaget som avyttrade andelarna varken bedrev byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter var reglerna i 27 kap. 6 § IL inte tillämpbara vilket skulle innebära att 

andelarna var kapitaltillgångar och i förlängningen näringsbetingade andelar. 

Skatteverket ansåg däremot att det avyttrande bolaget, till följd av dessa 

avyttringar, skulle anses bedriva rörelse enligt 13 kap. 1 § IL. De avyttrande 

andelarna skulle därmed utgöra lager enligt 17 kap. 3 § IL. 

 

SRN ansåg att prövning av andelarnas karaktär i första hand skulle göras utifrån 

reglerna i 27 kap. IL. Vidare fastslogs att det av förarbetena till bestämmelsen i 27 

kap. 6 § IL framgick att syftet med denna var att andelar i fastighetsförvaltande 

företag skulle bedömmas på samma sätt som direktägda fastigheter om 

andelsinnehavet kunde ses som ett alternativ till direkt ägande.  
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Enligt SRN skulle prövning om andelarna var att anse som lagertillgång göras 

med utgångspunkt i om fastigheterna utgjort lager i handel med fastigheter om de 

ägts direkt av bolaget. De menade att varken lagtext eller förarbeten uteslöt att 

holdingbolag omfattades av en sådan hypotetisk prövning. SRN anförde att det 

inte krävdes att bolaget bedrev handel med fastigheter vid tidpunkten då andelarna 

i dotterbolagen förvärvades. Förhållandena skulle dock vara sådana att bolaget vid 

avyttringen skulle anses bedriva handel med fastigheter om fastigheterna ägts 

direkt av bolaget. Avgörande för denna bedömning skulle då vara syftet med 

bolagets innehav av andelarna. Syftet med andelsinnehavet var, enligt SRN, att 

bolagen som andelarna avsåg skulle förses med en fastighet. Andelarna skulle 

sedan avyttras så fort tillfälle uppkom.  

 

Detta, i samband med omständigheterna i övrigt, skulle därmed innebära att 

andelarna utgjorde lager i handel med fastigheter enligt 27 kap. 6 § IL. Andelarna 

bedömdes således inte utgöra näringsbetingade andelar och vinst skulle därmed 

tas upp till beskattning. Såväl bolaget som Skatteverket överklagade beslutet. 

Skatteverket menade att bolaget bedrev rörelse enligt 13 kap. 1 § IL och att 

andelarna därmed skulle utgöra lager enligt 17 kap. 3 § IL samtidigt som bolaget 

menade att andelarna skulle anses utgöra näringsbetingade andelar. 

 

HFD konstaterade inledningsvis att 27 kap. 6 § IL är tillämpbar när ett 

fastighetsföraltande företag ägs direkt av den som bedriver byggnadsrörelse eller 

handel med fastigheter. Vidare fastslogs att HFD i tidigare domar funnit att regeln 

inte är tillämpbar när det fastighetsförvaltande företaget istället ägs av ett 

dotterbolag till den som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter och 

hänvisade till RÅ 2000 not. 24 samt RÅ 2005 ref. 3. Eftersom förhållandena i de 

hänvisade fallen var likartade de i det aktuella målet fastslogs att 27 kap. 6 § IL 

inte var tillämpbar. HFD avslutade med att konstatera att inte heller vad som i 

övrigt anförts i målet innebar att andelarna skulle utgöra lagertillgångar. 

Andelarna var därför att anse som kapitaltillgångar och därmed i förlängningen 

också näringsbetingade andelar.   

5.3 Guldmyranmålet  

Den 8 Januari 2013 avkunnade Kammarrätten i Göteborg sin dom i det mål som 

blivit känt som Guldmyranmålet.
73

 Guldmyran Bostadsrätter AB är ett bolag som 

ingår i Wallenstam-koncernen vars verksamhet består i förvaltning av fast och lös 

egendom och där med jämförlig verksamhet. Under 2004 bildade Guldmyran 

tillsammans med två andra dotterbolag inom koncernen totalt trettio ekonomiska 

föreningar. När en överenskommelse avseende en fastighetstransaktion träffats 

med en bostadsrättsförening överläts den aktuella fastigheten till en av dessa 

ekonomiska föreningar via en underprisöverlåtelse. Guldmyran och de två övriga 

dotterbolagen överlät därefter samtliga sina andelar i den ekonomiska föreningen 
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till bostadsrättsföreningen. Fastigheten tillfördes sedan bostadsrättsföreningen 

genom antingen fusion eller transportköp.  

 

Under 2006 genomfördes fem sådana transaktioner med en vinst på 654 895 337 

kr och under 2007 genomfördes elva sådana transaktioner där vinsten uppgick till 

783 432 376 kr. I de fall de fanns lediga lägenheter efter att fastigheterna sålts till 

bostadsrättsföreningen förvärvade Guldmyran andelarna i bostadsrättsföreningen 

motsvarande de lediga lägenheterna och avyttrade sedan dessa andelar externt. 

Under 2006 genomfördes 56 sådana avyttringar där vinsten uppgick till 

24 611 367 kr, under 2007 var antalet avyttringar 30 stycken och vinsten 

17 857 365 kr. Det avgörande i målet var om såväl andelarna i de ekonomiska 

föreningarna som andelarna i bostadsrättsföreningarna utgjorde lagertillgångar 

eller kapitaltillgångar.  

 

Skatteverket hade beslutat att samtliga andelar utgjorde lager enligt 17 kap. 3 § IL 

och att vinsterna därmed skulle beskattas. Guldmyran överklagade Skatteverkets 

beslut och yrkade i första hand att alla andelar skulle klassificeras som 

kapitaltillgångar och i andra hand att endast andelarna i bostadsrättsföreningarna 

skulle klassificeras som lagertillgångar.  

 

Bolaget anförde att 27 kap. IL behandlade gränsdragningen mellan lager- och 

kapitaltillgång vad gäller fastigheter, andelar fastighetsförvaltande företag samt 

tomter. Enligt bolaget utgör dessa bestämmelser speciallagstiftning och ska 

därmed ges företräde framför de allmänna reglerna i 17 kap. IL enligt principen 

lex specialias derogat legi generali. Detta innebär att en tillgång som utgör 

kapitaltillgång enligt reglerna i 27 kap. IL därmed inte kan bli lagertillgång enligt 

17 kap. IL. Samtidigt gäller att en tillgång som utgör lager enligt 27 kap. IL inte 

kan bli kapitaltillgång enligt 17 kap. IL. Skatteverket menade däremot att 

bedömningen i detta fall inte kunde ske utifrån 27 kap. IL eftersom bolaget varken 

bedrev byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. 

 

Om klassificering trots deras yrkande skulle ske enligt 17 kap. IL menade 

Guldmyran att en förutsättning för att deras andelsinnehav skulle utgöra lager var 

att de bedrev yrkesmässig värdepappershandel vilket de menade inte var fallet. 

Skatteverket menade dock att det varken i lagtext eller i praxis framgick att en 

prövning enligt 17 kap. IL endast kunde göras utifrån kriterierna för yrkesmässig 

värdepappershandel och beslutade därmed i omprövningen att andelarna skulle 

utgöra lagertillgångar enligt 17 kap. 3 § IL.  

 

När målet togs upp i förvaltningsrätten inledde domstolen med ett konstaterande 

om att en tillämpning av 27 kap. IL förutsätter att bolaget i fråga bedriver 

byggnadsrörelse eller handel med värdepapper. Eftersom så inte är fallet för 

Guldmyran blir dessa regler inte aktuella i målet. Förvaltningsrätten gjorde 

bedömningen att vid förvärvet utgjorde andelarna i de ekonomiska föreningarna 
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kapitaltillgångar. Det tydliga omsättningssyftet i kombination med avsaknad av 

annan verksamhet innebar enligt förvaltningsrätten att andelarna vid 

avyttringstillfället istället utgjorde lagertillgångar. En sådan bedömning ansågs 

inte oskälig med tanke på att inte någon av de situationer som principen om 

karaktärskontinuitet avser att skydda förelåg i detta fall. Gällande andelarna i 

bostadsrättsföreningarna ansåg förvaltningsrätten att dessa, med hänsyn till det 

nära sambandet i tid mellan förvärv och avyttring samt det tydliga 

omsättningssyftet, utgjorde lagertillgångar redan vi förvärvet. Såväl andelarna i de 

ekonomiska föreningarna som andelarna i bostadsrättsföreningarna klassificerades 

som lagertillgångar och vinsterna skulle därmed beskattas. Beslutet överklagades 

till kammarrätten. 

 

När målet senare behandlades i kammarrätten hänvisade de till HFD 2012 not. 34 

och konstaterade att avgörandet stadgade att 27 kap. 6 § IL endast är tillämpbar 

om andelarna i ett fastighetsförvaltande bolag ägs direkt av den som bedriver 

byggnadsrörelse eller handel med fastighet. Om andelarna istället ägs av ett 

dotterbolag till den som bedriver sådan rörelse är bestämmelsen inte tillämpbar. 

Kammarrätten konstaterade vidare att HFD bedömt att inte heller vad som övrigt 

anförts i målet föranledde att andelarna skulle anses utgöra lagertillgångar. Detta 

trots att Skatteverket yrkat att företaget bedrev rörelse enligt 13 kap. 1 § första 

stycket IL och att andelarna därmed utgjorde lager enligt 17 kap. 3 § IL. 

Kammarrätten gjorde bedömningen att omständigheterna i de båda målen var så 

likartade att det inte föranledde kammarrätten att göra någon annorlunda 

bedömning avseende andelarna i de ekonomiska föreningarna. Andelarna i de 

ekonomiska föreningarna bedömdes därmed utgöra kapitaltillgångar och i 

förlängningen näringsbetingade andelar.  

 

Avseende andelarna i bostadsrättsföreningarna ansåg kammarrätten att en 

förutsättning för att dessa skulle anses utgöra lagertillgångar var att företaget 

bedrev yrkesmässig handel med bostadsrätter. Kammarrätten ansåg att det vid en 

sådan bedömning var lämpligt att hämta vägledning från den praxis som finns 

avseende handel med fastigheter och konstaterade att frekvensen varit en 

avgörande faktor för bedömningen i sådana mål. Med hänsyn till den korta 

innehavstiden, det stora antalet försäljningar samt att det enda synbara syftet varit 

att omsätta andelarna ansåg kammarrätten att verksamheten utgjorde yrkesmässig 

handel med bostadsrätter. Andelarna ansågs därför utgöra lager och kammarrätten 

fastställde förvaltningsrättens dom i denna del. 

5.4 Fastighetspaketering i skatterättslig doktrin 

Till följd av den osäkerhet som skapades avseende rättsläget vid 

fastighetspaketering under våren 2011 blev ämnet aktuellt inom den skatterättsliga 

doktrinen. Enligt Magnusson ska en bedömning av andelarnas klassificering vid 

fastighetspaketering i första hand göras utifrån 27 kap. 6 § IL och först därefter 

kan en prövning göras enligt 17 kap. 3 § IL. Till följd av domen i HFD 2012 not. 
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34 anser han att det nu är avgjort att det är den verksamhet som faktiskt bedrivs i 

bolaget som äger andelar i fastighetsförvaltande bolag som avgör om andelarna 

kan utgöra lagertillgångar eller ej. Använder sig ett moderbolag av ett 

holdingbolag som endast har som verksamhet att avyttra andelar i 

fastighetsägande bolag är reglerna i 27 kap 6 § IL inte tillämpbara oavsett vilken 

verksamhet som bedrivs i moderbolaget.
74

 Dessa slutsatser har även framförts av 

Tegnander
75

 och Virin
76

 och är även i linje med tidigare praxis på området.
77

  

 

HFD’s slutliga motivering i målet: ”inte heller vad som i övrigt anförts i målet 

innebär att aktierna i dotterbolagen ska anses utgöra lagertillgångar” kan enligt 

Tegnander tolkas på två sätt.
78

 Antingen vill HFD med markeringen belysa att 

utgången vid prövningen enligt 27 kap. 6 § IL skulle kunna bli annorlunda i andra 

mål där omständigheterna är annorlunda. Enligt Tegnander blir då frågan om HFD 

anser att 27 kap. 6 § IL uttömmande behandlar de fall då andelar i 

fastighetsförvaltande bolag ska anses utgöra lagertillgångar eller om de är en 

specialregel för bolag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter 

och att prövning i andra fall kan göras enligt 17 kap. 3 § IL. Tegnander menar 

dock att det senare är mer troligt och att en prövning därmed kan göras enligt 17 

kap. 3 § IL. 

 

En annan tolkning av HFD’s formulering är att domstolen prövat andelarnas 

klassificering även utifrån 17 kap. 3 § IL i enlighet med Skatteverkets yrkanden.
79

 

Så tolkar även Magnusson
80

 och Kazmierczak
81

 formuleringens betydelse. En 

sådan tolkning skulle dessutom innebära att HFD inte anser att det föreligger 

någon regelkonkurrens som skulle utesluta sådan prövning enligt principen lex 

specialis derogat legi generali.
82

 Magnusson kritiserar dock HFD knapphändiga 

motivering i frågan eftersom den inte anger de ställningstaganden och 

överväganden som ligger till grund för denna bedömning. En mer utförlig 

motivering skulle ha bidraget till att ytterligare tydliggöra rättsläget och klargöra 

hur en prövning enligt 17 kap. 3 § IL skulle gå till vid fastighetspaketering. 

Motivering erbjuder dock inga sådana klargöranden. Enligt Magnusson är den 

enda slutsats som kan dras från denna prövning i målet att fem transaktioner under 

mycket kort tid inte föranleder att andelarna ska utgöra lagertillgångar.
83

 Denna 
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åsikt delas av Kazmierczak som även betonar att rättsläget fortfarande är oklart 

vad gäller tillämpningen av 17 kap. 3 § IL vid fastighetspaketering.
84

 

  

En förutsättning för att en prövning av andelarnas karaktär ska kunna göras utifrån 

17 kap. 3 § IL är enligt Magnusson att bolaget som innehar andelarna bedriver 

näringsverksamhet som utgör rörelse. Att andelarna anskaffats i syfte att omsättas 

är inte tillräckligt för att de ska anses utgöra lagertillgångar utan bolaget måste 

även bedriva rörelse. Prövningen om ett bolag anses bedriva rörelse görs med 

utgångspunkt i rörelsekriterierna i 13 kap. 1 § IL. Enligt Magnusson ska en sådan 

prövning vid fastighetspaketering göras med utgångspunkt från den praxis som 

etablerats avseende yrkesmässig handel med värdepapper.
85

 Även Jilkén menar att 

en bedömning om andelarna utgör lager enligt 17 kap. 3 § IL måste göras utifrån 

den praxis som berör yrkesmässig handel med värdepapper. Det finns enligt 

honom inget stöd i praxis om att ett större innehav av andelar i 

fastighetsförvaltande bolag ska bedömas utifrån en egen måttstock.
86
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6. Skatteflyktslagen 

I kapitlet redogörs de allmänna förutsättningarna för tillämpning av 

skattflyktslagen. Det presenteras även en redogörelse för ett mål som berör 

skattflyktslagens tillämpbarhet vid fastighetspaketering samt hur detta behandlats 

i skatterättslig doktrin. 

6.1 Allmänt om skatteflyktslagen 

6.1.1 Skatteflyktslagens utformning 

Som tidigare nämnts i uppsatsens inledning kan gränsdragningen för vad som 

utgör skatteplanering och skatteflykt i vissa fall vara mycket svår.
87

 Att konstruera 

konkret och precis lagstiftning som underkänner sådana förfaranden som leder till 

oönskade skatteundandraganden har även det visat sig svårt. Detta följer av att det 

ofta är mycket komplicerade underliggande transaktioner som ska förhindras 

samtidigt som det finns viss eftersläpning i lagstiftningen eftersom det ständigt 

uppkommer nya förfaranden. Stopplagstiftning visade sig vara ineffektiv 

samtidigt som innefattande av de olika förfarandena i en och samma konkreta 

lagtext varit omöjligt.  

 

1980 kom den första lagen mot skatteflykt i form av en vagt utformad 

generalklausul som skulle kunna tillämpas på olika typer av oönskade 

förfaranden. Generalklausulen ansågs dock vara allt för ineffektiv och lagen har 

sedan dess utvecklats, avskaffats och återinförts tills den fått sin nuvarande 

utformning.
88

 I dess nuvarande utformning lyder 2 § skattflyktslagen: 

 

”Vid taxering skall hänsyn ej tas till 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. en taxering 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.” 

 

Uppfyller ett förfarande samtliga dessa rekvisit kan det således underkännas med 

tillämpning av skatteflyktslagen.
89

  

6.1.2 Skatteförmånsrekvisitet 

I 2 § första punkten skatteflyktslagen anges det så kallade skatteförmånsrekvisitet. 

För att uppfylla detta rekvisit ska den skattskyldige åtnjutit en skatteförmån som 
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är att anse som väsentlig.
90

 Med skatteförmån avsågs, vid det ursprungliga 

införandet av skatteflyktslagen, ett beskattningsresultat som är förmånligare än det 

som anses normalt vid jämförliga situationer.
91

 Begreppet utvidgades senare till 

att inte bara bedömas utifrån skillnaden mellan det tillämpade förfarandet och det 

förfarande som låg närmast till hands utan ”i princip allt som innebär en lättnad 

eller fördel vid beskattningen” skulle anses utgöra en skatteförmån.
92

 

 

Skatteförmånen ska bedömas utifrån aktuella förhållanden och den 

omständigheten att förfarandet som resulterat i skatteförmånen kan komma att 

innebära framtida nackdelar i beskattningen kan inte medföra att lagen blir 

otillämpbar.
93

 Vid bedömning om skatteförmånen är väsentlig finns ingen konkret 

gränsdragning men enligt förarbetena ska förmånen  vid transaktioner av 

engångskaraktär uppgå till som minst några tusentals kronor. 

6.1.3 Medverkanderekvisitet 

Det så kallade medverkanderekvistet återfinns i 2 § andra punkten 

skatteflyktslagen och anger att den skattskyldige direkt eller indirekt ska ha 

medverkat till den rättshandling eller de rättshandlingar som föranlett 

skatteförmånen.
94

 Att rekvisitet endast kräver indirekt mederkan syftar till att 

lagen inte ska sättas ur spel då bulvan används eller i fall där den skattskyldige 

haft påtaglig möjlighet att influera den som medverkat till rättshandlingen. 

6.1.4 Avsiktsrekvisitet 

Enligt 2 § tredje punkten skatteflyktslagen ska skatteförmånen utgjort det 

övervägande skälet för att ett visst förfarande tillämpats. För att rekvisitet ska vara 

uppfyllt krävs att ”skatteförmånen vid en objektiv bedömning väger tyngre än 

samtliga övriga skäl tillsammans som den skattskyldige har för sitt handlande”.
95

 

Avgörande för om lagen blir tillämbar är då den vikt som tillmäts de 

affärsmässiga, organisatoriska eller övriga skäl som den skattskyldige kan ha i 

relation till vikten av den skatteförmån som uppnås.
96

 Att bedömningen är 

objektiv medför att den skattskyldiges subjektiva värdering av de olika skälen 

saknar betydelse då det är en rent objektiv värdering som avgör vilka skäl som 

väger tyngst.
97

 

6.1.5 Rekvisitet lagstiftarens syfte 

Det sista rekvisitet som återfinns i 2 § fjärde punkten skatteflyktslagen innebär att 

lagens tillämpbarhet förutsätter att förfarandet måste strida mot lagstiftningens 
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syfte. Detta anses var det mest svårtillämpade rekvisitet och har även varit föremål 

för mycket debatt.
98

 Granskning av praxis har visat att i de fall där lagen inte 

ansetts tillämpbar har det oftast varit detta rekvisit som inte ansetts uppfyllt.
99

 

Samtidigt som rekvisitet är det mest svårtillämpade anses det också vara det 

viktigaste.
100

 Rekvisitet anses utgöra den avgörande avgränsningen mellan 

skatteflykt och skatteplanering.
101

 Detta styrks av att förfanden som är föremål för 

skatteflyktmål ofta uppfyller övriga rekvisit i lagen men anses inte utgöra 

skatteflykt enligt detta rekvisit.
102

 

 

Vid bedömning av rekvisitets tillämpbarhet är det syftet med de bestämmelser 

som utnyttjats eller kringgåtts till följd av förfarandet som är avgörande.
103

 

Hänvisningen i lagtexten till lagstiftningens allmänna utformning innebär dock att 

även syftet med de allmänna bestämmelser som berör frågan samt de 

grundläggande skatterättsliga principerna ska beaktas. Med allmänna 

bestämmelser avses regler om bestämmande av skattepliktig intäkt och 

avdragsgilla kostnader samt övriga regler som behandlar fastställande av 

skatteunderlag.  

 

Hur långt rättstillämparen får gå vid tolkning av lagstiftningens syfte har varit 

omdisskuterat. Hultqvist menar att det av förarbetena till skatteflyktslagen 

framgår att det endast är lagtextens utformning som får beaktas vid tolkning av 

syftet. Vid ett sådant synsätt ska ingen hänsyn tas till förarbeten utan endast till 

sådana syften som kan utläsas direkt ur lagtextens utformning.
104

 Rosander 

däremot menar att det i förarbetena tydlig framgår att då oklarheter fortfarande 

råder efter tolkning av lagtext utesluts inte att ledning hämtas ur förarbeten.
105

  

 

Av remissutlåtanden till den reformerade skatteflyktslagen framgår att 

Riksskatteverket ansåg att den då föreslagna formuleringen inte bara reducerade 

betydelsen av lagmotiven utan uteslöt dess användning i sin helhet men att detta 

inte torde vara avsikten. I förarbetena stipuleras tydligt att detta var varken 

regeringens eller skatteflyktskommitténs avsikt utan de menade istället att även 

om avsikten var att tona ner betydelsen av lagmotiven bör dessa dock kunna 

användas om det föreligger oklarheter om en lagregels syfte. För att tydligöra att 

tolkning av lagmotiv inte skulle uteslutas föranledde detta att rekvisitets 

formulering ändrades till dess nuvarande version.
106

 Rosander drar utifrån detta 
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slutsatsen att ledning kan hämtas från förarbeten vid bedömning om ett förfarande 

anses strida mot lagstiftningens syfte i skatteflyktsmål.
107

 

 

Trots oenighet om användningen av förarbeten vid bedömningen av 

lagstiftningens syfte har det i skatterättslig doktrin anförts att det inte går att 

utröna någon enhetlig princip om hur rekvisitet ska tillämpas.
108

 Om inte 

kvalificerade jurister kan se ett etablerat mönster är en naturlig konsekvens att 

förutsebarheten reduceras. Avsaknaden av ett enhetligt mönster avseende dess 

tillämpning föranleder svårigheter att utforma några konkreta slutsatser om 

skatteflyktslagen är tillämpbar på ett specifikt förfarande som inte tidigare varit 

föremål för sådan prövning.  

 

Vad som dock konstaterats i doktrin är att skatteflyktslagen inte är tillämpbar på 

sådana förfaranden som länge varit känt eller förutsetts av lagstiftaren utan att 

några åtgärder vidtagits för att motverka dessa.
109

 I förarbeten till den 

ursprungliga skatteflyktslagen anges att med skatteflykt avses förfaranden som 

leder till en skatteförmån som lagstiftaren inte avsett samtidigt som 

skatteplanering utgör ett förfarande som uttryckligen eller underförstått 

accepterats av densamma. Vidare anförs att: 

 

”Utmärkande för flertalet av de förfaranden som innefattar skatteflykt är ju 

att lagstiftaren över huvud taget inte förutsett dem och att de följaktligen inte 

behandlats i förarbetena till den aktuella lagstiftningen”.
110

  

 

Detta styrker att lagen inte kan tillämpas på förfaranden som lagstiftaren känt till 

utan att vidta åtgärder för att motverka förfarandet. 

6.2 Fastighetspaketering och skatteflykt 

6.2.1 Cypernmålet 

Skatteflyktslagens tillämpbarhet på förfaranden där fastigheter paketerats i 

svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar har aldrig tidigare prövats. 

Däremot har HFD, genom ett mycket uppmärksammat avgörande, funnit lagen 

tillämpbar då en fastighet paketerats i ett handelsbolag som till större del ägdes av 

ett cypriotiskt bolag. Målet som avses är HFD 2012 not. 30 vilket har blivit känt 

som det så kallade Cypernmålet.
111

 

 

I HFD 2012 not. 30 prövades skatteflyktslagens tillämpbarhet där en fastighet 

paketerats i ett handelsbolag inför stundande försäljning. Målet avsåg en begäran 

om förhandsbesked till SRN under 2005 där ett antal frågeställningar framfördes. 
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När målet sedan kom upp till HFD återvisade de ärendet till SRN för att utreda 

skatteflyktslagens tillämpbarhet i målet.  

 

Förutsättningarna i målet var att SalénHuset AB ägde en fastighet vilken de avsåg 

att avyttra till en extern köpare. Inför avyttringen avsåg SalénHuset AB att genom 

en underprisöverlåtelse överföra fastigheten till ett handelsbolag som de ägde till 

0,1 procent och där det cypriotiska aktiebolaget Candice Investment Ltd ägde 

resterande andelar. Handelsbolaget skulle sedan överlåtas till den externa köparen 

som då blev innehavare av fastigheten, om än indirekt. SRN fann i 

förhandsbesked den 2 Juli 2010 att skatteflyktslagen var tillämpbar på förfarandet 

och att beskattning skulle ske som om fastighetstransaktionen mellan SalénHuset 

AB och handelsbolaget skett till fastighetens marknadsvärde.  

 

SalénHuset AB överklagade beslutet och anförde att bestämmelserna om 

underprisöverlåtelser i 23 kap. IL syftar till att underlätta för omstruktureringar 

utan några omedelbara skattekonsekvenser men att ingen definitiv skattelättnad 

ska åstadkommas. Begreppet definitiv skattelättnad definieras inte i lagstiftning 

men enligt förarbeten får ingen otillbörlig skatteförmån uppkomma. Även detta 

begrepp saknar definition i lagtext men i förarbetena disskuterar lagrådet 

begreppet i ett kontinuitetsperspektiv. Bolaget menade att den latenta skattekulden 

i fastigheten fanns kvar även efter underprisöverlåtelsen och att handelsbolaget 

var skattskyldig för denna samtidigt som fastigheten aldrig lämnar svensk 

jurisdiktion. Detta innebär att det inte uppstår någon definitiv skattelättnad och att 

de resulterande skattekonsekvenserna därmed inte strider mot lagstiftarens syfte.  

 

HFD anförde att underprisöverlåtelsen av fastigheten till handelsbolaget var en 

betydande värdeöverföring till det cypriotiska bolaget eftersom de ägde större 

delen av handelsbolaget. Detta bolag är inte heller skattskyldigt i varken Sverige 

eller Cypern för kapitalvinster som uppstår. Vidare menade HFD att 

underprisöverlåtelsen inte var betingad av den verksamhet som bedrevs i bolagen 

utan endast var ett led i en kedja transaktioner inför en stundande extern avyttring. 

Eftersom den latenta skattskuld som fanns i fastigheten aldrig behöver 

aktualiseras uppstår en väsentlig skatteförmån för SalénHuset AB. HFD 

konstaterade därmed att det stod klart att 2 § 1-3 punkterna skatteflyktlagen var 

uppfyllda.  

 

Angående lagens fjärde rekvisit anförde HFD att syftet med bestämmelserna om 

underprisöverlåtelser är att möjliggöra omstruktureringar utan omedelbar 

beskattning. Någon definitiv skatelättnad är dock inte avsedd. HFD anförde vidare 

att möjligheten till underprisöverlåtelser till och från handelsbolag numera 

avskaffats. I propositionen till avskaffandet konstateras att underprisöverlåtelser 

inkluderande handelsbolag inte kan säkerställa att några direkt eller indirekt 

otillbörliga skatteförmåner inte uppstår. Därmed kan systemet utnyttjas för att 

systematiskt åstadkomma oavsedda skatteförmåner. HFD menade att även om 
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förfarandet ska bedömmas utifrån dåvarande lagstiftning måste det stått klart 

redan innan lagändringen att bestämmelserna inte var avsedda för att konstlade 

upplägg skulle kunna tillämpas vars enda syfte är att undgå den skatt som uppstått 

om tillgången avyttrats på sedvanligt vis. Det förfarande som tillämpats i 

förvarande fall var av sådan karaktär och ansågs därmed strida mot lagstiftningens 

syfte. HFD valde därmed att fastställa SRN’s beslut om att taxering skulle ske 

som om underprisöverlåtelsen mellan SalénHuset AB och handelsbolaget 

företagits till marknadspris.  

6.2.2 Kommentarer till Cypernmålet 

HFD’s dom har kritiserats inom skatterättslig doktrin på ett antal punkter  som 

bland annat berör EU-rättsliga och processuella frågeställningar. Av intresse för 

denna uppsats är dock endast de frågeställningar som berör skatteflyktslagens 

tillämpbarhet.  

 

Nilsson ställer sig kritisk till att HFD funnit att skatteflyktslagen var tillämpbar 

med hänvisning till att förfarandet stred mot syftet med bestämmelserna om 

underprisöverlåtelser.
112

 Detta eftersom underprisöverlåtelsen företagits enligt de 

lagregler som finns uppställda för sådana transaktioner. Att underprisöverlåtelsen 

saknar samband med verksamheten bör enligt Nilsson inte påverka HFD’s 

bedömning om att förfarandet ska anses strida mot syftet med bestämmelserna.  

 

Enligt förarbetena till den ursprungliga lagen om underprisöverlåtelser stadgas 

nämligen att det anses olämpligt att frågan om organisatoriska skäl föreligger vid 

en sådan transaktion prövas av skattemyndighet eller domstol. Istället skulle 

säkerställandet av att inga otillbörliga skatteförmåner uppstår förhindras genom 

att utforma konkreta villkor under vilka en underprisöverlåtelse kan företas 

snarare än en individuell bedömning om organisatoriska skäl föreligger.
113

 

Uppfylls kriterierna i 23 kap. IL på så sätt att en underprisöverlåtelse kan företas 

utan omdelbar beskattning menar Nilsson att HFD inte senare kan underkänna 

denna med hänvisning till bristande organisatoriska skäl.
114

  

 

Nilsson menar därmed att det måste finnas fler övervägande som föranlett HFD’s 

bedömning än vad som framgår av domskälen.
115

 Holstad delar denna åsikt och 

menar att själva underprisöverlåtelsen i sig inte medfört någon skatteförmån. 

Skatteförmånen uppstår enligt honom istället till följd av bestämmelserna om 

beskattning av handelsbolag. En grundläggande princip för beskattning av 

handelsbolag är nämligen principen om enkelbeskattning.
116
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Principen om enkelbeskattning stadgar att då andelarna i ett handelsbolag som 

endast äger en tillgång avyttras, ska de i skattehänseende beskattas på samma sätt 

som om tillgången avyttrades direkt.
117

 Förvärvaren av andelarna i ett sådant 

handelsbolag ska enligt samma princip inte överta någon latent skatteskuld vilket 

innebar att det tidigare fanns möjlighet för förvärvaren att eliminera en sådan 

latent skatteskuld. Det var således möjligt för köparen i Cypernmålet att eliminera 

den latenta skatteskuld som åvilade fastigheten. Eftersom större delen av 

andelarna i handelsbolaget ägdes av det cypriotiska bolaget undgick dessutom 

större delen av denna transaktion beskattning. Därmed kan det, enligt Holstad, 

anses att bolaget genom förfarandet kringgått grundläggande principer om 

beskattning av handelsbolag. 

 

Svensson menar att för att förfarandet ska kunna strida mot syftet med 

bestämmelserna om underprisöverlåtelser fordras att en definitiv skattelättnad 

uppstår.
118

 Enligt förarbetena till lagen om underprisöverlåtelser framgår att en 

definitiv skattelättnad inte är avsedd med bestämmelserna utan beloppet som 

initialt fråntas beskattning ska beskattas när förhållandena som motiverade 

undantaget från skatt inte längre föreligger.
119

 Syftet med denna formulering är 

enligt Svensson att säkerställa att kontinuiteten i beskattningen inte bryts samt att 

koncernbidragsspärrade underskott inte kan utnyttjas fritt.
120

  

 

Ett kontinuitetsbrott uppstår enligt Svensson exempelvis då den latenta 

skatteskuld som uppstår till följd av underprisöverlåtelsen kan elimineras utan 

beskattning.
121

 En eliminering av den latenta skatteskulden är möjlig i 

Cypernmålet till följd av principen om enkelbeskattning av handelsbolag. Svenson 

menar dock att elimineringen sker först då köparen övertar andelarna i 

handelsbolaget. Detta innebär att någon definitiv skattelättnad till följd av 

underprisöverlåtelsen aldrig uppstår och att det överhudtaget inte uppstår någon 

otillbörlig skatteförmån för säljaren. Säljaren hade möjligheten att istället paketera 

fastigheten i ett aktiebolag med samma beskattningskonsekvenser men priset vid 

en sådan transaktion skulle bli lägre eftersom köparen då inte kunnat eliminera 

den latenta skatteskulden. Ett högre pris till följd av förfarandet kan dock inte ses 

som en skatteförmån och Svensson är därför kritisk till att förfarandet kan anses 

strida mot syftet med bestämmelserna om underprisöverlåtelser.
122

 

 

Nilsson anser även han att den enda möjliga tolkning är att HFD ansett att 

förfarandet strider mot lagstiftarens syfte till följd av köparens möjlighet att 

eliminera den latenta skatteskuld som åvilar fastigheten. Eftersom skatteförmånen 
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i realiteten då tillfaller köparen ställer sig även Nilsson frågande till om HFD 

verkligen har fog för sådan tillämpning av skatteflyktslagen.
123

 Holstad menar 

dock att även om det kan argumenteras för att skatteförmånen vid en sådan 

bedömning tillfaller köparen kan förfarandet ur ett helhetsperspektiv anses bryta 

mot systematiken för beskattning av handelsbolag.
124
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7. Analys 

I kapitlet analyseras de rättskällor som presenterats för att undersöka hur de 

förhåller sig till uppsatsens syfte och problemformulering. 

7.1 Inledande analys 

Rättstillämpning vid paketeringsförfarande bör, för upprätthållande av 

rättssäkerheten, utgå från gällande lagstiftning. Detta medför att kraven på 

framförallt förutsebarhet och upprätthållandet av legalitetsprincipen beaktas vid 

rättstillämpningen.
125

 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vinster som 

uppstår till följd av fastighetspaketering kan bli beskattningsbara utifrån gällande 

lagstiftning. Detta blir utgången om de avyttrade andelarna klassificeras som 

lagertillgångar. Av denna anledning utgörs större delen av analysen till att 

undersöka under vilka förutsättningar andelarna vid fastighetspaketering kan 

anses utgöra lagertillgångar och därmed beskattas. Den senare delen av analysen 

undersöker möjligheterna till att istället beskatta förfarandet med tillämpning av 

skatteflyktslagen med utgångspunkt i Cypernmålet där paketering av en fastighet i 

ett handelsbolag ansetts utgöra skatteflykt. 

7.2 Lagertillgång enligt 27 kap. IL 

Den lagstiftning som kan anses ligga närmast till hands vid prövning av 

andelarnas karaktär vid fastighetspaketering är de som återfinns i 27 kap. IL. 

Detta eftersom 27 kap. 6 § IL specifikt behandlar omständigheter under vilka 

andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar. 

Bestämmelserna avser dock endast bolag som bedriver byggnadsrörelse eller 

handel med fastigheter.
126

  

 

Framförallt bestämmelserna om handel med fastigheter kan framstå som aktuellt 

när fastighetspaketering tillämpas eftersom detta förfarande i realiteten avser en 

fastighetsavyttring, om än en indirekt sådan. Eftersom den externa avyttringen 

avser andelar i fastighetsägande bolag kan dock inte det avyttrande bolagen per 

automatik  anses bedriva handel med fastigheter. Trots att transaktionen utgör en 

indirekt fastighetsavyttring är detta inte skäl nog för att handel med fastigheter ska 

anses föreligga vilket klarlagts i HFD 2012 not. 34. Bestämmelsen i 27 kap 6 § IL 

är endast tillämpbar i de fall där det bolag som äger och avyttrar andelar i 

fastighetsägande företag faktiskt bedriver regelmässig byggnadsrörelse eller 

handel med fastighet.  

 

Under de specifika omständigheterna att samma bolag som ursprungligen äger de 

fastigheter som ska avyttras även efter paketeringen avyttrar  andelarna externt 
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kan, teoretiskt sett, handel med fastigheter anses uppstå i detta bolag. Detta 

eftersom bolaget först måste genomföra en underprisöverlåtelse av samtliga 

fastigheter till de dotterbolag som sedan ska avyttras externt. En sådan 

underpristransaktion anses, även om den inte utlöser någon inkomstskatt, som en 

fastighetstransaktion ur ett skatterättsligt perspektiv. Genomförs ett tillräckligt 

stort antal sådana transaktioner kan alltså bolaget anses bedriva handel med 

fastigheter. Äger då detta bolag andelarna i de bolag i vilka fastigheterna ska 

pakteteras kan detta andelsinnehav anses utgöra lager och vinst vid efterföljande 

avyttring därmed beskattas. 

 

Vad som dock slutligen klarlagts genom avgörandet i HFD 2012 not. 34 

tillsammans med tidigare praxis är att tillämpbarheten av bestämmelserna i 27 

kap. 6 § IL ska prövas med utgångspunkt i den verksamhet som faktiskt bedrivs 

av bolaget som äger andelarna.
127

 Den hypotetiska prövning som SRN 

genomförde i HFD 2012 not. 34 vinner inget stöd och kan därmed inte tillämpas. 

Denna praxisbildning innebär därmed att bestämmelserna i 27 kap. 6 § IL relativt 

enkelt kan kringgås även av bolag som faktiskt bedriver byggnadsrörelse eller 

handel med fastigheter. Detta genom att använda sig av ett holdingbolag som 

istället äger och sedermera externt avyttrar andelarna i de bolag som paketerats 

med en fastighet. Andelarna kan då inte klassificeras som lagertillgångar eftersom 

holdingbolaget varken bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. 

Detta tillvägagångsätt är även det som vanligtvis tillämpas vid 

fastighetspaketering då bolagen vill säkerställa att andelarna inte kan klassificeras 

som lager enligt bestämmelserna i 27 kap. IL.  

7.3 Lagertillgång enligt 17 kap. IL 

I Guldmyranmålet anförde Guldmyran att karaktären på andelar i 

fastighetsförvaltande bolag ska prövas utifrån bestämmelserna i 27 kap. 6 § IL.
128

 

Anses de då utgöra kapitaltillgångar enligt dessa bestämmelser kan de inte senare 

omklassificeras till lagertillgångar med tillämpning av de allmänna 

bestämmelserna i 17 kap. 3 § IL. Detta eftersom 27 kap. IL har karaktär av 

speciallagstiftning medan 17 kap. IL anger allmänna bestämmelser avseende 

lager. Vid regelkonkurrens anger principen lex specialis derogat legi generali att 

speciallagstiftning har företräde gentemot lagstiftning av allmän karaktär. Bolaget 

menade därmed att om andelarna var att anse som kapitaltillgångar enligt 27 kap. 

IL skulle denna tillämpning ha förträdde framför de allmänna bestämmelserna 

enligt denna princip. 

 

En förutsättning för att principen ska kunna åberopas är dock att det faktiskt råder 

regelkonkurrens. Detta föreligger då två lagrum med olika rättsföljder är 
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tillämpbara på samma specifika situation.
129

 I HFD not. 34 konstaterades att 

andelar i fastighetsförvaltande bolag endast kunde utgöra lagertillgångar enligt 27 

kap. 6 § IL under förutsättning att andelarna ägdes direkt av den som bedriver 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Ägs andelarna istället av ett 

holdingbolag till ett bolag med sådan verksamet är bestämmelsen inte tillämpbar.  

 

Enligt bolagets anförande skulle alltså detta konstaterande utesluta att en prövning 

därefter genomförs i syfte att bedöma om andelarna kan anses utgöra lager enligt 

de allmänna bestämmelserna om lager i 17 kap. IL. Detta skulle dock som ovan 

nämnts förutsätta att det föreligger regelkonkurrens lagrummen emellan. 27 kap. 

IL behandlar dock specialregler avseende lager i bolag som bedriver 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Eftersom holdingbolaget vid ett 

sådant förfarande som tillämpats i målet bedriver varken byggnadsrörelse eller 

handel med fastigheter blir lagrummet aldrig tillämpbart. Någon regelkonkurrens 

aktualiseras därmed aldrig i egentlig mening och en prövning i enlighet med de 

allmänna bestämmelserna om lager bör således inte uteslutas på denna grund.  

 

Den omständighet som, utöver ovan nämnda princip, skulle kunna utesluta en 

prövning enligt 17 kap. IL är om 27 kap. IL uttömmande behandlar de situationer 

där fastigheter och andelar i fastighetsförvaltande företag kan utgöra 

lagertillgångar. Bestämmelserna om att även andelar i fastighetsförvaltande 

företag kan utgöra lagertillgångar i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter 

härstammar från tidigare praxis.
130

 I denna praxis har det bedömts att då 

andelsinnehavet var att anse som ett substitut till direkt ägande av fastighet ska 

dessa andelar anses utgöra lagertillgångar.  

 

Syftet med dessa bestämmelser var således att harmonisera regelverket mellan 

direkt och indirekt fastighetsinnehav i bolag som bedriver byggnadsrörelse eller 

handel med fastigheter. Några anspråk på att bestämmelserna uttömmande ska 

behandla de fall där andelar i fastighetsförvaltande företag kan utgöra 

lagertillgångar framgår inte av lagens förarbeten. Syftet med införandet av 

reglerna antyder dessutom att någon sådan avsikt aldrig förelegat. 

Bestämmelserna syftar således endast till att bolag som bedriver just 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter beskattas på samma sätt om de äger 

en fastighet direkt som om fastigheten ägs via ett dotterbolag.  Sammantaget bör 

detta medföra att den omständigheten att en andel i fastighetsförvaltande bolag 

inte utgör lager enligt 27 kap. IL, ska inte utgöra hinder för att en prövning även 

företas utifrån de allmänna bestämmelserna om lager.  

 

I HFD not. 34 utvecklar aldrig HFD om bestämmelserna i 27 kap. IL utesluter en 

prövning enligt 17 kap. IL. HFD konstaterar endast att 27 kap. IL inte är 
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tillämpbar och anger sedan att inte heller vad som övrigt anförts i målet föranleder 

att andelarna ska utgöra lagertillgångar. Eftersom Skatteverket i målet yrkat att 

andelarna ska utgöra lager enligt 17 kap. IL får den sista formuleringen antas 

innebära att HFD även prövat andelarnas klassificering mot dessa 

bestämmelser.
131

 Att de i målet fann att andelarna inte utgjorde lager enligt 17 kap 

3 § IL kan inte leda till slutsatsen att ett sådant förfarande aldrig kan leda till att 

andelarna utgör lager enligt dessa bestämmelserna. Formuleringen avseende 

denna bedömning är nämligen starkt in casu-betonad och HFD understryker att 

deras bedömning baseras på de för målet specifika omständigheterna. Tyvärr 

utvecklar inte HFD på vilka grunder de funnit att andelarna inte utgjorde 

lagertillgångar enligt 17 kap. IL. En sådan redogörelse hade konkretiserat 

bedömningskriterierna och i högre grad klarlagt rättsläget avseende 

fastighetspaketering.  

 

Kammarrätten i Göteborg avgjorde tidigare i år ett mål med i princip samma typ 

av förarande som i HFD 2012 not. 34 men där framförallt antalet transaktioner var 

en betydande distinktion målen emellan.
132

 I målet prövades förfarandet i första 

hand utifrån de allmänna reglerna om lager. Kammarrätten hänvisade till att 

Skatteverket i HFD 2012 not. 34 yrkade att andelarna skulle utgöra lager enligt 17 

kap. 3 § IL men att domstolen gjort bedömningen att andelarna var att anse som 

kapitaltillgångar. Eftersom omständigheterna i de båda målen ansågs vara 

likartade föranledde det inte kammarrätten att göra en annorlunda bedömning. 

Andelarna i de ekonomiska föreningarna skulle därmed anses utgöra 

kapitaltillgångar även i detta mål. Att beslutet, såvitt framgår av domskälen, 

endast grundats på denna tidigare dom bidrar inte till några indikationer som 

klargör de kriterier som är väsentliga vid bedömningen. 

 

Det är beklagligt att några utförligare domskäl inte presenterats i praxis som berör 

hur andelarna vid ett paketeringsförfarande förhåller sig till bestämmelserna i 17 

kap. IL. Att andelarna i de båda målen ansetts utgöra kapitaltillgångar har 

dessutom föranlett yttranden om att rättsläget nu är klarlagt angående denna typ 

av förfarande. Detta är dock en sanning med modifikation. Rättsläget har 

visserligen klarnat i viss mån, framförallt i jämförelse med den osäkerhet som 

rådde i kölvattnet av de underinstansdomar under 2011 där andelarna vid ett 

sådant förfarande ansåg utgöra lagertillgångar. Att påstå att rättsläget skulle vara 

helt klarlagt är dock enligt mig att dra allt för stora växlar från dessa domar.  

 

Rättsläget har klarlagts i den mån att förfaranden med mycket likartade 

omständigheter som de i de avgjorda målen kommer föranleda att andelarna anses 

utgöra kapitaltillgångar. Eftersom det ena av dessa rättsfall endast utgör ett 

avgörande i Kammarrätten reduceras möjligheten att dra några generella slutsatser 
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utifrån detta mål. Beslutet i HFD 2012 not. 34 grundas, som framgår av 

domskälen, på de för målet specifika omständigheterna. Avgörandet anger 

ingenting som utesluter att förfarandet som sådant under andra omständigheter 

skulle kunna leda till att andelarna utgör lager enligt 17 kap. IL.  

 

Som nämnts ovan redogörs inte heller för den bedömning som beslutet baseras på. 

Det klargörs alltså inte om det är antalet transaktioner, omsättningens storlek, 

kortfristigheten i affärerna, omsättningssyftet eller helt andra faktorer som avgör 

bedömningen. Ett principiellt uttalande om att 17 kap. IL inte är tillämpbar eller 

en redogörelse för under vilka kriterier lagen är tillämpbar på förfarandet hade 

inneburit att klarlagt rättsläge. Avsaknaden av sådana ställningstaganden medför 

att det fortfarande får anses råda viss osäkerhet över rättsläget vid 

fastighetspaketering.  

 

Hur andelarna i förfarandet ska bedömmas utifrån 17 kap. 3 § IL kan därmed inte 

med säkerhet fastställas. Enligt 17 kap. 3 § IL avses med lagertillgång: ”En 

tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning (…)”.
133

 En strikt tolkning 

av bestämmelsens ordalydelse skulle innebära att redan syftet att omsätta en 

tillgång föranleder att en tillgång ska anses utgöra lager. Vid sådan tolkning skulle 

andelarna vid en fastighetspaketering utgöra lager oavsett antalet transaktioner. 

Detta eftersom det är ostridigt att syftet med innehavet av andelarna i de 

fastighetsägande bolagen är att omsätta dessa. En sådan strikt tolkning av lagens 

ordalydelse är dock inte möjlig avseende lagertillgångar. Det förutsätts nämligen 

dessutom att bolaget som innehar andelen anses bedriva rörelse. Vid 

fastighetpaketering används ofta ett holdingbolag vars enda verksamhet är att 

externt avyttra andelarna i de bolag som paketerats med en fastighet. För att dessa 

andelar då ska kunna anses utgöra lager måste även holdingbolaget bedriva en 

verksamhet som utgör rörelse.  

 

Kravet på att tillgångar måste innehas av ett bolag som bedriver rörelse för att 

kunna anses utgöra lager enligt 17 kap. IL har stora konsekvenser för hur 

andelarna vid fastighetpaketering bedöms utifrån dessa bestämmelser. Såväl 

Magnusson som Jilkén menar att denna bedömning ska göras utifrån den praxis 

som etablerats avseende yrkesmässig handel med värdepapper.
134

 Vid en 

granskning av lagförarbeten, praxis, statens offentliga utredningar samt 

skatterättslig doktrin framstår denna verksamhet som den enda inom vilken 

värdepapper kan anses utgöra lager enligt 17 kap. 3 § IL.
135

 

 

Som nämnts förutsett enligt 2002-års företagsskatteberedning att en tillgång, för 

att utgöra lager enligt 17 kap. 3 § IL, innehas av ett bolag vars verksamhet utgör 

rörelse. Rörelse är ett snävare begrepp än näringsverksamhet vilket innebär att 
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näringsverksamhet kan föreligga utan att verksamheten även klassificeras som 

rörelse. Detta framgår även av 2 kap. 24 § IL där det anges att med rörelse avses 

annan näringsverksamhet än förvaltning av värdepapper. Av bestämmelsens 

ordalydelse följer att förvaltning av värdepapper anses utgöra näringsverksamhet 

men inte rörelse. 

 

Vid den vanligaste formen av fastighetspaketering består holdingbolagets 

verksamhet endast i att externt avyttra andelarna i de fastighetsförvaltande 

bolagen. Den enda förutsättning under vilken sådan verksamhet kan anses utgöra 

rörelse är om den klassificeras som yrkesmässig handel med värdepapper.
136

 Det 

framgår även att det endast är i sådan rörelse som värdepapper kan anses utgöra 

lagertillgångar enligt 17 kap. IL. I andra typer av rörelser utgör de istället 

kapitaltillgångar enligt dessa bestämmelser. Detta styrker Magnussons och Jilkéns 

anföranden om att bedömningen ska göras utifrån de kriterier som råder för 

värdepappershandel. Avgörande för sådan bedömning är alltså gränsdragningen 

mellan förvaltning av och handel med värdepapper. Bedömningsgrunderna för 

denna gränsdragning återfinns inte i lagstiftning utan har istället etablerats genom 

relativt omfattande praxis.  

 

I den praxis som etablerats avseende yrkesmässig handel med värdepapper 

framgår att de avgörande kriterierna för bedömningen är omsättningen, antalet 

transaktioner samt omsättningshastigheten. Även att verksamheten bedrivits 

varaktigt och regelbundet med inriktning på kortfristiga transaktioner har varit 

betydande för bedömningen. Några konkreta och definitiva gränsvärden kan dock 

inte fastställas utan det framhålls att en helhetsbedömning ska göras utifrån 

omständigheterna i det specifika fallet. Vad som kan konstateras är att i de fall 

under 1988 där yrkesmässig handel med värdepapper ansetts föreligga översteg 

omsättningen alltid 3 miljoner kr, antalet transaktioner översteg 50 stycken samt 

omsättningshastigheten uppgick till minst 2 gånger. 

 

Även om dessa siffror erbjuder viss vägledning ska det dock åter belysas att en 

helhetsbedömning ska göras med utgångspunkt i de för fallet specifika 

omständigheterna. Detta inbjuder till frågeställningar om en väldigt hög siffra 

avseende ett visst kriterium kan medföra att kravet för ett annat kriterium sjunker. 

Vid ett sådant förhållningssätt skulle exempelvis en mycket hög omsättning 

reducera kravet på antal transaktioner.  Denna frågeställning är avgörande för 

bestämmelsernas tillämpning vid fastighetspaketering. Detta eftersom 

förhållandena vid fastighetspaketering skiljer sig avsevärt för de som råder vid 

handel med värdepapper. Omsättningen vid avyttring av andelar vid 

fastighetspaketering är avsevärt högre än de summor som är aktuella i den praxis 

som berör handel med värdepapper. Samtidigt är antalet transaktioner per år 

väsentligt lägre i bolag som avyttrar paketerade fastigheter. 
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I Guldmyranmålet genomfördes  exempelvis under 2006 fem transaktioner till en 

omsättning på ca 655 miljoner kr och under 2007 genomfördes elva transaktioner 

vilka resulterad i en omsättning motsvarande ca 783 miljoner kr. Detta kan sättas i 

relation till de rättsfall som behandlar yrkesmässig handel med värdepapper där 

den årliga omsättningen uppgått till som högst ca 71,7 miljoner kr. I de mål under 

1988 där omsättningen varit som högst i jämförelse med andra mål rörande 

yrkesmässig värdepappershandel har antalet transaktioner också varit väsentligt 

högre än de 50 stycken som Skatteverket tillämpat som riktmärke. Antalet 

transaktioner i de tre mål där omsättning varit som högst har motsvarat 219 

stycken till en omsättning på ca 31,6 miljoner kr, 146 stycken till en omsättning 

på ca 42,3 miljoner kr samt 344 stycken till en omsättning på 71,7 miljoner kr.
137

 

Vid denna jämförelse framgår tydligt de skilda förhållandena som präglar de olika 

verksamheterna. Omsättningen vid varje enskild transaktion vid 

fastighetspaketering är väsentligt högre än vid handel med värdepapper vilket 

resulterar i att den totala omsättningen är mycket högre, detta trots att antalet 

transaktioner väsentligt understiger det antal som råder vid handel med 

värdepapper. 

 

Det fastighetspaketerande bolaget har dessutom möjligheten att bilda ett flertal 

holdingbolag och därmed sprida den externa avyttringen på dessa bolag. Även om 

koncernen som helhet företar ett större antal paketeringstransaktioner blir de som 

företas i varje enskilt holdingbolag färre. Detta skulle reducera såväl omsättningen 

som antalet transaktioner och den praxis som etablerats avseende yrkesmässig 

handel med värdepapper skulle sättas ur spel. 

 

Omsättningshastigheten är ett annat centralt kriterium vars tillämpabarhet vid 

fastighetspaketering kan ifrågasättas. Denna beräknas nämligen genom att 

omsättningen divideras med det för året genomsnittliga lagervärdet. Det 

genomsnittliga lagervärdet beräknas uteslutande genom att summan av det 

ingående och utgående lagervärdet divideras med två.  Vid fastighetspaketering är 

dock förhållandena ofta som så att fastigheten paketeras precis inför stundande 

extern avyttring. Detta medför att fastigheternas värde sällan ingår i vare sig 

ingående eller utgående balans i det bolag som sedermera avyttrar andelarna 

externt. Skulle en omsättningshastighet då kalkyleras för bolaget skulle den, till 

följd av de mycket låga värdena på ingående och utgående andelsinnehav, bli näst 

intill oändligt hög.  

 

De kriterier för värdepapper som enklast kan appliceras till fastighetspaketering är 

de som berör kortfristigheten samt omsättningssyftet. Att syftet med innehavet av 

andelarna är att omsätta dessa framstår som uppenbart samtidigt som det ofta rör 

sig om kortfristiga transaktioner. Sammantaget torde det dock vara tämligen 

okontroversiellt att påstå att förhållandena vid fastighetspaketering skiljer sig 
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väsentligt från de som råder vid konventionell handel med värdepapper. Frågan är 

därmed om en reglering av förfarandet med tillämpning av de bestämmelser som 

etablerats för värdepappershandel kan anses optimal eller överhuvudtaget lämplig. 

Det finns visserligen inget som förhindrar att bestämmelserna tillämpas i de fall 

det står klart att alla de uppställda kriterierna uppfylls.  

 

Huruvida dessa kriterier dessutom kan anpassas utifrån de förhållanden som råder 

för fastighetspaketering, det vill säga att den höga omsättningen sänker kravet på 

antal transaktioner, är i nuläget oklart. Det finns inget i praxis som stödjer att 

sådan tillämpning är möjlig inom ramen för befintlig praxis avseende 

värdepappershandel men heller ingenting som utesluter det. För att yrkesmässig 

handel med värdepapper ska anses föreligga bör dock kravet på antalet 

transaktioner fortsättningsvis ställas relativt högt. Ska fastighetspaketering då 

prövas strikt utefter kriterierna för värdepappershandel bör dock kravet på antalet 

transaktioner ändå överstiga det antal som normalt företas vid fastighetspaketering 

i samma bolag under ett räkenskapsår. Förutsättningar för att tillämpa dessa 

bestämmelser vid fastighetspaketering bör således endast föreligga i speciella fall 

där antalet transaktioner är ovanligt högt.  

 

Om strävan är att förhindra eller begränsa omfattning inom vilken 

fastighetspaketering kan företas bör detta lämpligen göras från lagstiftarhåll. Detta 

genom att införa ny speciallagstiftning som är särskilt anpassad utifrån de 

omständigheter som råder vid fastighetpaketering och som reglerar detta på ett 

önskvärt sätt. Det bör alltså enligt min mening vara lagstiftarens uppgift att 

reglera förfarandet om detta överhuvudtaget anses önskvärt. 

7.4 Skatteflyktslagens tillämpbarhet vid fastighetspaketering 

Rättsliga handlingar som anses företas i syfte att genom konstlade upplägg uppnå 

skatteförmåner kan bortses ifrån med tillämpning av skatteflyktslagen om fyra 

rekvisit anses uppfyllda.
138

 Dessa rekvisit är skatteförmånsrekvisitet, 

medverkanderekvisitet, avsiktsrekvisitet samt rekvisitet om lagstiftningens syfte. 

Lagens tillämpbarhet har inte tidigare prövats på förfaranden där paketering av 

fastigheter i aktiebolag eller ekonomiska föreningar företagits i en helt svensk 

miljö.  

 

Däremot har, i ett mycket uppmärksammat mål, förfarandet prövats där 

fastigheten istället paketerats i ett handelsbolag.
139

 Denna typ av förfarande är 

upplagt som så att det svenska bolag som äger den aktuella fastigheten även äger 

en mycket liten andel i ett svenskt handelsbolag. Resterande andel i 

handelsbolaget ägs av ett utländskt bolag beläget i ett land där vinsten vid 

avyttring av andelar i svenska handelsbolag beskattas mycket lågt eller inte alls. 
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 Se avsnitt 6.1-5. 
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 Se avsnitt 6.6.1 
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Fastigheten överförs sedan genom en underprisöverlåtelse till handelsbolaget. När 

handelsbolaget som äger fastigheten sedermera avyttras är syftet att det utländska 

bolaget ska erhålla så stor del av vinsten som motsvarar deras andelsinnehav. På 

så vis transfereras större delen av vinsten från Sverige till utlandet där den 

beskattas mycket lågt eller inte alls. 

 

Eftersom underprisöverlåtelsen i Cypernmålet innebar en betydande 

värdeöverföring från SahlénHuset AB till Candice, att transaktionen inte 

betingades av verksamheten samt att den latenta skatteskuld som uppstod aldrig 

behövde infrias av bolaget ansåg HFD att 2 § 1-3 punkterna  skatteflyktslagen var 

uppfyllda.  Denna motivering av HFD bör även innebära att dessa rekvisit anses 

uppfyllda i de fall fastighetspaketering företas i aktiebolag eller ekonomiska 

föreningar. Vid ett sådant förfarande är bolaget onekligen medverkande i att 

transaktionerna företas vilket innebär att medverkanderekvisitet uppfylls. 

Eftersom förfarandet inte är av någon nytta för bolaget i omstruktureringssyfte 

utan endast företas i syfte att kapitalvinsten ska undgå beskattning kan 

avsiktsrekvistet anses uppfyllt.  

 

Avseende skatteförmånsrekvisitet anges i förarbeten att en skatteförmån ska 

bedömmas utifrån de aktuella förhållandena. En skatteförmån ska således anses 

uppstått även om den medför framtida skatteolägenheter. Detta bör därmed 

innebära att redan vid den skattefria avyttringen bör en skatteförmån anses 

uppstått oavsett om den latenta skatteskulden senare kommer införlivas eller ej. 

Att en skatteförmån uppstått bör därmed vara uppenbart även vid 

aktiebolagsvarianten trots att den latenta skatteskulden vid detta förfarande 

kvarstår i fastigheten.  

 

Likt de flesta fall som handlar om skatteflyktslagens tillämpabarhet är den 

avgörande frågan om förfarandet strider mot lagstiftarens syfte. I Cypernmålet 

anförde HFD att möjligheten att genomföra underprisöverlåtelser till och från 

handelsbolag numera avskaffats eftersom sådana transaktioner inte kunde 

säkerställa att inga otillbörliga skatteförmåner uppstår. HFD menade dock att det 

borde stått klart redan innan denna lagändring att bestämmelserna inte var avsedda 

till att rent konstlade upplägg skulle kunna företas vars enda syftet var att undgå 

den skatt som uppstått om tillgången avyttrats på sedvanligt vis.  

 

Såvitt framgår av HFD’s motivering kan det även på den punkten framstå som att 

det inte är någon väsentlig skillnad mellan paketeringsförfaranden innefattande 

handelsbolag respektive aktiebolag. Vid fastighetspaketering i aktiebolag företas 

även där underprisöverlåtelsen enbart i syfte att i ett senare skede undgå den 

kapitalvinstbeskattning som skulle uppstått vid en traditionell fastighetsavyttring. 

Skillnaden ligger troligtvis i de skilda skatteregler som finns för aktiebolag 

respektive handelsbolag. Holstads och Nilssons bedömning är nämligen att HFD’s 

beslut grundar sig på mer långtgående resonemang än de som framgår av 
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domskälen.
140

 Enligt Holstads mening kan resultatet av förfarandet anses strida 

mot grundläggande principer avseende beskattning av handelsbolag.  

 

De skattekonsekvenser som uppstod till följd av de då gällande reglerna för 

beskattning av handelsbolag innebär en väsentlig skillnad gentemot de som följer 

av en sådan fastighetspaketering som fokuserats på i denna uppsats. Dessa regler 

möjliggjorde för köparen att eliminera den latenta skatteskuld som åvilade 

fastigheten vid förvärvet. Samtidigt undgick större delen av ersättningen för 

andelarna i handelsbolaget beskattning till följd av det cypriotiska bolagets 

innehav av 99,9 procent av andelarna. Beskattning av övervärdet i fastigheten kan 

därmed kringgås i sin helhet. 

 

Det kan visserligen diskuteras om någon skatteförmån verkligen uppstår hos 

säljaren i detta mål. Nilsson, Svensson och Holstad anser samtliga att eftersom det 

är köparen som får möjligheten att eliminera den latenta skatteskuld som åvilar 

fastigheten uppstår skatteförmånen hos köparen. Detta skulle innebära att HFD’s 

bedömning, så som den framgår av domskälen, inte har stöd i lagstiftningen. En 

sådan utredning ligger dock utanför ramen för denna uppsats. Det som är relevant 

är vad detta har för effekter på paketering av fastigheter i aktiebolag och 

ekonomiska föreningar som företas i en helt svensk miljö. Förfarandet i 

Cypernmålet, sett till sin helhet, leder till att den latenta skatteskulden som uppstår 

till följd av den initiala underprisöverlåtelsen helt kan fråntas beskattning. Det är 

även detta som skiljer sig från skattekonsekvenserna som uppstår vid paketering 

av fastigheter i aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

 

Vid en fastighetspaketering i ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening 

beskattas visserligen inte heller vinsten som uppstår till följd av avyttringen av 

andelarna i dessa. Detta kompenseras dock genom att den latenta skatteskulden 

fortfarande finns kvar i det bolag som äger fastigheten. Någon möjlighet att i 

efterhand eliminera denna latenta skatteskuld finns inte. Den svenska skattebasen 

urholkas således inte på samma sätt som skulle vara fallet om förfarandet i 

Cypernmålet godkänts. Avsaknaden av möjlighet till att eliminera den latenta 

skatteskulden har även varit en avgörande anledning till att lagstiftaren inte ansett 

det önskvärt att införa regler som förhindrar fastighetspaketering i svenska 

aktiebolag och ekonomiska föreningar.
141

 Det är alltså en väsentlig skillnad 

förfarandena emellan avseende beskattningen av den latenta skatteskuld som 

åvilar fastigheten till följd av att den varit föremål för en underprisöverlåtelse. 

Detta talar för att skatteflyktslagen inte kan tillämpas vid paketering av fastigheter 

i en helt svensk miljö på samma sätt som den tillämpats i Cypernmålet.  
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 Se avsnitt 6.6.2. 
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 Se avsnitt 2.1-2. 
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Vad som ytterligare talar för att skatteflyktslagen inte kan tillämpas på sådan 

fastighetspaketering som uppsatsen fokuserar på är att förfarandet länge varit känt 

för lagstiftaren. Detta utan att det ansetts önskvärt att införa bestämmelser som 

förhindrar eller begränsar möjligheten till förfarandet. Inom den skatterättsliga 

doktrinen har det konstaterats att skatteflyktslagen inte ska tillämpas på 

förfaranden som länge varit känt av lagstiftaren utan att några åtgärder vidtagits 

för att motverka dessa.
142

 Att nu underkänna ett sådant förfarande med 

tillämpning av skatteflyktslagen skulle därmed innebära en reduktion av 

förutsebarheten som anses var en fundamental rättsäkerhetsaspekt.
143

  

 

Vid en sammantagen analys framstår det som om skatteflyktslagen inte bör kunna 

tillämpas på fastighetspaketeringsförfaranden som företas i aktiebolag eller 

ekonomiska föreningar i en helt svensk miljö. 

                                                 
142

 Se avsnitt 6.5. 
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 Se SOU 1993:62 s. 77-78. 
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8. Slutsatser 

I kapitlet presenteras de slutsatser som följer av analysen och besvarar 

uppsatsens syfte och problemformulering. 

 

Inledningsvis kan det konstateras att de konkreta och definitiva slutsatser som kan 

dras avseende rättsläget vid fastighetspaketering är begränsade. Detta till följd av 

den bristande praxis avseende de frågor som berör exempelvis förfarandets 

prövning utifrån 17 kap. 3 § IL samt skatteflyktslagens tillämpbarhet. Vad som 

dock kan konstateras med anledning av HFD 2012 not. 34 är att prövningen av 27 

kap. 6 § IL’s tillämpbarhet ska prövas med utgångspunkt i den verksamhet som 

faktiskt bedrivs i det bolag som direkt äger andelarna i de fastighetsförvaltande 

bolagen. Den hypotetiska prövning som SRN tillämpade finns därmed inte stöd 

för.  

 

Detta innebär dessutom att även bolag som bedriver byggnadsrörelse eller handel 

med fastigheter kan kringgå dessa bestämmelser genom att bilda ett holdingbolag 

som äger och avyttrar andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen. Detta är även 

det vanligaste upplägget för bolag som inte bedriver sådan verksamhet i egentlig 

mening i syfte att säkerställa att andelarna inte ”smittas” av någon i bolaget eller 

koncernen bedriven verksamhet.  

 

Vad gäller påståendet att en prövning enligt 27 kap. 6 § IL skulle utesluta en 

prövning enligt 17 kap. 3 § IL med hänvisning till principen lex specialis derogat 

legi generali förutsätter att det råder regelkonkurrens bestämmelserna emellan. 

Eftersom det vanligaste förfarandet är att använda ett holdingbolag vars enda 

verksamhet består i att äga och avyttra andelarna i de fastighetsägande blir 27 kap. 

6 § IL aldrig tillämpbar. Detta eftersom bestämmelserna utgör speciallagstiftning 

avseende bolag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Någon 

regelkonkurrens föreligger således inte. 

 

Utöver detta är den enda omständigheten som skulle kunna utesluta en prövning 

utifrån 17 kap. 3 § IL, att 27 kap. 6 § IL uttömmande behandlar de fall då andelar 

i fastighetsförvaltande bolag kan utgöra lagertillgångar. Vid en granskning av 

förarbetena till bestämmelserna och syftet med dess införande framgår det att 

bestämmelserna är till för att harmonisera beskattningen avseende direkt och 

indirekt fastighetsinnehav hos sådana bolag som berörs av lagstiftningen. Det 

finns således ingenting som tyder på att bestämmelserna uttömmande skulle 

behandla de fall då andelar i fastighetsförvaltande bolag kan anses utgöra 

lagertillgångar. Sammantaget tyder detta på att det inte föreligger några hinder för 

att andelarnas karaktär vid fastighetspaketering prövas utifrån bestämmelserna i 

17 kap. 3 § IL. 
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En avgörande fråga för rättsläget är hur fastighetspaketering ska bedömmas 

utifrån bestämmelserna 17 kap. 3 § IL. Av lagförarbeten, praxis samt skatterättslig 

doktrin framgår att gällande rätt idag förutsätter att värdepapper ingår i en 

yrkesmässig handel med värdepapper för att kunna anses utgöra lagertillgång 

enligt 17 kap. 3 § IL. Gränsdragningen avseende sådan rörelse har etablerats 

genom omfattande praxis. Av denna praxis framgår att de avgörande kriterierna i 

bedömningen är omfattningens storlek, antalet transaktioner samt 

omsättningshastigheten. Även omsättningssyftet och kortfristigheten i 

transaktionerna har varit av stor betydelse. Vad som tydligt framgår vid 

granskning av denna praxis är att förhållandena vid fastighetspaketering skiljer sig 

väsentligt från de som råder vid handel med värdepapper. Omsättningen vid 

fastighetspaketering är väsentligt högre samtidigt som antalet transaktioner är 

väsentligt lägre i relation till handel med värdepapper sett på årsbasis. Samtidigt 

är beräkningen av omsättningshastigheten svår att tillämpa vid 

fastighetspaketering.  

 

Sammantaget förefaller det därmed inte vara optimalt att bedöma 

fastighetspaketering utifrån denna praxis om syftet är att reglera förfarandet. 

Uppfylls samtliga kriterier för värdepappershandel finns det dock inget som 

hindrar att dessa bestämmelser tillämpas vid ett paketeringsförfarande. I sådana 

fall föreligger nämligen yrkesmässig handel med värdepapper rent skatterättsligt 

även om syftet inte är att bedriva sådan verksamhet. Kravet på antal transaktioner 

avseende handel med värdepapper bör dock fortsättningsvis ställas så högt att det 

endast i mycket speciella fall kan uppfyllas av bolag som avyttrar paketerade 

fastigheter.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det av relevanta rättskällor framgår att 

den enda möjligheten för värdepapper att anses utgöra lagertillgång enligt 17 kap. 

3§ IL är att de ingår i en yrkesmässig värdepappershandel. Fastighetspaketering 

bör, så som bestämmelserna ser ut idag, bedömmas utifrån den etablerade praxis 

på detta område. Detta kan dock inte anses vara optimalt. Är syftet från det 

allmännas håll att reglera denna typ av föraranden bör detta lämpligen göras från 

lagstiftarhåll i form av speciallagstiftning utformad efter de för förfarandet 

specifika omständigheterna.  

 

Vad gäller Cypernmålets effekter avseende skattflyktslagens tillämpbarhet på 

sådan fastighetspaketering som behandlats i denna uppsats är det även där 

olämpligt att dra några definitiva slutsatser. Såvitt framgår av domskälen är 

HFD’s avgörande bedömningar i målet i hög grad applicerbara även på paketering 

i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Vid en granskning av de olika 

förfarandena i sin helhet framgår dock väsentliga skillnader i de resulterande 

skattekonsekvenserna. Förfarandet som tillämpades i Cypernmålet möjliggjorde 

för köparen att eliminera den latenta skatteskulden som uppstod till följd av 

underprisöverlåtelen. Denna latenta skatteskuld beskattades således varken av 
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köpare eller av säljare. Vid paketering av fastigheter i aktiebolag eller ekonomiska 

föreningar finns däremot den latenta skatteskulden kvar i det avyttrade bolaget 

och någon möjlighet att utan beskattningskonsekvenser eliminera denna existerar 

inte. Den skatteförmån som uppstår hos säljaren kompenseras därmed genom 

framtida olägenheter i beskattningen för köparen. Därmed reduceras inte den 

svenska skattebasen på samma sätt som vid handelsbolagsvarianten.  

 

Vad som ytterligare talar mot skatteflyktslagens tillämpbarhet vid paketering av 

fastigheter i aktiebolag eller ekonomiska föreningar är att förfarandet länge varit 

känt för lagstiftaren. Detta utan att det införts några bestämmelser för att förhindra 

detta. Att helt plötsligt underkänna förfarandet med tillämpning av 

skatteflyktslagen får därmed anses utgöra en väsentlig rättssäkerhetsinskränkning. 

Mycket talar därför emot att skattflyktslagen kan tillämpas på förfarandet.  
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