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I 

 

Förord 

Vi avslutar våra studier på Lantmäteriprogrammet ekonomisk/juridisk inriktning på 

Högskolan i Gävle med detta examensarbete. Vi vill tacka vår kontaktperson Johan 

Bäckström på Lantmäteriet för den ursprungliga idén, information samt vägledning 

under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare Märit Walfridsson för all 

konstruktiv kritik samt de goda råd du gett oss på vägen. Ett stort tack vill vi ge till Lina 

Fröberg och Anders Ahlberg på Vasakronan som hjälpt oss att utforma intervjufrågorna 

som användes i arbetet. De bolag som medverkat i studien vill vi tacka för dess 

medverkan och för att de ville dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 

Slutligen vill vi även tacka familj och vänner som hjälp till med korrekturläsning och 

gett oss stöd under arbetets gång. 

 

Gävle i maj 2015 

 

Ida Fröberg & Maria Hellsten 

 

  



 

II 

 

Sammanfattning  

Olika aktörer på fastighetsmarknaden har svårigheter att värdesätta kommersiella 

fastigheter på grund av den minskade transparensen på marknaden. Den minskade 

transparensen är ett resultat av att färre fastigheter överlåts genom köpehandling idag. 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse på fastighetsmarknaden och på 

så vis underlätta för olika aktörer på fastighetsmarknaden att genomföra 

marknadsanalyser. Målet är att utreda varför vissa bolag väljer att överlåta sina 

fastigheter med köpehandling istället för att överlåta fastigheter genom att paketera den 

i ett dotterbolag. Två rättsfall har studerats för att få rättsväsendets bedömningar. 

Genom rättsfallen kunde det konstateras att det råder en viss osäkerhet i hur 

beskattningen ska genomföras vid fastighetsöverlåtelser. Denna osäkerhet kan leda till 

att bolagen väljer att överlåta fastigheterna genom köpehandling där rättsläget är mycket 

tydligare. 

 

För att utreda varför bolag väljer att överlåta kommersiella fastigheter genom 

köpehandling har en intervjustudie genomförts. Intervjustudien påvisade att bolagens 

val av överlåtelseform är beroende av de för- och nackdelar samt de skattemässiga 

konsekvenser som överlåtelsen medför. Intervjustudien visar även att enklare 

överlåtelseprocesser föredras av bolagen samt att de säljande bolagen vill uppnå en 

ekonomisk vinning genom överlåtelserna av fastigheterna. 

 

Slutsatsen är att säljarens val av överlåtelseform är beroende på utfallet av 

kalkyleringsmetoden, köparens påverkan på överlåtelseformen samt hur komplicerad 

överlåtelseprocessen får vara. Den ökade transparensen som överlåtelser genom 

köpehandling bidrar till gör att de olika aktörernas marknadsanalyser på 

fastighetsmarknaden kan förenklas och bli mer tillförlitliga. Utöver detta avser 

regeringen att tillsätta en utredning angående skatteplanering i samband med då 

fastigheter paketeras i bolag. Beroende på vad regeringens utredning får för utfall kan 

antalet överlåtelser på fastighetsmarknaden ändras vilket skulle kunna vara intressant att 

undersöka i en framtida studie.  

Nyckelord 

Fastighetsöverlåtelse, köpehandling, bolagspaketering, stämpelskatt, kapitalvinstskatt, 

bostadsrättsförening, näringsbetingade aktier.
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Abstract  

Different participants in the real estate market have difficulty in valuing commercial 

real estate due to reduced market transparency. The reduced transparency is a result of 

fewer properties being transferred by way of document of purchase today. The purpose 

of this study is to create a better understanding of the property market and be able to 

provide market participant with an improved understanding how to analyze this market. 

The objective is to investigate why some companies choose to sell properties by way of 

document of purchase instead of transferring the property by using a limited company 

structure. Two legal cases have been reviewed for judicial assessments. The court cases 

analysis showed the degree of turnover of property transfers can lead to uncertainty in 

terms of possible tax implications. This uncertainty might lead to companies choosing 

to transfer properties by way of document of purchase due to the much clearer legal 

position. 

 

An interview study has been conducted to investigate why companies transfer 

commercial properties through the use of purchase document. The study showed that 

companies’ choice of transfer form is dependent on the advantages and disadvantages of 

the form together with possible tax implications. The interview study also showed a 

simple transfer process is preferred together with financial gains when selling 

properties. 

 

The conclusion is that the seller’s preferred choice of transfer form is dependent on the 

outcome of the project models, the purchasers’ impact and how complicated the transfer 

process may be. The increased level of transparency achieved by using document of 

purchase makes it easier for participants in the real estate market to conduct market 

analysis and also to make the results more reliable. In addition to this the Swedish 

government intends to launch an investigation into potential effects of tax planning in 

connection with the use of limited corporate structures. The number of transferals in the 

property market could potentially change dependent on the outcome of the 

government’s investigation and if so this could be an interesting topic for a future study. 

Keywords 

Real estate transfer, proof of purchase, packaging companies, stamp duty, capital gains 

tax, housing association, business-related shares. 
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Begrepp och definitioner 

Avkastningsmetoden Metod för att beräkna fastighetens avkastningsvärde vilket 

baseras på framtida in- och utbetalningar. 

 

Fusion Överlåtelse där samtliga tillgångar och skulder som ett 

aktiebolag har förs över till det övertagande bolaget. 

 

Kapitaltillgång  Tillgång i en näringsverksamhet. 

 

Kommersiell fastighet Fastighet där näringsverksamhet bedrivs i form avuthyrning 

av bostäder och lokaler. 

 

Koncern  En koncern utgörs av moderbolag och dotterbolag. 

 

Köpehandling Handling som upprättas vid ett fastighetsförvärv. Består 

oftast av två delar, ett köpekontrakt och ett köpebrev. 

 

Lagertillgång Tillgång i ett bolag som är avsedd för omsättning eller 

förbrukning. 

 

Marknadsnoterad andel Andel som är upptagen till handel på en reglerad marknad 

(noterad på svensk eller utländsk börs). 

 

Näringsbetingande aktier Onoterade aktier och även noterade aktier om ägarföretaget 

innehar andelar om minst 10 % av rösterna i företaget. Om 

rösterna är färre än 10 %, är även aktierna näringsbetingande 

om det finns ett näringssamband mellan bolagen. 

 

Onoterad aktie Andel som inte är marknadsnoterad på en reglerad marknad. 
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Ortsprismetoden Analys av likvärdiga värderingsobjekt för att fastställa ett 

marknadsvärde på en fastighet. 

 

Respondent  Den som svarar på en intervju. 

 

Transparens  Öppenhet och insyn på fastighetsmarknaden. 

 

Värdeminskningsavdrag Avdrag vid inkomstbeskattning för avskrivning på 

inventarier och andra anläggningstillgångar. 
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1  Inledning 

Vid överlåtelser av kommersiella fastigheter med köpehandling är transparensen på 

fastighetsmarknaden av stor vikt. En god transparens på fastighetsmarknaden bidrar till 

att rätt värdenivå kan fastställas för kommersiella fastigheter. Detta kapitel behandlar 

bakgrund, syfte, frågeställning och avgränsningar.  

1.1  Bakgrund 

Avyttring av en fastighet kan ske genom köp, byte eller gåva, samt genom paketering i ett 

dotterbolag. Fastigheter kan även avyttras genom fastighetsreglering. Aktiebolag 

överlåter vanligtvis fastigheter genom köpehandling eller genom att fastigheten genomgår 

en bolagspaketering. Dessa två typer av fastighetsöverlåtelser skiljer sig åt främst genom 

de skattemässiga konsekvenser som drabbar köparen och säljaren. 

Fastighetsöverlåtelserna skiljer sig även åt i hur de registreras samt vilka uppgifter som 

förs in i fastighetsregistret då fastigheten överlåts.  

 

Idag har det blivit allt vanligare att kommersiella fastigheter paketeras i aktiebolag och att 

de näringsbetingade aktierna sedan överlåts till en ny ägare. Anledningen till detta är att 

det infördes en ny lag den 1 juli 2003 där försäljning av näringsbetingade aktier blev 

skattefri (prop. 2002/03:96, Institutet för värdering av fastigheter & ASPECTs sektion för 

fastighetsvärdering, SFF, 2011). År 2011 ändrades även lag om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter (SFS 1984:404) vilket innebar en höjning av stämpelskatten 

från 3 % till 4,25 % för juridiska personer (prop. 2010/11:206). Dessa två lagändringar 

kan vara en bidragande faktor till att allt fler fastigheter överlåts genom paketering i 

bolag. Seida och Wempe (2000) anser att fastighetsmarknaden bör undersökas närmare 

för att se hur olika aktiebolag och investerare påverkas av skattereglerna. De rådande 

skattereglerna gör att staten går miste om miljonbelopp i skatteintäkter varje år då 

fastigheter överlåts genom att de paketeras i bolag (Skatteverket, 2008). Enligt 

budgetpropositionen 2014 avser regeringen att tillsätta en utredning för att se över 

frekvensen av företeelsen att fastigheter paketeras i bolag i syfte att skatteplanera (prop. 

2014/15:1).  
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Denna forskning efterfrågas av sektionen för fastighetsekonomi på Lantmäteriet i Gävle 

på grund av att de har svårigheter att finna lämpliga jämförelseobjekt när de ska använda 

ortsprismetoden vid fastighetsvärdering. En av Lantmäteriets huvuduppgifter är att arbeta 

fram värderingsmodeller inför fastighetstaxeringar. Detta arbete försvåras allt mer på 

grund av att antalet genomförda fastighetsöverlåtelser genom köpehandling har minskat. 

Vid framtagandet av dessa värderingsmodeller är det i första hand ortsprismetoden som 

ska användas, men då Lantmäteriet sett en väsentlig minskning av antalet genomförda 

fastighetsöverlåtelser genom köpehandling de senaste 12 åren, blir denna metod svår att 

använda. Detta leder i sin tur till svårigheter att sätta rätt värdenivå på kommersiella 

fastigheter. Som komplement till ortsprismetoden används avkastningsmetoden för att 

arbeta fram värderingsmodeller inför fastighetstaxeringar. I Lantmäteriets arbete ingår 

även att följa prisutvecklingen och analysera fastighetsmarknaden. Det krävs då att det 

finns en förståelse för varför marknaden och dess aktörer agerar på ett visst sätt. 

Lantmäteriet vill därför att det ska utredas vilka eventuella drivkrafter det finns för att 

överlåta fastigheter genom köpehandling eller om det är lagstiftningen i detta fall som 

utgör ett hinder. Lantmäteriet saknar för närvarande resurser att utreda denna fråga, därför 

har en möjlighet uppkommit att undersöka ämnet genom detta examensarbete (J, 

Bäckström, personlig kommunikation, 9 mars 2015). 

1.2  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse på fastighetsmarknaden och på så 

vis underlätta för olika aktörer på fastighetsmarknaden att genomföra marknadsanalyser. 

 

Målet är därför att utreda varför bolag väljer att överlåta sina fastigheter med 

köpehandling istället för att överlåta fastigheten genom paketering i ett dotterbolag. För 

att utreda detta kommer följande frågor att ställas, där den första punkten är huvudfrågan i 

studien: 

 

 Varför överlåter bolag fastigheter genom köpehandling istället för att överlåta 

fastigheten genom att paketera den i ett bolag?  

 Vilka för- och nackdelar finns det med att överlåta fastigheten genom 

köpehandling? 
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 Vilka för- och nackdelar finns det med att överlåta fastigheten i en paketerad 

bolagsform? 

 Vad har bolagen för syn på regeringens avsedda utredning angående paketering av 

fastigheter i bolag som verktyg för skatteplanering? 

1.3  Avgränsningar 

Denna studie är enbart inriktad på aktiebolag som verkat som överlåtande part vid en 

överlåtelse. Handelsbolag, kommanditbolag och fåmansbolag har exkluderats för att 

begränsa studiens omfattning. 

 

Studien inriktar sig endast på att granska skillnader mellan fastighetsöverlåtelser genom 

köpehandling och fastighetsöverlåtelser genom paketering i bolag. Fastighetsreglering 

kan även tillämpas för att överlåta fastigheter eller delar av fastigheter. Detta har dock 

inte behandlas, återigen för att begränsa studiens omfattning. 

Intervjuerna genomförs med transaktionsansvariga på svenska aktiebolag. Utländska 

aktiebolag har inte beaktats för att begränsa urvalets omfattning. Studien omfattar endast 

kommersiella fastigheter i form av kapitaltillgångar med typkoderna 320, 322 och 325.  

 

320 – Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. 

322 – Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad. 

325 – Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. 

1.4  Källkritik 

Litteraturen i form av vetenskapliga artiklar inom detta område är tunn därför har mycket 

information hämtats från lagar och propositioner samt från annan litteratur som behandlar 

ämnet. Viss information har hämtats från tidigare studentuppsatser men informationen 

ifrån dessa har använts med försiktighet då studierna inte är vetenskapligt granskade och 

är därmed inte lika tillförlitliga. Informationen från dessa studentuppsatser har dock 

beaktats då de belyser ämnet på ett användbart sätt. 

 

Vid intervjuer finns det alltid en möjlighet att feltolkningar görs. För att minimera dessa 

så har telefonintervjuerna transkriberats direkt efter genomförandet. För att minska 
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feltolkningarna ytterligare fick bolagen möjlighet att läsa och kommentera den färdiga 

analysen innan arbetet publiceras. 

1.5  Disposition 

Kapitel ett behandlar bakgrunden till ämnet och beskriver varför denna forskning är 

viktig. Syfte, frågeställning och avgränsningar presenteras även här. Kapitel två ger en 

fördjupad inblick i ämnet genom en studie av litteratur och två rättsfall. Bakgrunden till 

regeringens avsedda utredning presenteras här. Kapitel tre beskriver forskningsmetoden 

som använts, det vill säga en kvalitativ intervjustudie. I kapitel fyra presenteras de resultat 

som intervjuerna producerat. Kapitel fem innehåller en diskussion om det resultat som 

framkommit för varje frågeställning. I kapitel sex finns de slutsatser som dragits vid 

analysen av resultatet.   
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2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel behandlar hur fastigheter överlåts genom köpehandling samt hur fastigheter 

överlåts genom att de paketeras i ett dotterbolag. Även för- och nackdelar med dessa 

överlåtelseformer beskrivs samt två rättsfall och en beskrivning av utredningen som 

regeringen avser att tillsätta. 

2.1  Överlåtelse av kommersiell fastighet genom köpehandling  

Enligt 1 kap. 1 § Jordabalken (SFS 1970:994) är fast egendom jord och är indelad i 

fastigheter. Avgränsningen på fastigheterna är horisontell eller både horisontell och 

vertikal enligt 1 kap. 1 § JB (SFS 1970:994). Till fast egendom räknas förutom jord även 

vattendrag och sjöar. De byggnader och anläggningar som finns på fastigheten för 

stadigvarade bruk hör också till den fasta egendomen. Undantaget är allmänt vatten som 

inte hör till någon fastighet och är inte fast egendom (Institutet för värdering av 

fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011). Detta avsnitt 

behandlar strukturen för en överlåtelse genom köpehandling och även hur hembud till 

bostadsrättsföreningar går till. 

2.1.1 Tillvägagångssätt 

Då fastigheter överlåts med köpehandling sker detta genom att en skriftlig köpehandling 

upprättas. Denna undertecknas av både köpare och säljare. Köpehandlingen ska innehålla 

en uppgift om köpeskillingens belopp samt en uppgift om att säljaren förklarar att den 

fasta egendomen överlåts till köparen. Finns inte dessa uppgifter i köpehandlingen så är 

köpet ogiltigt enligt 1 kap. 1 § JB (SFS 1970:994). Då överlåtelsen har ägt rum har den 

nya fastighetsägaren tre månader på sig att ansöka om lagfart enligt 20 kap. 1-2 §§ JB 

(SFS 1970:994). Denna ansökan skickas till inskrivningsmyndigheten där den behandlas 

och ny lagfaren ägare registreras i fastighetsregistret (Julstad, 2011). Då fast egendom 

förvärvas ska stämpelskatt betalas till staten enligt 1 kap. 1 & 4 §§ Lag om stämpelskatt 

vid inskrivningsmyndigheter (SFS 1984:404). 
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2.1.2 Stämpelskatt 

Stämpelskatt betalas till staten då fast egendom förvärvas genom köp, byte, expropriation 

eller andra tvångssituationer och betalas även för beviljande av inteckningar enligt 1 kap. 

1 § SL (SFS 1984:404). Stämpelskatten ska erläggas vid förvärv av fast egendom i 

samband med att lagfarten beviljas (Henkow & Kleist, 2014). Stämpelskatten för fysiska 

personer som förvärvar en fastighet uppgår till 1,5 % av egendomens värde. För juridiska 

personer var stämpelskatten 3 % av egendomens värde före 2011 enligt 8§ SL (SFS 

1984:404). År 2011 höjdes stämpelskatten för juridiska personer till 4,25 % av 

egendomens värde.  Ett undantag från detta är i det fall då en bostadsrättsförening 

förvärvar fastigheten. Stämpelskatten som bostadsrättsföreningen betalar uppgår till 1,5 

% av egendomens värde likt en fysisk person enligt 8 § SL (SFS 2010:774). Grunden till 

stämpelskatteberäkningen är fastighetens köpeskilling eller fastighetens taxeringsvärde 

året innan lagfart beviljades. Det värdet som är högst av dessa två är det värde som 

stämpelskatten grundas på. (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). I vissa fall erläggs 

ingen stämpelskatt för förvärv av fast egendom, till exempel vid transportköp (Bokelund 

Svensson, 2013). 

2.1.3 Transportköp 

Transportköp är en överlåtelse som sker då en fastighet överlåts vidare inom tre månader 

med oförändrade avtalsvillkor sedan den förvärvats. Stämpelskatten betalas då enbart vid 

den sista överlåtelsen. Detta möjliggör att fastigheten kan överlåtas flera gånger inom tre 

månader och stämpelskatt betalas enbart för det senaste förvärvet (Bokelund Svensson, 

2013). För att detta ska kunna tillämpas måste lagfart sökas för de tidigare förvärven 

inom rätt tid enligt SL 7§ (SFS 2010:774). Enligt 7 § SL (SFS 2010:774) ska dock 

skattebefrielse nekas då överlåtelse av en fastighet sker mellan två juridiska personer som 

ingår i samma koncern. Detta innebär att om den juridiska person som överlåtit 

fastigheten är moderbolag eller dotterbolag till den som förvärvat fastigheten så ska inte 

tranportköpsbestämmelserna gälla enligt 7 § SL (SFS 2010:774). Bestämmelserna om att 

skattebefrielse inte ska medges för de som ingår i samma koncern kommer av att dessa 

överlåtelser mellan bolag skulle bli helt skattebefriade om reglerna om transportköp 

kunde tillämpas (Herder & Wallenås, 2008). 
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2.1.4 Kapitalvinstskatt 

Då en fastighet överlåtits ska intäkter och kostnader som uppstått vid försäljningen 

tillkännages. De vinster som har uppkommit ska beskattas och denna skatt kallas 

kapitalvinstskatt. Vinsten som uppstått bedöms enligt 44 kap. 13 § Inkomstskattelagen 

(SFS 1999:1229) vara skillnaden mellan ersättningen för fastigheten och 

omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet innebär anskaffningskostnaden för fastigheten 

samt utgifterna för eventuella förbättringar enligt 44 kap. 14 § IL (SFS 1999:1229). 

Kapitalvinstskatten för juridiska personer är 22 % av den totala vinsten som uppkommit i 

och med försäljningen av fastigheten enligt 65 kap. 10 § IL (SFS 1999:1229). 

Kapitalvinstkatten betalas till staten och det är den lagfarne ägaren som avyttrar 

fastigheten som är skyldig att betala den (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Avyttring av fastighet innebär försäljning, byte eller liknande överlåtelse enligt 44 kap. 3 

§ IL (SFS 1999:1229). 

2.1.5 Fastighetsregistret 

Sverige har sedan lång tid tillbaka registrerat uppgifter angående fast egendom i ett 

särskilt fastighetsregister. Grundläggande fastighetsinformation och andra uppgifter 

redovisas i detta för landets 3,5 miljoner registerenheter (Institutet för värdering av 

fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011). Ur fastighetsregistret 

kan lagfarna ägare och andra uppgifter utläsas (Ekbäck, 2009). Genom att lagfaren ägare 

till fastigheten kan utläsas ur fastighetsregistret kan skattefördelning och begränsningar av 

marken möjliggöras (Alemie, Bennet & Zevenbergen, 2015). Ur fastighetsregistret kan 

även registrerade köpeskillingar som erlagts vid fastighetsöverlåtelser utläsas (Navratil & 

Frank, 2008). 

 

Enligt lagen om fastighetsregister 1 kap. 1 § (SFS 2000:224) är fastighetsregistrets 

funktion att tillhandahålla uppgifter som finns i registret till offentligheten. Denna 

funktion kallas fastighetsanknuten information. Enligt institutet för värdering av 

fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF (2011) ger den offentliga 

fastighetsanknutna informationen stabilitet och säkerhet åt olika aktörer på 

fastighetsmarknaden så som fastighetsägare, rättighetshavare, kreditgivare och andra 

aktörer. 
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2.1.6 Hembud för bostadsrättsförening 

När ett bolag vill avyttra en hyreshusfastighet måste de undersöka om det finns någon 

registrerad intresseanmälan från de boende om att förvärva fastigheten (Victorin & 

Flodin, 2011). Hyresgästerna i en hyresfastighet har möjligheten att bilda en 

bostadsrättsförening enligt lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt 

eller kooperativ hyresrätt (SFS 1982:352). Detta genomförs för att ombilda fastigheten till 

bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen ska då göra en intresseanmälan om att förvärva 

fastigheten hos inskrivningsmyndigheten för att detta sedan ska kunna införas i 

fastighetsregistret. Denna intresseanmälan gäller i två år och påverkar fastighetsägarens 

rätt att förfoga över fastigheten (Victorin & Flodin, 2011).  

 

Om fastighetsägaren vill avyttra hyresfastigheten, där intresse att förvärva fastigheten 

finns registrerat, måste denne erbjuda bostadsrättsföreningen att förvärva fastigheten. 

Detta erbjudande kallas hembud enligt lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till 

bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (SFS 1982:352). Lagen jämställer köp med 

aktiebolagslagens regler angående överlåtelse genom tillskott till bolag, utdelning eller 

skifte från bolag samt fusion. Detta innebär att en ideell andel i fastigheten inte kan 

överlåtas utan att hembud till bostadsrättsföreningen lämnas (Victorin & Flodin, 2011). 

Undantag från hembudet kan dock göras om överlåtelsen avser andelar och köparen redan 

äger andelar i egendomen, som förvärvats på annat sätt än genom gåva eller om 

bostadsrättsföreningen godkänner överlåtelsen enligt lag om rätt till fastighetsförvärv för 

ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (SFS 1982:352). 

 

Ett hembud ska göras skriftligen till hyresnämnden på orten och anmälan ska innehålla ett 

förslag på köpeavtal med uppgifter avseende priset på fastigheten samt eventuella villkor. 

Bostadsrättsföreningen har sedan tre månader på sig att skriftligen anta hembudet till 

hyresnämnden. Därefter kan köpeavtal ingås mellan bostadsrättsföreningen och 

fastighetsägaren. Skulle bostadsrättsföreningen avslå hembudet eller inte anta hembudet 

inom rätt tid har fastighetsägaren möjlighet att sälja fastigheten till en annan köpare 

(Victorin & Flodin, 2011).  
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2.2  Överlåtelse av kommersiell fastighet genom 

bolagspaketering 

Fastighetsöverlåtelser genom paketering av fastigheter i bolag har blivit allt vanligare 

efter en ändring i inkomstskattelagen 2003 (Institutet för värdering av fastigheter & 

ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011). Lagändringen innebar att 

kapitalvinsten vid avyttrande av näringsbetingade aktier skattebefriades (prop. 

2002/03:96). Detta avsnitt beskriver strukturen för paketering av fastigheter i bolag samt 

vilka skatteffekter paketering medför.  

2.2.1 Tillvägagångssätt 

Aktiebolag kan överlåta en eller flera kommersiella fastigheter genom att paketera 

fastigheterna i ett dotterbolag (Bokelund Svensson, 2013).  Strukturen för en sådan 

fastighetsöverlåtelse beskrivs i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Strukturen av en fastighetsöverlåtelse genom paketering i bolag. 

 

Aktiebolaget bildar ett dotterbolag inom koncernen som ska fungera som ett skal för 

fastigheten (Bokelund Svensson, 2013). Aktiebolaget överlåter sedan fastigheten till 

dotterbolaget genom en underprisöverlåtelse (Kleerup & Tegander 2009). Den 
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kommersiella fastigheten som nu ägs av dotterbolaget kan avyttras genom att de 

näringsbetingade aktierna i dotterbolaget överlåts till en extern köpare (Institutet för 

värdering av fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011). En 

överlåtelse som genomförs på detta sätt medför vissa skattekonsekvenser för det köpande 

och säljande bolaget (Institutet för värdering av fastigheter & ASPECTs sektion för 

fastighetsvärdering, SFF, 2011).  

2.2.2 Underprisöverlåtelse 

Underprisöverlåtelsen innebär att aktiebolaget säljer fastigheten till dotterbolaget för ett 

pris som understiger fastighetens marknadsvärde, oftast till fastighetens skattemässiga 

värde, utan att det är affärsmässigt motiverat (Kleerup & Tegander 2009). Genom denna 

underprisöverlåtelse erhåller aktiebolaget ingen kapitalvinst och behöver därmed inte 

betala någon kapitalvinstskatt vid överlåtelsen (Institutet för värdering av fastigheter & 

ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011). Detta framgår i 23 kap. IL (SFS 

1999:1229) där det klargörs att en underprisöverlåtelse inte ska beskattas om fastigheten 

utgör en hel näringsverksamhet.  En kommersiell fastighet utgör en näringsverksamhet 

om den inte är ämnad för privatbostad och om det är en näringsfastighet som genererar 

intäkter för verksamheten (Institutet för värdering av fastigheter & ASPECTs sektion för 

fastighetsvärdering, SFF, 2011).  

2.2.3 Stämpelskatt 

Vid en underprisöverlåtelse av fastigheten mellan aktiebolaget och dotterbolaget utlöses 

en stämpelskatt för dotterbolaget i samband med att lagfart beviljas (Bokelund Svensson, 

2013). Genom underprisöverlåtelsen, då fastigheten ofta överlåts till det skattemässiga 

värdet, blir stämpelskatten avsevärt lägre (Institutet för värdering av fastigheter & 

ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011). Dotterbolaget får även uppskov 

med att betala stämpelskatten, då överlåtelsen skett inom samma koncern, till dess att 

koncernförhållandet upphör. Upphörandet av koncernförhållandet sker i samband med att 

de näringsbetingade aktierna i dotterbolaget överlåts till en extern köpare (Bokelund 

Svensson, 2013). 
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2.2.4 Näringsbetingade aktier 

En näringsbetingad aktie avser en andel i ett aktiebolag där vissa villkor ska vara 

uppfyllda enligt 24 kap. 13-16§§ IL (SFS 1999:1229). Villkoren är att aktiebolaget ska 

vara ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom det 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och motsvara ett svenskt aktiebolag. Andelen 

ska vara en kapitaltillgång samt att ägarföretaget innehar minst 10 % eller mer av rösterna 

i det ägda företaget om andelen är marknadsnoterad. Onoterade aktier anses alltid vara 

näringsbetingade enligt IL (SFS 1999:1229). När dotterbolaget överlåts till en extern 

köpare är det de näringsbetingade aktierna i dotterbolaget som överlåts vilket medför 

skattemässiga konsekvenser (Institutet för värdering av fastigheter & ASPECTs sektion 

för fastighetsvärdering, SFF, 2011). 

2.2.5 Skattemässiga konsekvenser vid försäljning av näringsbetingade 

aktier 

Överlåtelse av näringsbetingade aktier är förenad med vissa skattemässiga konsekvenser. 

Försäljningen av de näringsbetingade aktierna är skattefria enligt 25 kap. IL (SFS 

1999:1229) vilket innebär att skatt på eventuell kapitalvinst inte utgår. Överlåtelsen av de 

näringsbetingade aktierna utlöser inte heller någon stämpelskatt då fastigheten fortfarande 

kvarstår i dotterbolaget (Institutet för värdering av fastigheter & ASPECTs sektion för 

fastighetsvärdering, SFF, 2011). Priset på de näringsbetingade aktierna speglar ofta 

marknadsvärdet för fastigheten, men kan även vara beroende av hur stor den latenta 

skatteskulden är hos bolaget för tillfället (Norell, Tegnander & Werkell, 2006, Alhager, 

1999).  

2.2.6 Latent skatteskuld 

Den kapitalvinstskatt som det säljande bolaget skulle betalat, vid en överlåtelse genom 

köpehandling, övertas av det köpande bolaget genom att den latenta skattefodringen 

flyttas från det säljande bolaget till det köpande bolaget. Om det köpande bolaget i 

framtiden väljer att avyttra fastigheten genom köpehandling kommer den latenta 

skatteskulden att utlösas. Skulle däremot bolaget avyttra fastigheten genom att paketera 

fastigheten i ett bolag flyttas skattefordringen vidare till nästa köpande bolag. Den latenta 

skattefordringen anses motsvara köparens minskade värdeminskningsavdrag vid en 
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bolagspaketering vilket ökar köparens framtida skattekostnader (Institutet för värdering 

av fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011).  

2.3  För- och nackdelar med respektive försäljningsform 

De skattemässiga konsekvenserna har stor inverkan när bolag ska överlåta kommersiella 

fastigheter. Skatten som utlöses vid en överlåtelse av en kommersiell fastighet påverkar 

det säljande bolagets lönsamhet vid försäljningen samt köparens avkastning på 

investeringen. De skattemässiga konsekvenserna påverkar parternas överenskommelse 

om köpeskillingen vid överlåtelsen av fastigheten (Henkow & Kleist, 2014). Detta avsnitt 

behandlar de för- och nackdelar som drabbar köparen och säljaren vid överlåtelse av 

kommersiella fastigheter. 

2.3.1 Fördelar med överlåtelse genom köpehandling 

Då en kommersiell fastighet förvärvas genom köpehandling följer enbart de avtal och 

förpliktelser som finns redovisade enligt jordabalken med. Avtalen kan till exempel vara 

servitutsavtal, hyresavtal och inteckningar (Institutet för värdering av fastigheter & 

ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011). 

2.3.2 Nackdelar med överlåtelse genom köpehandling 

Till nackdel för säljaren då en kommersiell fastighet överlåts genom köpehandling, är att 

de vinster som uppkommit i fastigheten ska beskattas och betalas av säljaren 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  

 

Nackdelen för köparen då en kommersiell fastighet överlåts med köpehandling är att den 

totala kostnaden för förvärvet blir högre på grund av den högre stämpelskatt som ska 

erläggas då en fastighetsöverlåtelse genom köpehandling genomförs (Awasthi, 2009).  

2.3.3 Fördelar med överlåtelse av fastighet paketerat i ett bolag 

För köparen innebär en överlåtelse genom att fastigheten paketeras i ett bolag att köparen 

helt undviker stämpelskatt. En överlåtelse av fastighet paketerat i ett bolag förbereder 

även köparen skattemässigt för en framtida överlåtelse av fastigheten på samma sätt då 
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den latenta skattefodringen flyttas över till nästa köpande bolag (Bokelund Svensson, 

2013). 

 

För det säljande bolaget innebär paketering av en fastighet i ett bolag att skatt inte utgår 

på kapitalvinsten eftersom de näringsbetingade aktierna som avyttras är skattebefriade 

(Bokelund Svensson, 2013). 

2.3.4 Nackdelar av försäljning i paketerat bolag 

Vid förvärv av en fastighet paketerad i ett bolag förvärvas även bolagets förpliktelser och 

de avtal som den förre ägaren har ingått. Detta till följd av att då en köpare förvärvar en 

fastighet som är paketerad i ett bolag förvärvas inte enbart fastigheten utan även rollen 

som bolagsägare. Därmed kommer alla förpliktelser som den förre ägaren har ådragit sig 

att belasta den nye bolagsägaren. Förpliktelserna kan exempelvis vara personalavtal, 

semesterlöneskulder, sophämtning och entreprenadavtal m.m. (Institutet för värdering av 

fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011). 

 

För köparen medför förvärv av en fastighet som är paketerad i ett bolag ett minskat 

värdeminskningsavdrag. Detta avdrag grundas på köpeskillingen, som i de flesta fall är 

lika med fastighetens skattemässiga värde, med ett eventuellt tillägg för stämpelskatten 

(Kleerup & Tegander, 2009). Värdeminskningsavdraget innebär ett årligt avdrag för 

anskaffningsavgiften under innehavstiden av fastigheten och symboliserar 

värdeminskningen på fastigheten (Henkow & Kleist, 2014). Avdrag för värdeminskning 

för en näringsfastighet baseras på byggnadens anskaffningsvärde efter att värdet för 

inventarierna i byggnaden dragits bort. Själva marken ingår inte i avskrivningen 

(Bokelund Svensson, 2013). 

 

Då en fastighet överlåts till ny ägare övertar den nye ägaren bolagets kapitalvinstskatt. 

Denna skatt utfaller inte då fastigheten överlåts genom en bolagspaketering. Detta innebär 

att om köparen av fastigheten i framtiden vill sälja fastigheten med köpehandling kommer 

den latenta skatteskulden att behöva betalas av köparen (Institutet för värdering av 

fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011). Detta kan vara en 

nackdel för köparen av fastigheten. Enligt institutet för värdering av fastigheter & 

ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF (2011) kompenseras dock köparen av en 



 

14 

fastighet för den latenta skatteskulden som uppkommer genom en överenskommen därav 

anpassad köpeskilling.  

 

Då fastigheter överlåts genom paketering i bolag påpekar Allhager (1999) att priset för 

fastigheterna blir lägre om det finns höga latenta skatteskulder i fastigheten. Detta innebär 

att fastighetens pris påverkas av hur stora latenta skatteskulder som följer bolaget till ny 

ägare vid en överlåtelse (Allhager, 1999). Enligt Herder & Wallenås (2008) kompenseras 

inte alltid köparen för den latenta skatteskulden då det i dagens läge är ett högt tryck på 

kommersiella fastigheter och efterfrågan är stor. Fastighetsmarknaden har sedan 2008 

haft en god stabilitet och efterfrågan på kommersiella fastigheter i Sverige är stor just nu 

(Fastighetsnytt, 2014).  

2.4  Regeringens utredning 

I augusti 2014 höll dåvarande finansminister Anders Borg en pressträff angående det 

ekonomiska läget i Sverige. På pressträffen tog Anders Borg upp ämnet om beskattning 

av kommersiella fastigheter som idag beskattas betydligt mindre än andra 

näringsverksamheter. Den dåvarande regeringen föreslog därpå att en översyn angående 

beskattningen av kommersiella fastigheter skulle genomföras. Denna översyn skulle 

genomföras för att undersöka om beskattningen av kommersiella fastigheter kunde ökas 

(Nya Moderaterna, 2014). Resultatet blev att regeringen avser att tillsätta en utredning för 

att undersöka hur vanligt det är att skatteplanering sker genom att fastigheter överlåts 

genom att de paketeras i bolag (prop. 2014/15:1).  

2.5  Rättsfall 

Två rättsfall angående kapitalvinstskatt vid överlåtelse av andelar har under denna studie 

undersökts för att belysa rättsväsendets syn på överlåtelser av andelar i dotterbolag.  Ett 

av rättsfallen valdes ut på grund av att det är ett aktuellt och omtalat rättsfall som 

behandlar just kapitalvinstskatt vid överlåtelse av andelar. Det andra rättsfallet valdes ut 

genom en sökning på 27 kap. 6§ Inkomstskattelagen i Zeteo.  Av tre sökträffar valdes ett 

rättsfall ut som behandlar just kapitalvinstskatt vid överlåtelse av andelar. Avsnittet 

behandlar bakgrund, yrkande och bedömning samt de olika instansernas domslut till de 

båda rättsfallen.  
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2.5.1 Guldmyran mål 4366-4367-11 

Bakgrund 

I Wallenstam-koncernen ingår Guldmyran Bostadsrätt AB. Denna verksamhet förvaltar 

fast och lös egendom samt att de bedriver jämförlig verksamhet. 

 

Guldmyran Bostadsrätt AB bildande år 2004, tillsammans med två dotterbolag inom 

Wallenstam-koncernen, totalt 30 stycken ekonomiska föreningar, se figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Övergripande bild av rättsfallet. 

 

De ekonomiska föreningarna bildades för att vara en mellanhand då fastigheten skulle 

överlåtas från Wallenstam-koncernen till hyresgästbildade bostadsrättsföreningar. En 

fastighetsöverlåtelse från dotterbolaget till den ekonomiska föreningen till fastighetens 

skattemässiga värde är den första proceduren. Bostadsrättsföreningen får efter 

överenskommelse förvärva fastigheten till ett marknadsvärde genom att Guldmyran 
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bostadsrättsföreningen. Denna typ av överlåtelse av fastighet gjordes fem gånger under år 

2006 och elva motsvarande överlåtelser gjordes under 2007. År 2006 uppgick vinsten för 

försäljning av andelarna i den ekonomiska föreningen till ca 650 miljoner kronor och år 

2007 uppgick vinsten till ca 783 miljoner kronor.  

 

Guldmyran Fastigheter AB sålde och förvärvade totalt 56 andelar i bostadsrättsföreningar 

och 30 andelar såldes under år 2007. År 2006 blev resultatet avseende andelarna i 

bostadsrättsföreningarna ca 25 miljoner kronor och resultatet för år 2007 blev ca 18 

miljoner kronor. 

 

För detta rättsfall är den avgörande betydelsen om andelarna i bostadsrättsföreningarna 

och i de ekonomiska föreningarna ska anses vara lagertillgångar eller kapitaltillgångar. 

Det skattemässiga utfallet är beroende av just denna avgörande betydelse. 

 

I detta mål är Guldmyran fastigheter och Skatteverket överens om att Guldmyran 

Fastigheter AB i det aktuella fallet inte bedriver någon handel av fastigheter eller 

byggnadsrörelse. 

Skatteverkets bedömning 

Skatteverket gör bedömningen att verksamheten som Guldmyran Fastigheter AB bedriver 

är inriktad på omsättning av de fastigheter som paketerats i de ekonomiska föreningarna 

som sedan förvärvas och avyttras av bostadsrättsföreningar. Detta är Guldmyrans 

affärsidé och någon annan verksamhet bedrivs inte av aktiebolaget. Detta är tydligt då det 

inte bedrivs någon förvaltning av fastigheterna i Guldmyran. Då Guldmyran inte bedriver 

någon byggnadsrörelse eller handel av fastigheter kan bestämmelserna i 27 kap. IL (SFS 

1999:1229) inte bli tillämpliga utan 17 kap. 3§ IL (SFS 1999:1229) om lagertillgångar 

blir istället tillämpliga. Skatteverket gör bedömningen att andelarna utgörs av 

lagertillgångar på grund av inriktningen som Guldmyran har på sin verksamhet, 

avsaknaden av annan verksamhet samt omfattningen och antalet affärer med andelar i 

ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. 

Yrkande 

Skatteverkets beslut överklagas av Guldmyran som yrkar att bolaget i första hand ska 

taxeras i överensstämmelse med deras deklarationer. Endast andelarna i 
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bostadsrättsföreningarna ska anses vara lagertillgångar yrkar Guldmyran i andra hand. De 

anser även att en fastighet eller en andel i fastighetsförvaltande bolag som inte kan ses 

som en lagertillgång enligt 27 kap. IL (SFS 1999:1229). De kan heller inte ses som en 

lagertillgång genom en prövning av 17 kap. 3 § (SFS 1999:1229). De yrkar även att 

bestämmelserna i 27 kap. IL (SFS 1999:1229) inte bara är användbara vid 

direktöverlåtelser av fastigheter. Enligt 27 kap. 6 § IL (SFS 1999:1229) framgår det att 

överlåtelse av andelar i fastighetsförvaltande bolag även omfattas av bestämmelserna i 27 

kap. IL (SFS 1999:1229). Därav yrkar de att en försäljning av andelar i ett 

fastighetsförvaltande bolag kan ses som en kapitaltillgång. Enligt 27 kap. IL (SFS 

1999:1229) kan försäljningen av andelarna endast vara lagertillgångar om Guldmyran 

bedriver handel av fastigheter eller bedriver en byggnadsrörelse vilket man var överens 

om att de inte gjorde i detta fall. Detta leder till att andelarna som överlåtits inte kan anses 

vara lagertillgångar utan de är kapitaltillgångar. 

Förvaltningsrättens dom 

Förvaltningsrätten bedömer efter en muntlig förhandling att 27 kap. IL (SFS 1999:1229) 

inte är tillämpliga eftersom Guldmyran inte har bedrivit någon byggrörelse eller handel 

med fastigheter. På grund av att Guldmyran inte bedriver byggrörelse eller handel med 

fastigheter kan det därmed anses att fastigheter som tillhör verksamheten inte utgör 

lagertillgångar.  

 

För att pröva om andelarna som avyttrats utgör lagertillgångar eller kapitaltillgångar har 

reglerna i 17 kap. och 25kap. IL (SFS 1999:1229) studerats. 17 kap. IL (SFS 1999:1229) 

behandlar lagertillgångar som är avsedda för förbrukning och omsättning. 25kap. IL (SFS 

1999:1229) behandlar istället kapitaltillgångar vilket utgörs av andra tillgångar i en 

verksamhet än lagertillgångar. Förvaltningsrätten anser att Guldmyran endast varit 

inriktad på köp och försäljning av de paketerade fastigheterna och på så vis bedrivit 

handel med andelar i de ekonomiska föreningarna. Andelarna anses därför utgöra 

lagertillgångar på grund av dess höga omsättning. När det gäller andelarna i 

bostadsrättsföreningarna anser förvaltningsrätten att dessa utgör lagertillgångar eftersom 

omsättningssyftet varit att förvärva och avyttra andelarna inom en kort tidsperiod och de 

kan därmed bedömas efter 17 kap. IL (SFS 1999:1229).  

 



 

18 

Genom förvaltningsrättens bedömning kan varken andelarna i bostadsrättsföreningarna 

eller andelarna i de ekonomiska föreningarna anses vara näringsbetingade då 

fastigheterna inte utgör kapitaltillgångar. Eftersom andelarna istället klassificeras som 

lagertillgångar kan överlåtelsen av andelarna inte skattebefrias. Förvaltningsrätten avslår 

därför Guldmyrans överklagande. 

Kammarrättens dom 

Guldmyran överklagade 2013 förvaltningsrättens dom till kammarrätten. 

Efter deras behandling av ärendet anser kammarrätten att det är otvivelaktigt att 

Guldmyran inte bedrivit handel med fastigheter eller byggnadsrörelse enligt 27 kap. IL 

(SFS 1999:1229). När det kommer till andelarna i de ekonomiska föreningarna bedömer 

däremot kammarrätten att de inte kan anses vara lagertillgångar. Kammarrätten jämför 

omsättningen av andelar i detta fall med det liknande fallet HFD 2012 not. 34 som dömts 

av Högsta förvaltningsdomstolen. I det fallet ansågs omsättningen av andelarna inte vara 

tillräckligt hög för att bedömas vara lagertillgångar. Kammarrätten bedömer därför att en 

omsättning om totalt 16 fastighetsöverlåtelser på två år inte är tillräckligt omfattande för 

att fastigheterna ska kunna anses vara lagertillgångar. Eftersom fastigheterna inte 

betraktas som lagertillgångar ska de istället räknas de som kapitaltillgångar och andelarna 

utgör därmed näringsbetingade andelar som inte ska beskattas enligt 25 kap. IL 

(1999:1229). 

 

Andelarna i bostadsrättsföreningarna har överlåtits med en större omfattning och 

kammarrätten bedömer att detta bör anses vara yrkesmässig handel. Detta medför att 

andelarna i bostadsrättsföreningen anses vara lagertillgångar. I denna bedömning har 

vägledning hämtats från praxis där det framgår att det är just frekvensen av 

försäljningarna som ska tas hänsyn till. Genom att kammarrätten bedömer att Guldmyran 

bedrivit yrkesmässig handel och att andelarna i bostadsrättsföreningen därmed ska utgöra 

lagertillgångar, så ska dessa överlåtelser beskattas. 

 

Kammarrätten bifaller därmed delvis överklagan då andelarna i de ekonomiska 

föreningarna anses vara näringsbetingade och därmed är skattefria. Däremot avslås 

överklagandet i fallet avseende andelarna i bostadsrättsföreningarna eftersom de anses 

utgöra lagertillgångar och därmed ska beskattas.  
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2.5.2 HFD 2012 not 34 

Bakgrund 

Detta rättsfall, mål 3329-11, omfattas av sekretessbestämmelser vilket gör att bolaget inte 

benämns vid sitt riktiga namn.  

 

Detta rättsfall behandlar Y-koncernen som främst äger bostadsfastigheter och andra 

kommersiella fastigheter. Koncernen bedriver fastighetsförvaltning och ett antal 

fastigheter omsätts under ett år. Då de överlåter fastigheter sker detta oftast genom att de 

paketerar fastigheten i ett dotterbolag, sedan överlåts andelarna i dotterbolaget till en 

extern köpare. Under år 2010 bildade det helägda dotterbolaget till koncernen fem 

dotterbolag i form av aktiebolag. Till dessa dotterbolag överläts de fastigheter som skulle 

säljas till sitt skattemässiga värde och de överläts därpå i sin tur till en extern köpare till 

ett marknadsvärde, se figur 3. Varje dotterbolag innehåller en fastighet och denna 

fastighet ska avyttras inom en treårsperiod från år 2010.   

 

Figur 3: Övergripande bild av rättsfallet. 

 

Bolag inom koncernen anses inneha lagertillgångar genom att de bedriver en 

byggnadsrörelse enligt 27 kap. 2 § IL (SFS 1999:1229). Några av de koncernbolag som 

ska överlåta fastigheterna genom paketering är av detta slag. 

Överlåtelser av fastigheterna till 

skattemässigt värde. 

Dotterbolag Dotterbolag Dotterbolag Dotterbolag Dotterbolag 

Y-koncernen 

Helägt dotterbolag 

Externa köpare 

Överlåtelser av 

fastigheterna till 

marknadsvärde.  
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Frågan 

Y-koncernen frågar Skatteverket om andelarna som ska överlåtas är näringsbetingande 

och om de är kapitaltillgångar.  

Förhandsbesked från Skatteverkets 

Skatteverket bedömer att andelarna som ska överlåtas är lagertillgångar på grund av att de 

anser att Y-koncernen bedriver rörelseverksamhet. 

Yrkande 

Y-koncernen anser att de bolag som fastigheterna är paketerade i inte bedriver någon 

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Vilket innebär att de yrkar på att andelarna 

som ska överlåtas är kapitaltillgångar enligt 27 kap. 6 § IL (SFS 1999:1229). 

Skatteverket yrkar på att förhandsbeskedet ska göras gällande då bolaget bedriver 

näringsverksamhet och i denna verksamhet utgör aktierna lagertillgångar enligt 17 kap. 3 

§ IL SFS 1999:1229). 

Högsta förvaltningsdomstolens dom 

När det fastighetsförvaltande bolaget ägs direkt av det bolag som bedriver handel med 

fastigheter eller byggnadsrörelse och om det finns ett gemensamt intresse mellan bolaget 

som innehar andelarna och det fastighetsförvaltande bolaget, kan 27 kap. 6 § IL 

(1999:1229) tillämpas. Om företaget däremot ägs av ett dotterbolag till det bolag som 

bedriver dessa rörelser kan inte reglerna i 27 kap. 6§ IL (1999:1229) tillämpas. I detta fall 

har bolaget i sin ansökan angående förhandsbesked angett att de varken bedriver handel 

med fastigheter eller byggnadsrörelse. Genom en jämförelse med rättsfallen RÅ 2000 not. 

24 och RÅ 2005 ref. 3 framkommer stora likheter mellan fallen. Högsta 

förvaltningsdomstolen bedömer följaktligen att aktierna i de fem dotterbolagen inte ska 

betraktas som lagertillgångar enligt 27 kap. 6§ IL (1999:1229). Högsta 

förvaltningsdomstolen menar istället att de andelar i dotterbolagen som ansökan angående 

förhandsbeskedet gäller ska anses utgöra näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 13 § IL 

(1999:1229). Förhandsbeskedet ska därför ändras efter de förutsättningarna.  
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3 Metod  

Studien har utförts i form av semi-strukturerade intervjuer med svenska aktiebolag, i syfte 

att belysa de faktorerna som påverkar valet av försäljningsform vid överlåtelse av 

kommersiella fastigheter. 

 

Svaren på frågorna har systematiskt analyserats för att få svar på de frågeställningar som 

ställts.  

3.1  Intervju 

För att välja intervjustruktur och hur intervjuerna skulle gå till väga följdes de sex stegen 

som Rabionet (2011) förespråkar: 

 Val av intervjutyp 

 Bestämmande av etiska riktlinjer 

 Skapande intervjuprotokoll 

 Genomförande av intervjuer 

 Analys och summering av intervjuerna 

 Redovisning av resultatet från intervjuerna 

Intervjuerna utfördes i form av kvalitativa semi-strukturerade telefonintervjuer eller 

intervjuer via mejl. Intervjun bestod av sex öppna frågor och fem frågor med 

flervalsalternativ, se bilaga 1 - Intervjufrågor. Enligt Biggam (2008) är en semi-

strukturerad intervju i jämförelse med en strukturerad intervju mer öppen och möjliggör 

följdfrågor som blir aktuella. De bolag som kontaktades via telefon angående medverkan 

i studien erbjöds att svara på intervjufrågorna genom brev, mejl eller genom att boka en 

telefonintervju. Telefonintervjuer erbjöds då de enligt Sturges och Hanrahan (2004) ger 

likvärdigt slutresultat som en fysisk intervju. Enligt tidigare undersökningar av Van 

Campen, Sixma, Kerssens och Peters (1998) ger telefonintervjuer bättre kvalitet på svaren 

från respondenterna medan intervjuer per post eller mejl ger en högre svarsfrekvens. 

Bolagen erbjöds att besvara intervjufrågorna genom något av de tre alternativen för att 

intervjustudien skulle få en hög svarsfrekvens men även hålla en god kvalitet.  
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De etiska aspekterna beaktades genom att bolagen gavs möjlighet att bestämma själva om 

de ville delta i intervjun eller inte samt om de önskade vara anonyma eller ge tillåtelse till 

att publicera namn och bolagsnamn. De bolag som intervjuades via telefon fick möjlighet 

att läsa igenom och godkänna det transkriberade materialet för att undvika feltolkningar.  

Bolagen gavs även möjlighet att läsa igenom studien innan publicering för att de skulle få 

en möjlighet att lämna sin åsikt.  

 

Ett färdigt manuskript arbetades fram för att ge ett säkert intryck i inledningen av 

intervjun. Intrycket som det färdiga manuskriptet ger anser Glogowska, Young & 

Lockyer (2011) ska ge en högre svarsfrekvens på intervjun. De bolag som valde 

telefonintervju fick intervjuunderlaget mejlat till sig cirka en vecka i förväg för att de 

skulle få en möjlighet att förbereda sig inför telefonintervjun.  

 

Frågorna arbetades fram genom att de relaterades till syftet och kopplades till studien 

samt genom att relatera frågorna till den kunskap som studien av litteraturen gav. Enligt 

Chenail (2011) är ett bra sätt att utarbeta ett intervjuunderlag att provintervjua en del av 

gruppen som ska intervjuas. Detta utfördes genom en provintervju med senior investment 

manager Anders Ahlberg på avdelningen för fastighetsinvesteringar på Vasakronan i 

Stockholm. Svaren som provintervjun gav har inte medtagits i studien. 

 

Svaren från telefonintervjuerna noterades i form av anteckningar under intervjun som 

sedan direkt efter intervjun sammanställdes till flytande text för att inte gå miste om 

information. Dessa svar tillsammans med de skrivna svar som erhölls via mejl sparades 

som original och endast kopior bearbetades i analysen vilket Lantz (2007) anser ger en 

bra struktur och tillförlitlighet. 

 

Urvalet som intervjuades var ansvariga för fastighetsöverlåtelser på svenska aktiebolag, 

se avgränsningar avsnitt 1.3. Ett utdrag från fastighetsprisregistret på överlåtelser 

genomförda 2014-2015  med en köpeskilling överstigande 50 000 000 kr resulterade i 71 

överlåtelser. Flera av överlåtelserna i utdraget från fastighetsprisregistret var utförda av 

samma bolag vilket gjorde att urvalet blev mindre. Antal aktiebolag som kontaktades 

angående medverkan i intervjustudien var 18 varav 8 bolag deltog i studien. De 

överlåtelser som deltog hade en köpeskilling som översteg 78 000 000 kr. Ett urval på 

detta sätt har gjorts då det är de bolag som har genomfört överlåtelser med hög 
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köpeskilling som troligen drabbas mest av de skattemässiga konsekvenserna. Flera av 

överlåtelserna i utdraget från fastighetsprisregistret var utförda av samma bolag vilket 

gjorde att urvalet blev mindre. Av de 18 bolag som kontaktades deltog 8 i studien. 

Bolagen som medverkade hade överlåtit fastigheter både till andra bolag och till 

bostadsrättsföreningar, se bilaga 2. Guest, Bunce & Johnson (2006) anger att antalet som 

ska medverka i studien ska baseras på när en ”mättnad” på variationen av svar är 

uppnådd. Detta har tillämpats då åtta intervjuer ansågs vara tillräckligt för denna studie då 

en mättnad i variationen av svar uppnåddes från respondenterna och en bedömning 

gjordes att ytterligare intervjuer inte var nödvändigt. 

 

Respondenternas svar, se bilaga 3, analyserades genom att varje intervju lästes igenom 

noggrant ett flertal gånger och svaren analyserades. De delar av respondenternas svar som 

inte var väsentliga för frågeställningen sorterades bort. Lantz (2007) anser att svar som 

inte är relevant för frågeställningen ska reduceras bort för att endast lämna kvar de svar 

som ska analyseras vidare. Svaren bearbetades genom att nyckelord för varje svar 

antecknades i marginalen. Enligt Lantz (2007) ger kodning i form av nyckelord en 

avgränsning så att svaren blir överskådliga.  Nyckelorden ska sedan grupperas för vidare 

analys enligt Kylén (2004). Detta utfördes genom att nyckelorden analyserades fråga för 

fråga där varje intervjufråga fick fungera som en egen grupp. Vissa grupper redovisades 

genom grafiska modeller för att ge en tydlig överblick av svaren inom den gruppen, vilket 

Kylén (2004) rekommenderar. De grafiska modellerna i form av diagram har använts 

endast för att ge en tydlig överblick över resultatet och kan inte räknas som statistiskt 

fastställda svar. De andra grupperna redovisades som en sammanfattning av svaren inom 

varje grupp. Intervjuerna analyserades avslutningsvis som en helhet för att komma fram 

till en slutsats. Att analysera svaren som en helhet anser Lantz (2007) ger en möjlighet att 

belysa svaren från olika vinklar och se på svaren med nya ögon vilket leder till en djupare 

förståelse av vad som framkommit i de tidigare analyserna.  

 

Information för att upprepa studien finns att tillgå hos författarna. 
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4 Resultat 

Fastighetsanknutna aktiebolag intervjuades för att undersöka deras synsätt på överlåtelser 

av kommersiella fastigheter genom köpehandling. Då de flesta bolagen valde att vara 

anonyma kommer inga person- eller bolagsnamn att nämnas. Bolagen kommer istället att 

benämnas bolag 1 - 8. Resultatet av intervjun kommer att presenteras som en 

sammanställning av svaren för varje intervjufråga. Några av intervjufrågorna härrör från 

frågeställningen, de övriga frågorna är kopplade till huvudfrågan i frågeställningen. 

4.1  Överlåtelse av kommersiella fastigheter  

Fråga: Vilken överlåtelseform använder ni då ni säljer kommersiella fastigheter? 

Vad som tydligt framgår vid intervjuerna är att samtliga tillfrågade bolag använder sig av 

olika överlåtelseformer när de ska avyttra en kommersiell fastighet, se figur 4. Bolagen 

använder sig av både överlåtelser genom köpehandling och överlåtelser genom att 

fastigheten paketeras i ett dotterbolag. Bolag 3 använder sig dock bara av överlåtelser 

genom köpehandling när de vill avyttra en fastighet. Bolag 2 inriktar sig tvärt emot bara 

på överlåtelser genom att fastigheten paketeras i ett bolag.   

 

Figur 4: Fördelning avseende val av överlåtelseform. 

 

Bolag 7 genomför 90 % av sina fastighetsöverlåtelser till bostadsrättsföreningar. Dessa 

överlåtelser sker enbart genom köpehandling. Paketering av fastigheter i bolag genomför 
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bolag 7 oftast bara när fastigheten inte är färdigbyggd. Marken som ska bebyggas ägs då 

av dotterbolaget och vid överlåtelsen medföljer hela entreprenadkontraktet för 

nybyggnationen.  

 

Bolag 6 genomför båda typerna av överlåtelser. Deras val av överlåtelseform är beroende 

av om fastigheten är placerad i ett äldre eller nytt bolag. Om fastigheten är placerad i ett 

äldre bolag kan det innebära en viss risk i form av historik och förpliktelser som 

medföljer vid en bolagsöverlåtelse. De kan då välja att överlåta fastigheten genom en 

traditionell överlåtelse genom köpehandling eller placera fastigheten i ett nytt dotterbolag. 

4.2  Överlåtelse genom köpehandling 

Fråga: Om överlåtelse av fastighet alltid sker genom köpehandling, varför? 

Bolagen gavs möjlighet att utveckla varför de valde att överlåta fastigheter genom 

köpehandling om de i föregående fråga hade svarat att de enbart använde den 

överlåtelseformen. De flesta bolagen angav redan i första frågan att de använder sig av 

båda överlåtelseformerna vid avyttrande av kommersiella fastigheter. Bolag 3 angav dock 

att de alltid överlåter fastigheter genom köpehandling och att det beror på direktiv från 

ägaren. Bolag 3 valde att inte överlåta fastigheter genom att paketera dem i bolag därför 

att en sådan överlåtelse kan ses som ett sätt att skatteplanera och det anser bolaget inte 

vara förenligt med deras policy. Bolag 7 hade som strategi att alltid överlåta fastigheter 

genom köpehandling om köparen var en bostadsrättsförening.  

4.3  Kalkyleringsmetod  

Fråga: Används någon kalkyleringsmetod för att beräkna vinst/förlust för respektive 

överlåtelseform som påverkar valet av överlåtelseform? 

Bolag 2 och 8 angav att de överväger båda överlåtelseformerna innan de genomför en 

fastighetsöverlåtelse. Bolag 8 angav att de beräknar vad skattekostnaden blir för en 

överlåtelse av fastighet genom köpehandling och en överlåtelse av fastigheten genom att 

paketera den i ett bolag och jämför sedan dessa två beräkningarna med varandra. Den 

överlåtelseform som skattemässigt är mest fördelaktig är den överlåtelseform som väljs. 

De angav även att de väljer att överlåta fastigheten genom köpehandling om det endast är 



 

26 

marginellt mer skattemässigt fördelaktigt att överlåta fastigheten genom att paketera den i 

ett bolag. Anledningen till detta angav de var för att de anser att en överlåtelse genom 

köpehandling är enklare och smidigare att genomföra än en överlåtelse av fastighet 

genom att paketera den i ett bolag.  

 

Bolag 6 angav att helhetsaffären är den viktigaste aspekten. I en fastighetsöverlåtelse så 

beaktas priset, köparens och hyresgästernas önskningar men de ser även över de 

skattemässiga kostnader som överlåtelsen medför. Dessa skattemässiga kostnader kan till 

exempel vara stämpelskatten. Att bolaget ska få bra betalt vid överlåtelsen är självklart 

viktigt för bolag 6 men de anser även att de har ett ansvar gentemot hyresgästerna i 

fastigheten och att de ska få en ny bra fastighetsägare. Genom att bolaget har som mål att 

gå med vinst är det oftast den som betalar mest som får förvärva fastigheten. 

 

Bolag 1 angav att de oftast anlitar en mäklare eller alternativt en transaktionskonsult som 

gör en bedömning om köparen av fastigheten vill köpa genom köpehandling eller genom 

att paketera fastigheten i ett bolag. I deras fall kan köparen av fastigheten begära att 

fastigheten ska överlåtas genom att den paketeras i ett bolag. Att överlåta fastigheter 

genom att paketera dem i bolag anses dock inte negativt för respondentens bolag. Då de 

överlåter sina fastigheter uppstår oftast en kapitalvinst som ska beskattas, vilket de kan 

undvika vid en paketering. 

 

Bolag 5 svarade likt ovanstående att det var köparen som fick välja vilken 

överlåtelseform de ville förvärva fastigheten via. De använde därmed ingen 

kalkyleringsmetod för valet av överlåtelseform. Om köparen av fastigheten använde 

någon kalkyleringsmetod i valet av överlåtelseform hade de ingen kännedom om. 

 

Bolag 3 svarade att de inte använder sig av någon kalkyleringsmetod i valet av 

överlåtelseform. 

 

Bolag 4 svarade att vid deras senaste överlåtelse genom köpehandling var detta en 

införsäljning i deras dotterbolag för att i framtiden möjligen överlåta fastigheten genom 

att paketera den i ett bolag. De hade vid tillfället precis förvärvat fastigheten och valde att 

överlåta fastigheten direkt till sitt dotterbolag för att kunna utnyttja bestämmelserna om 

transportköp och på så sätt undvika att betala stämpelskatt två gånger. 
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Bolag 7 menade att de inte hade någon utarbetad kalkyleringsmetod utan arbetade efter 

strategin att inte överföra någon latent skatt till köparen som denne kanske inte var 

medveten om. Detta var framförallt aktuellt när köparen var en bostadsrättsförening. 

4.4  Fördelar med överlåtelse av fastighet genom köpehandling 

Fråga: Vilka fördelar såg ni med att överlåta fastigheten genom köpehandling? 

De flesta av bolagen som intervjuades svarade att det är en fördel att överlåta fastigheten 

genom köpehandling då det är en enklare försäljningsprocess jämfört med då fastigheten 

överlåts genom att den paketeras i ett bolag. Bolag 2 svarade att det som underlättade 

överlåtelsen är att en diskussion med köparen angående den latenta skatten inte behöver 

föras, de angav även att avtalsdokumentationen och köparens undersökningsprocess blir 

enklare vid överlåtelse av fastighet genom köpehandling. Bolag 1 angav att 

försäljningsprocessen blir enklare vid överlåtelse genom köpehandling då det inte krävs 

någon inblandning av juridisk expertis. Detta därför att det blir lägre 

försäljningskostnader och medför även att försäljningsprocessen blir kortare. Bolag 8 

svarade att försäljningsprocessen vid överlåtelse genom köpehandling förenklas genom 

att det administrativa arbetet är enklare i enlighet med vad föregående bolag ansåg. De 

såg även fördelar med att överlåta fastigheten genom köpehandling i de fall som det är 

skattemässigt fördelaktigt, och detta utreds då genom deras kalkyleringsmetod. Bolag 5 

svarade likt de andra att enkelheten är en fördel men även att det var en fördel att inte 

behöva genomföra själva paketeringen.  

 

Bolag 3 svarade att de utfört 181 överlåtelser av fastigheter till bostadsrättsföreningar 

mellan 2007-2014. Om alla dessa överlåtelser hade skett genom att fastigheterna 

paketerats i bolag skulle det ha blivit väldigt resurs- och tidskrävande. De anger även att 

det förmodligen fanns ett politiskt övervägande från deras ägare som inte vill ägna sig åt 

något som skulle kunna uppfattas som skatteplanering. 

 

Bolag 6 svarade att de framförallt ser fördelar med att köparen av fastigheten inte behöver 

överta förpliktelserna som kan följa med ett bolag då en fastighet överlåts genom att den 

paketeras i ett bolag. De svarade även likt bolag 2 att en fastighetsöverlåtelse genom 
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köpehandling är enklare och någon undersökning av bolaget krävs inte innan överlåtelse. 

De angav även att då fastigheten överlåts genom köpehandling tillämpas enbart 

jordabalkens regler vilket som tidigare nämnts gör köpet mindre avancerat och köparen 

behöver då bara undersöka själva fastigheten. 

 

Bolag 7 ansåg att fördelen med överlåtelser genom köpehandling var att ingen latent skatt 

överförs till köparen. Bolaget ansåg även som de andra att överlåtelseprocessen var 

enklare då undersökningen endast innefattade fastigheten och inte bolaget också.   

4.5  Nackdelar med överlåtelse av fastighet genom paketering i 

bolag 

Fråga: Vilka nackdelar påverkar mest vid överlåtelse av en fastighet paketerad i ett 

dotterbolag? 

Den nackdel som bolagen anser påverkar mest vid en överlåtelse där fastigheten paketeras 

i ett bolag är den latenta skattenskulden som kan drabba köparen. Även det minskade 

värdeminskningsavdraget som kan drabba köparen anses vara en betydande nackdel, se 

figur 5. Flertalet av de intervjuade bolagen ansåg att en kombination av dessa två var de 

främsta nackdelarna med denna överlåtelseform. 

 

Figur 5: Fördelning av vilka nackdelar som bolagen anser påverkar mest vid en 

överlåtelse av en fastighet paketerad i ett bolag. 
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Bolag 6 ansåg att de förpliktelser och den historik som dotterbolaget kan bära med sig var 

den stora nackdelen för köparen vid överlåtelse av en fastighet som är paketerad i ett 

bolag. Bolag 3 ansåg däremot att ingen av de givna nackdelarna påverkade dem mest i sitt 

val utan de ansåg att valet av denna överlåtelseform är mer resurs- och tidskrävande samt 

att det hade krävt enorma resurser då de mestadels överlåter fastigheter till 

bostadsrättsföreningar. Dessutom påverkades bolaget av ägardirektiv som innebar att de 

inte ville ägna sig åt verksamhet som kan uppfattas som skatteplanering. Bolag 7 ansåg 

att de givna nackdelarna inte hade samma påverkan hos större mer erfarna aktörer som de 

har för mindre aktörer som bostadsrättsföreningar. 

4.6  Köparens påverkan  

Fråga: Hur stor påverkan har köparen av fastigheten på vilken överlåtelseform som 

används? 

Vilken roll köparen har vid en överlåtelse av en kommersiell fastighet har bolagen en 

delad åsikt om. Bolag 1, 2, 5 och 6 ansåg att köparen har en stor påverkan i valet av 

överlåtelseform. Bolag 8 och 3 ansåg däremot att köparen inte har någon påverkan alls 

och bolag 4 och 7 ansåg att köparen hade en begränsad påverkan av valet på 

överlåtelseform, se figur 6.  

Figur 6: Bolagens syn på köparens påverkan av val av överlåtelseform. 
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Bolag 7 angav att de oftast antar rollen som köpare i överlåtelser och att de då gör avdrag 

för latent skatt på det bud de lägger till fastighetsägaren. Detta leder till att det ibland 

läggs bud från andra konkurrenter som överstiger deras bud och att de därmed förlorar 

budgivningen då de vill förvärva en fastighet. 

4.7  Olika typer av fastigheter  

Fråga: Finns det vissa typer av fastigheter ni anser är bättre att överlåta genom 

köpehandling och i så fall vilka? 

Bolag 4 svarade att de kontrollerar vilken ägarform fastigheten har innan överlåtelsen. Är 

fastigheten redan paketerad i ett bolag säljs den sedan vidare på det sättet men ägs 

fastigheten direkt, som de uttrycker sig, överlåts fastigheten genom köpehandling. Bolag 

8 tittar istället på fastighetens värde. Har fastigheten ett lågt bokfört värde paketeras 

fastigheten i ett bolag då den ska överlåtas eftersom det genererar en högre vinst. 

 

Bolag 1 och 7 anser att mindre fastigheter lämpar sig bättre att överlåta genom 

köpehandling jämfört med större fastigheter. 

 

Bolag 3, 6 och 7 resonerade kring att om fastigheten ska överlåtas till en 

bostadsrättsförening genom hembud sker det lämpligast genom att överlåta fastigheten 

genom köpehandling eftersom det blir en enklare och mer transparent process. En 

överlåtelse där fastigheten placeras i ett bolag skulle för dem innebära en onödigt 

komplicerad överlåtelse. 

 

Bolag 2 ansåg att det inte fanns vissa typer av fastigheter som var bättre att överlåta 

genom köpehandling och bolag 5 valde att inte svara på denna fråga. 

4.8  Bidragande faktor 

Vad tror ni är den bidragande faktorn till att det idag är allt färre aktiebolag som 

överlåter fastigheter genom köpehandling? 



 

31 

Alla bolag som har intervjuats är överens om att den bidragande faktorn till att allt färre 

aktiebolag överlåter sina fastigheter genom köpehandling är de skattemässiga 

konsekvenserna. De har sedan haft lite olika åsikter om på vilket sätt de skattemässiga 

konsekvenserna bidrar till att överlåtelser av fastigheter genom köpehandling minskar.  

 

Bolag 4 svarade att de främst tror att det är kapitalvinstskatten som inte behöver betalas 

vid bolagsförsäljningar som är den bidragande faktorn. Bolag 1 och 2 svarade att det 

beror på skattemässiga skäl från både köparens och säljaren sida. Bolag 8 svarade att 

möjligheten att skatteplanera i och med bolagsförsäljningar av kommersiella fastigheter är 

den bidragande faktorn.  

 

Bolag 6 svarade att de främst ser till den ekonomiska situationen. De önskar maximera 

ersättningen för fastigheten och anser att stämpelskattekostnaden som köparen får betala 

vid ett förvärv av en fastighet genom köpehandling inte är till någon direkt nytta för 

fastigheten. Denna kostnad är något som bolag 6 därför önskar undvika.  

 

Bolag 5 svarade att det är skattemässigt mer fördelaktigt att överlåta fastigheten genom 

att paketera den i ett bolag. Bolag 3 anger likt föregående respondent att det är 

skatteaspekten som är den bidragande orsaken. Bolag 7 svarade att den latenta skatten 

som blir en extra kostnad för säljaren är den bidragande orsaken till minskningen av 

överlåtelser genom köpehandling. 

4.9  En lagändrings påverkan på fastighetsmarknaden 

Fråga: År 2014 föreslog regeringen att tillsätta en utredning angående paketering av 

fastigheter i bolag som verktyg för skatteplanering. Om utredningen leder till en 

lagändring som gör att skatteplanering inte blir möjlig genom att fastigheter paketeras i 

bolag, kommer detta att påverka fastighetsmarknaden positivt eller negativt? 

Alla bolag utom 3 och 5 anser att en sådan lagändring skulle ha en negativ påverkan på 

fastighetsmarknaden, se figur 7. Bolag 7 ansåg att det skulle innebära en negativ effekt på 

fastighetsmarknaden på kort sikt. De anser även att det skulle påverka priserna på 

fastigheterna negativt samt leda till ett minskat antal transaktioner på 

fastighetsmarknaden. För detta bolags enskilda överlåtelser skulle lagändringen innebära 
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en positiv effekt då de mestadels överlåter sina fastigheter genom köpehandling. Enbart 

bolag 5 ansåg att en lagändring skulle leda till en positiv påverkan på 

fastighetsmarknaden. Bolag 3 valde att inte uttala sig i frågan. 

 

 

Figur 7: Hur bolagen tror att en eventuell lagändring kommer att påverka 

fastighetsmarknaden. 

4.10 Bolagens syn på en eventuell lagändring 

Hur tar ni hänsyn till en eventuell lagändring kring bolagsförsäljningar? 

Bolag 2, 6 och 7 bevakar utvecklingen av utredningen noggrant och med ett stort intresse. 

Bolag 6 anser att om en lagändring skulle träda i kraft, så får de anpassa sig efter den nya 

lagstiftningen. 

 

Bolag 1 följer utredningen endast marginellt eftersom de inte är så stora på 

fastighetsmarknaden och de har därför inte antagit någon förändrad överlåtelsestrategi 

inför en eventuell lagändring.  

 

Bolag 7 har följt aktiviteten kring detta ämne under en lång tid. De har minimerat riskerna 

genom att överlåta en större del av deras fastigheter genom köpehandling. De menar även 

att de för en öppen dialog med Skatteverket för att undvika fel vid beskattning. 
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Bolag 8 anser att en lagändring inte skulle påverka dem allt för mycket, men att det skulle 

innebära negativa konsekvenser om de skulle vilja överlåta någon av sina fastigheter 

genom att paketera dem i ett bolag. 

 

Bolag 3 anser att en eventuell lagändring inte har någon betydelse för deras verksamhet. 

Bolag 4 och 5 har inte uttalat sig i frågan. 

4.11 Köparens syn på en eventuell lagändring 

Har ni upplevt något ändrat beteende och resonemang hos köparna inför en eventuell 

lagändring angående bolagsförsäljningar? 

Bolag 6 anser att de upplever effekter av utredningen i form av att köparna är mer 

vaksamma vid överlåtelser. Bolag 1, 2, 3 och 7 anser dock att de inte märker något ändrat 

beteende hos köparna och de ser inte heller att utredningen kring en eventuell lagändring 

ändrat köparnas resonemang kring överlåtelser. Bolag 4, 5 och 8 valde att inte uttala sig i 

frågan. 

 

  



 

34 

5 Diskussion 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse på fastighetsmarknaden och på så 

vis underlätta för olika aktörer på fastighetsmarknaden att genomföra marknadsanalyser. 

För att uppnå syftet ställdes följande frågeställning, med den första punkten som 

huvudfråga: 

 

 Varför överlåter bolag fastigheter genom köpehandling istället för att överlåta 

fastigheten genom att paketera den i ett bolag?  

 Vilka för- och nackdelar finns det med att överlåta fastigheten genom 

köpehandling? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med att överlåta fastigheten i en paketerad 

bolagsform? 

 Vad har bolagen för syn på regeringens avsedda utredning angående paketering av 

fastigheter i bolag som verktyg för skatteplanering? 

 

Diskussionen har i huvudsak delats upp i avsnitt efter frågeställningen för att underlätta 

förståelsen av resultatet. Ytterligare ett avsnitt, angående överlåtelser till 

bostadsrättsföreningar, har lagts till då det behandlar ett ämne som utmärker sig i 

resultatet. Diskussionsavsnittet inleds med en metoddel för att diskutera den utförda 

metoden som använts för att uppnå syftet med studien. 

5.1  Metod 

Den kvalitativa intervjustudien som genomförts har visat sig vara en användbar metod 

och genom intervjustudien har ett resultat arbetats fram. Av de bolag som deltog i studien 

så gav vissa mer detaljerade svar än andra vilket kan utläsas av bilaga 3. De bolag som 

valde att genomföra en telefonintervju har givit mer uttömmande svar eftersom det gavs 

möjlighet för bolagen att resonera kring svaren. Valet av en semi-strukturerad intervju 

möjliggjorde följdfrågor vilket var bra för att få mer innehållsrika svar. På fråga 9 

angående hur en eventuell lagändring skulle påverka fastighetsmarknaden har det i 

efterhand framkommit att det skulle ha varit intressant att ha en följdfråga angående på 

vilket sätt fastighetsmarknaden skulle ha påverkats. Detta har dock inte beaktats i denna 

studie då det inte relaterar till syftet. 



 

35 

 

Provintervjun som genomfördes med Anders Ahlberg på Vasakronan i Stockholm ledde 

till att intervjufrågorna förbättrades genom att kommentarer lämnades på det som kunde 

förtydligas, tilläggas eller reduceras. Detta medförde att de kommande intervjuerna kunde 

frambringa informationen som syftet efterfrågade. Provintervjun gav klarhet i att 

intervjuerna var redo att genomföras. 

 

Svårigheten med intervjustudien var att få en hög svarsfrekvens eftersom de som arbetar 

inom bolagen med fastighetsöverlåtelser har en hög arbetsbelastning och har svårt att få 

tid över att medverka i en intervju. För att få tillräckligt många svar, för att uppnå en 

mättnad i variationen av svar, så är den övervägande delen av intervjuerna utförda via 

mejl. Denna mättnad hade kanske kunnat uppnås tidigare om alla intervjuerna utförts 

genom telefon eller genom en fysik intervju. En fysisk intervju hade dock varit väldigt 

tidskrävande då bolagen har sina huvudkontor utspridda i hela Sverige. Genom att 

flertalet av bolagen som intervjuades valde att vara anonyma togs beslutet att låta alla 

bolagen vara anonyma. Utöver detta har det inte uppstått några etiska problem. 

5.2  Fastighetsöverlåtelser genom köpehandling  

Överlåtelser av kommersiella fastigheter sker mestadels genom en blandning av 

överlåtelser genom köpehandling och att fastigheterna paketeras i bolag. Det framgår 

tydligt genom denna studie att det är få bolag som endast överlåter sina fastigheter genom 

köpehandling och som Institutet för värdering av fastigheter & ASPECTs sektion för 

fastighetsvärdering, SFF (2011) anger har överlåtelser av fastigheter genom att paketera 

dem i bolag ökat de senaste åren. Genom att bolagens mål är att gå med vinst väljer de 

den överlåtelseform som ger de bästa ekonomiska fördelarna. För att bolagen ska välja 

den mest ekonomiska överlåtelseformen använder bolagen i vissa fall någon typ av 

kalkyleringsmetod. Kalkyleringsmetoden går ut på att jämföra de skattemässiga 

konsekvenserna som de två överlåtelseformerna medför. Det verkar inte vara vanligt att 

bolagen håller sig till en och samma överlåtelseform vilket skulle kunna antas vara 

enklare och möjligtvis bespara dem tid då de inte behöver upprätta en ny kalkyl för varje 

överlåtelse för att kunna ta ställning till vilken som är den mest ekonomiska 

överlåtelseformen i varje enskilt fall.   
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Studien visar att köparen i många fall har en betydande roll i valet av överlåtelseform. På 

vilket sätt köparen kan påverka valet av överlåtelseform kan dock variera. Det köpande 

bolagets storlek verkar ha en viss betydelse för hur fastigheten överlåts. Frågan är om 

storleken på bolaget har betydelse då större bolag innehar mer kapital och på så vis inte 

drabbas lika hårt av de skattemässiga konsekvenserna, som till exempel vid en överlåtelse 

av en fastighet genom köpehandling? I de fall då köparen inte alls påverkar valet av 

överlåtelseform kan det säljande bolaget däremot påverkas av direktiv från ägaren. 

Utmärkande i denna studie var att ett bolag anser att paketering av fastigheter kan tolkas 

som skatteplanering och att de inte vill bli förknippade med sådan verksamhet. Eftersom 

båda överlåtelseformerna är fullt lagliga i nuläget bör det dock inte vara något som 

bolagen behöver oroa sig över. I valet av överlåtelseform borde det dock alltid vara 

säljaren som i slutändan avgör om de vill överlåta fastigheten eller inte utifrån vad 

överlåtelseformen medför för ekonomiska konsekvenser för bolaget. 

 

Att bolagen överlåter fastigheter genom köpehandling kan ha flera orsaker. Det framgår 

av intervjuerna att köparens önskemål är av stor vikt. Det har även framgått att då 

bostadsrättsföreningar och mindre bolag är köpare av fastigheter så sker överlåtelsen 

oftast genom köpehandling. Detta framgår även tydligt av intervjustudien då flertalet av 

de intervjuade bolagen överlät sina fastigheter till bostadsrättsföreningar. En överlåtelse 

av mindre fastigheter med lägre värden överlåts ofta genom köpehandling då de 

skattemässiga konsekvenserna inte drabbar säljaren och köparen lika hårt som vid 

överlåtelser av större fastigheter som har högre värden. 

 

Genom att studera rättsfallen har en bredare bild av överlåtelser på fastighetsmarknaden 

uppnåtts. Rättsfallen påvisar att det fortfarande är ekonomiskt fördelaktigt att paketera 

fastigheter i bolag och att detta fortfarande är en accepterad metod vid överlåtelser av 

fastigheter. Det som dock framkommit i det ena rättsfallet är att då paketeringen är av 

omfattande slag så kan detta leda till osäkerhet i hur beskattning av överlåtelsen ska ske. 

Det som har varit avgörande i dessa två rättsfall är om andelarna som ska överlåtas 

klassas som kapitaltillgångar eller lagertillgångar. Det verkar finnas en osäkerhet bland 

bolagen om hur olika andelar ska klassificeras och därmed beskattas. Denna osäkerhet 

kan leda till att bolag istället väljer att överlåta sina fastigheter genom köpehandling. 
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Fler rättsfall hade kunnat granskas men detta har bedömts vara för tidskrävande och hade 

riskerat att studien inte kunnat avslutas inom den i förhand uppsatta tidsplanen. 

Granskning av ytterligare rättsfall hade kunnat bidra till en mer omfattande bild av hur de 

olika instanserna inom rättsväsendet resonerar kring frågor angående 

fastighetsöverlåtelser. 

5.3  För- och nackdelar 

Det framgår tydligt att fördelarna med överlåtelser av kommersiella fastigheter genom 

köpehandling är att det ger en process som är mindre resurs- och tidskrävande. Resurser 

och tid bör vara något som är kostsamt för bolagen och kan därför tänkas vara något som 

de sparar in på om det är möjligt. På grund av att undersökningsprocessen av fastigheten 

förenklas vid överlåtelse genom köpehandling så kan denna överlåtelseform komma att 

föredras av bolagen. Undersökningsprocessen blir enklare då endast fastigheten behöver 

undersökas och inte bolaget, vilket då inte kräver samma juridiska expertis som i fallet 

med bolagsöverlåtelser. Den juridiska expertisen är även något som är kostsamt för 

bolagen och de kan undvika denna kostnad genom överlåtelser genom köpehandling. 

 

Seida och Wempe (2000) anser att fastighetsmarknaden behöver undersökas för att se hur 

bolagen påverkas av de skatteregler som finns. Detta examensarbete visar tydligt att 

bolagen påverkas i allra högsta grad av de skatteregler som finns. Utmärkande är att det är 

de skattemässiga konsekvenserna som styr bolagens sätt att överlåta fastigheter. Genom 

att köparen i många fall har en viktig roll i valet av överlåtelseform är de skattemässiga 

konsekvenserna som drabbar denne intressanta att studera. Köparen kan undvika höga 

stämpelskattekostnader genom att välja att köpa fastigheten genom att fastigheten 

paketeras i ett bolag, men samtidigt medför det en mer komplicerad överlåtelse än vad en 

överlåtelse genom köpehandling medför. Här är det åter av betydelse vilken typ av köpare 

det handlar om. Har köparen kunskap och tid att genomföra en överlåtelse genom 

paketering i bolag är detta troligen att föredra. Enligt intervjustudien är en överlåtelse 

genom köpehandling en enklare och smidigare process vilket förmodligen bidrar till att 

detta föredras av de som inte har kunskap och tid att genomföra ett bolagsförvärv. Om 

fastigheterna överlåts genom att de paketeras i bolag gång på gång så skjuts statens 

inkomst av kapitalvinstskatt längre och längre fram. Detta borde vara ett av de främsta 

argumenten för staten att vilja öka överlåtelserna genom köpehandling. 



 

38 

 

Det framgår av intervjustudien att vissa bolag utnyttjar bestämmelserna om transportköp 

vid förvärv av fastigheter för att direkt placera fastigheten i ett dotterbolag. Detta borde 

utnyttjas mer frekvent av bolagen för att hålla nere skattekostnaderna. När det kommer till 

transportköp kan inte detta utnyttjas när fastigheten överlåts inom samma koncern. Skulle 

bestämmelsen om transportköp vara tillämplig inom koncernen skulle det innebära att 

bolaget helt kan undvika stämpelskatt då fastigheten sedan överlåts genom en 

bolagsförsäljning.  

 

En annan skattemässig konsekvens är kapitalvinstskatten. Denna kostnad blir mycket hög 

vid överlåtelser med höga köpeskillingar, vilket kan gör att detta är ett starkt argument för 

säljande bolag att inte överlåta fastigheten med köpehandling. Eftersom köparen övertar 

denna höga skattefodring när fastigheten överlåts genom att den paketeras i bolag, kan 

köparen argumentera för att överlåtelsen ska ske med köpehandling istället. Litteraturen 

anger dock att köparen kompenseras för den latenta skattefodringen genom en lägre 

köpeskilling. I intervjustudien framgår det tydligt att den latenta skatten, d.v.s. 

kapitalvinstskatten, som drabbar köparen är en av de nackdelar som påverkar mest vid en 

överlåtelse. Efterfrågan av kommersiella fastigheter på fastighetsmarknaden borde ha en 

viss påverkan på hur stor kompensationen på köpeskillingen blir eller om den uteblir helt.  

 

Köparna undviker att drabbas av den historik och de förpliktelser, som kan medfölja vid 

en överlåtelse genom att fastigheten paketeras i ett bolag, genom att köpa fastigheten 

genom köpehandling. Genom att köparen påverkas av det säljande bolagets förpliktelser i 

olika grad bör köparen kunna argumentera för en försäljning av fastigheten med 

köpehandling för att minska de förpliktelser som medföljer vid försäljningen. Köparen 

påverkas även positivt av en försäljning av fastigheten med köpehandling genom att ett 

korrekt värdeminskningsavdrag möjliggörs. Vid överlåtelse av en fastighet som paketeras 

i bolag får köparen ett mindre värdeminskningsavdrag, vilket påverkar köparen negativt 

ekonomiskt. Detta borde vara ytterligare ett argument köparen kan använda för att 

påverka försäljningsvalet mot en försäljning av fastigheten med köpehandling. 

 

Det har framgått av studien att överlåtelser genom köpehandling ökar transparensen på 

fastighetsmarknaden. Den ökade transparensen som denna överlåtelseform medför, 

genom att försäljningen registreras i fastighetsregistret, underlättar arbetet med 
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fastighetstaxeringen. Den minskade transparensen som överlåtelser genom paketering 

medför, uppkommer på grund av att överlåtelsen inte registreras i fastighetsregistret vilket 

gör att de korrekta köpeskillingarna inte finns tillgängliga. Detta leder till att 

fastighetsöverlåtelser som sker genom bolag idag är svåra att få kännedom om. I de fall 

marknaden får kännedom om fastighetsöverlåtelser som skett genom bolag så är de i 

många fall svåra att analysera. Detta eftersom många bolag innehåller mer än själva 

fastigheten som överlåtits. Det är framförallt när ortsprismetoden används som det är 

viktigt med en transparent marknad men även vid en avkastningsberäknad värdering 

behövs information om gjorda affärer för att kunna härleda rätt direktavkastning från 

marknaden. Skulle marknaden inte vara transparent blir ortsprismetoden obrukbar vilket 

leder till att fastigheterna i Sverige i första hand inte kan värderas inför 

fastighetstaxeringen enligt denna metod.  Redan i dag används andra metoder som 

komplement till ortsprismetoden vid värdering av fastighetstaxering. En 

avkastningsberäkning görs för varje värdeområde för att ge ett bättre underlag för de 

värdenivåer som ska väljas. Denna avkastningsberäkning blir allt mer styrande på grund 

av bristen på ortsprismaterial. En ökad transparens bör därför leda till att arbetet för olika 

aktörer på fastighetsmarknaden underlättas genom att det går att utläsa köpeskillingar 

som erlagts.  

5.4  Regeringens utredning och dess påverkan på 

fastighetsöverlåtelser 

Regeringens utredning skulle kunna leda till en lagändring som ändrar möjligheterna att 

överlåta fastigheter genom att placera dem i bolag för att sedan sälja de näringsbetingade 

aktierna och för att på så vis undvika vissa skattekonsekvenser. 

 

En eventuell lagändring reducerar bolagens möjligheter att välja överlåtelseform. Det 

framgår av resultatet att en sådan lagändring eventuellt skulle medföra en negativ effekt 

på fastighetsmarknaden vilket skulle kunna leda till färre fastighetsöverlåtelser. Vad en 

minskad omsättning på fastighetsmarknaden kommer leda till ligger utanför omfattningen 

av denna studie och kan eventuellt ligga till grund för en framtida vidare studie. De bolag 

som är aktiva på fastighetsmarknaden i nuläget följer utvecklingen av den utredning som 

regeringen avser att tillsätta, vilket gör att deras val av överlåtelseform kan komma att 

ändras. Bolagen kommer sannorlikt fortfarande sträva efter att genomföra överlåtelser 
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med ekonomisk vinst. Däremot kan köparna komma att bli mer återhållsamma och 

eftertänksamma då vissa av dem kan komma att drabbas ekonomiskt genom de 

skattekonsekvenser som en överlåtelse genom köpehandling medför.  

 

Om det hypotetiskt sett skulle ske en lagändring där överlåtelse av näringsbetingade 

aktier inte längre skulle vara skattebefriade, skulle det kunna leda till att större 

fastighetsöverlåtelser blir svårare att genomföra ur den ekonomiska aspekten. Det som 

skulle vara positivt med en eventuell lagändring är att alla överlåtelser skulle ske på en 

öppen marknad där alla skulle ha tillgång till samma marknadsinformation om 

överlåtelserna, vilket skulle bidra till att marknaden blir mer transparent. En lagändring 

kan förmodligen på kort sikt innebära att antalet fastighetsöverlåtelser minskar, men fler 

överlåtelser skulle ske på den öppna marknaden. 

5.5  Överlåtelser till bostadsrättsföreningar 

Det har framkommit att bolag som genomför överlåtelser till bostadsrättsföreningar oftast 

utför dessa överlåtelser genom köpehandling. Detta kan i vissa fall bero på direktiv från 

bolagets ägare som inte vill ägna sig åt något som kan uppfattas som skatteplanering. En 

till bidragande orsak är att de anser att en överlåtelse genom att fastigheten paketeras i ett 

bolag blir för tids- och resurskrävande då dessa bolag ofta säljer stora kvantiteter av 

fastigheter. En bostadsrättsförening består vanligtvis av lekmän och en bolagsförsäljning 

skulle bli för avancerad för dessa att genomföra på egen hand och därmed kräva juridisk- 

och ekonomisk hjälp. En överlåtelse genom köpehandling borde därför oftast vara att 

föredra mellan ett aktiebolag och en bostadsrättsförening.  
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6 Slutsats 

De slutsatser som kan dras sammanfattningsvis är att en överlåtelse av en kommersiell 

fastighet genom köpehandling är en enklare överlåtelseprocess än då fastigheter paketeras 

ett i bolag. Detta medför att bolag väljer att överlåta sina fastigheter genom köpehandling 

istället, då det är mindre resurs- och tidskrävande. Säljaren av fastigheten väljer att 

överlåta sin fastighet genom köpehandling i de fall som denna överlåtelseform är mer 

ekonomiskt och skattemässigt fördelaktig enligt deras kalkyleringsmetod. Oavsett hur 

utfallet av kalkyleringsmetoden blir så har köparen en stor påverkan på valet av 

överlåtelseform. Detta beror på de skattemässiga konsekvenserna som drabbar köparen 

vid överlåtelsen. Även ett bolags historik och förpliktelser som kan medfölja vid en 

fastighetsöverlåtelse genom bolagspaketering bidrar till att bolagen istället väljer att 

överlåta fastigheten genom köpehandling. 

 

Beroende på vad utredningen som regeringen avser att tillsätta får för utfall så kan 

omsättningen på fastighetsmarknaden ändras. Om utredningen leder till en lagändring 

angående beskattningen av överlåtelse av näringsbetingade aktier kan detta leda till en 

minskad omsättning på fastighetsmarknaden. En eventuell lagändring kan även leda till 

att fastighetsmarknaden blir mer transparent. Den ökade transparensen bidrar till att de 

olika aktörernas marknadsanalyser på fastighetsmarknaden kan förenklas och blir mer 

tillförlitliga. I det fall en lagändring skulle träda i kraft kan en studie kring hur bolagen då 

skulle agera på fastighetsmarknaden vara intressant. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Denna intervju ingår som en del i vårt examensarbete på Högskolan i Gävle. 

Examensarbetet utförs i samarbete med Lantmäteriet och handlar om att undersöka varför 

aktiebolag väljer att överlåta kommersiella fastigheter genom köpehandling och inte 

genom att paketera fastigheten i ett dotterbolag som blivit allt vanligare. Antalet köp 

genom köpehandling har minskat de senaste tolv åren vilket har påverkat transparensen 

på fastighetsmarknaden negativt. Vi vill gärna ta del av hur ni agerar på 

fastighetsmarknaden genom denna intervju. 

 

Ni har sålt en fastighet genom köpehandling. Varför valde ni att sälja fastigheten genom 

köpehandling och inte sälja fastigheten genom att paketera den i ett dotterbolag? Detta 

vill vi få svar på genom följande frågor. 

 

Skriv ett x i den ruta som överensstämmer med ditt svar eller skriv ditt svar på raderna. 

1. Vilken överlåtelseform använder ni då ni överlåter kommersiella fastigheter? 

 

 Alltid genom köpehandling 

 Blandat 

 Mestadels paketerad i ett dotterbolag 

 

2. Om överlåtelse av fastighet alltid sker genom köpehandling, varför? 

 

 Ägardirektiv  

 Lagar och regler  

 Annat  

 

3. Används någon kalkyleringsmetod för att beräkna vinst/förlust för respektive 

överlåtelseform som påverkar valet av försäljningsform?  

 

4. Vilka fördelar såg ni med att överlåta fastigheten genom köpehandling? 

 

5. Vilka nackdelar påverkar mest vid överlåtelse av en fastighet paketerad i ett 

dotterbolag? 

 

 Köparens övertagande av bolagets förpliktelser  

 Latent skatt som kan drabba köparen   

 Minskat värdeminskningsavdrag som drabbar köparen  
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 Annat  

 

6. Hur stor påverkan har köparen av fastigheten på vilken överlåtelseform som 

används? 

 

 Ingen påverkan alls 

 Begränsad påverkan 

 Stor påverkan 

 

7. Finns det vissa typer av fastigheter ni anser är bättre att överlåta genom 

köpehandling och i så fall vilka?  

 

8. Vad tror ni är den bidragande faktorn till att det idag är allt färre aktiebolag som 

överlåter fastigheter genom köpehandling? 

 

9. År 2014 föreslog regeringen att tillsätta en utredning angående paketering av 

fastigheter i bolag som verktyg för skatteplanering. Om utredningen leder till en 

lagändring som gör att skatteplanering inte blir möjlig genom att fastigheter 

paketeras i bolag kommer detta att: 

 

 Påverka fastighetsmarknaden positivt 

 Påverka fastighetsmarknaden negativt 

 

10. Hur tar ni hänsyn till en eventuell lagändring kring bolagsförsäljningar? 

 

11. Har ni upplevt något ändrat beteende och resonemang hos köparna inför en 

eventuell lagändring angående bolagsförsäljningar? 

 

Företagsnamn:  

Namn:  

Befattning:  

 

 Anonym 

 Tillåtelse att publicera namn  

 Tillåtelse att publicera företagets namn 

 

Kontaktuppgifter: 

Maria Hellsten Ida Fröberg 

Södra Rådmansgatan 6 Norra Kungsgatan 33 

80251 GÄVLE 80223 GÄVLE 

mariahellsten@hotmail.com ida.froberg@hotmail.com 

070-2877257 070-2721437  
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Bilaga 2 – Utdrag ur fastighetsprisregistret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdraget ur fastighetsprisregistret gjordes i april 2015.  
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Bilaga 3 – Intervjusvar 

Bolag 1 – Intervju via mejl  

1. Blandat  

2. --- 

3. Vi anlitar oftast mäklare alternativt transaktionskonsulter som gör bedömningen 

om köpargruppen vill köpa fastighet eller bolag. Alternativt kan en köpare inför 

ett köp begära att få köpa fastigheten i bolag. Oftast har vi reavinster vid 

fastighetsförsäljningar så att sälja i bolagsform är inte något negativt. 

 

4. Framförallt enklare försäljningsprocess utan inblandning av juridisk expertis. 

Vilket för med sig lägre försäljningskostnader och en tidsmässigt kortare 

försäljningsprocess 

 

5. Latent skatt som kan drabba köparen 

6. Stor påverkan 

7. Framförallt mindre fastigheter, t ex småhus 

8. Skatteregler gör det mer positivt för både säljare o köpare. 

9. Påverka fastighetsmarknaden negativt 

10. Marginellt. Vi säljer endast ett fåtal fastigheter och har ingen uttalad 

försäljningsstrategi på sikt. 

11. Nej! 

  



 

50 

Bolag 2- Intervju via mejl  

1. Mestadels paketerad i ett dotterbolag 

2. --- 

3. Ja, vi överväger båda alternativen. 

4. Egentligen inga. Möjligen att man slipper en diskussion med köparen om avdrag 

för latent skatt samt att köparens undersökningsprocess och 

avtalsdokumentationen blir enklare. 

5. Latent skatt som kan drabba köparen. 

Minskat värdeminskningsavdrag som drabbar köparen. 

6. Stor påverkan 

7. Nej. 

8. Skattemässiga skäl på både säljar- och köparsidan. 

9. Påverka fastighetsmarknaden negativt. 

10. Vi följer utvecklingen/utredningen med intresse. 

11. Nej. 
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Bolag 3 - Intervju via mejl  

1. Alltid som fast egendom 

2. Ägardirektiv 

3. Nej 

4. Under perioden 2007-2014 har vi gjort 181 försäljningar till 

bostadsrättsföreningar. Om alla dessa försäljningar skulle ha gjorts i bolagsform 

hade det tagit lång tid och krävt enorma resurser. Sen fanns det antagligen ett 

politiskt övervägande att vår ägare Stockholms stad inte ville ägna sig åt vad som 

kunde uppfattas som skatteplanering. Kom att tänka på ett skäl till att sälja i 

bolagsform och det är att kringgå inskrivna intresseanmälningar från 

bostadsrättsföreningar. I Stockholms innerstad finns sådana i praktiskt taget alla 

fastigheter. 

5. Annat, se svar på fråga 4. 

6. Ingen påverkan alls. 

7. Även bortsett från våra ägardirektiv bedömer jag att försäljningar till 

bostadsrättsföreningar bäst sker som fast egendom eftersom det är en enklare och 

mer transparent process. 

8. Skatteaspekten. 

9. Kan inte bedöma detta. 

10. Det har ingen betydelse för oss. 

11. Nej. 
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Bolag 4 - Intervju via mejl  

1. Blandat. 

2. --- 

3. Inte i detta fall eftersom det var en införsäljning av fastighet till aktiebolag som vi 

gjorde. Vi sålde fastigheten till ett dotterbolag därför att vi precis förvärvat den 

och kunde därmed transport försälja fastigheten in till ett dotterbolag utan extra 

lagfartskostnad. På det sättet är den sedan paketerad om man i framtiden skulle 

vilja sälja fastigheten. 

4. Se ovan. 

5. Latent skatt som drabba köparen. 

6. Begränsad påverkan. 

7. Beror helt och hållet på hur de ägs idag. Ägs fastigheten direkt säljer vi den som 

direkt ägd. Ägs fastigheten av ett dotterbolag säljer vi den som ett bolag. 

8. Reavinstbeskattningen. 

9. Påverka fastighetsmarknaden negativt. 

10. --- 

11. --- 

12. --- 
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Bolag 5 - Intervju via mejl  

1. Blandat. 

2. --- 

3. Vid vår aktuella försäljning som fast egendom var det köparen som fick välja om 

de önskade förvärva som fast egendom eller paketerat i bolag. Om de använde 

någon kalkyleringsmetod kan jag inte svara på. 

4. Ett delvis enklare överlåtelseavtal samt att vi inte behövde paketera fastigheten i 

något bolag. 

5. Latent skatt som kan drabba köparen. 

Minskat värdeminskningsavdrag som drabbar köparen. 

6. Stor påverkan 

7. --- 

8. Skattemässigt mindre ekonomiskt 

9. Påverka fastighetsmarknaden positivt 

10. --- 

11. --- 
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Bolag 6 - Telefonintervju  

1. Blandat. Beroende på om fastigheten ligger i ett gammalt eller nytt bolag. Om 

fastigheten ligger i ett gammalt bolag innebär det risker med de förpliktelser och 

historik som kan medfölja som skulder och miljöskulder mm. Annars får man 

göra ett traditionellt köp med köpehandling eller placera fastigheten i ett nytt 

bolag. 

2. --- 

3. Säljaren vill ju ha så bra betalt som möjligt så den som betalar mest får oftast 

fastigheten. Att få bra betalt är självklart viktigt för bolaget, samtidigt har bolaget 

ett ansvar gentemot hyresgästerna att de får en ny bra fastighetsägare. Att ha koll 

på helhetsaffären är viktigast och då beaktas priset, köparens och hyresgästernas 

önskningar samt eventuella tillkommande kostnader hänförliga till försäljningen 

(ex stämpelskatt). 

4. Framför allt så tar man bort risken med historiken och förpliktelserna som kan 

följa med ett bolag. Överlåtelse genom att paketera fastigheten i ett bolag är mer 

avancerad och både fastighet och själva bolaget måste undersökas innan köp. I ett 

köp med köpehandling är det bara jordabalkens regler som gäller vilket gör att 

köpet blir mindre avancerat och det är bara fastigheten som måste undersökas 

5. Köparens övertagande av bolagens förpliktelser. 

6. Stor påverkan.  

 De anpassar sig efter köparen. 

7. Bostadsfastigheter säljs oftast till bostadsrättsföreningar (hembud). Det innebär att 

det är privatpersoner som ska sköta fastigheten. Ett bolagsköp skulle innebära ett 

onödigt komplicerat köp. 

8. Framför allt är det den ekonomiska situationen. Det säljande bolaget önskar 

maximera ersättningen för fastigheten. Stämpelskatten är endast en kostnad för 

ägaren/köparen som inte är till direkt nytta för fastigheten och därför är det 

önskvärt att undvika denna kostnad om det är möjligt. 

9. Påverka fastighetsmarknaden negativt. Bolag som överlåter fastigheter i storstäder 

anpassar sig efter reglerna och påverkas inte så mycket av ändringarna på lång 

sikt. Bolagen har dock sina investeringskrav att leva upp till. 

10. De bevakar noggrant utvecklingen med rådgivare. Om det blir verklighet får de 

anpassa sig. 
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11. Nej ev. mer vaksamma. 
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Bolag 7 – Telefonintervju  

1. Blandat. 90 % av fastighetsöverlåtelserna sker till Brf så våra huvudaffärer sker 

genom köpehandling. Paketering sker ofta när fastigheterna inte är färdiga. Då 

äger dotterbolaget marken och entreprenaden sker i bolagets regi. Om en köpare 

vill köpa så medföljer hela entreprenadkontraktet med bolaget. 

2. Ägardirektiv. Vi har som strategi att undvika att överföra en latent skatt till 

köparen samt att köpa bolag med en latent skatt då det drabbar dem negativt när 

de vill sälja fastigheten genom köpehandling i ett senare skede. 

3. Nej. Vi har ingen uttalad kalkyleringsmetod utan har som strategi att de inte säljer 

genom paketering till brf för att de inte ska drabbas av någon latent skatt som Brf 

inte visste om. 

4. Framför allt att köparen inte ska drabbas av någon latent skatt. 

Överlåtelseprocessen är även enklare och endast en kortare due dilligence behöver 

genomföras. Det innebär även enklare avtal och undersökning. Man undviker även 

historiken som bolagsöverlåtelsen kan medföra 

5. Köparens övertagande av bolagets förpliktelser.  

Latent skatt som kan drabba köparen.  

Det ikryssade svaren gäller främst för Brf. För andra mer erfarna och större 

aktörer som är mer skolade spelar dessa nackdelar mindre roll. 

6. Begränsad påverkan. 

Vi är oftast köpare inte säljare och vi drar av skatten på priset och lämnar sedan ett 

bud. Vi märker att ibland blir vi överbudade på grund av att vi vill köpa genom 

köpehandling. 

7. Bostadsfastigheter till Brf samt mindre fastigheter. 

8. Sedan 2003 har det blivit mindre överlåtelser genom köpehandling. Det är framför 

allt den latenta skatten som blir en extra kostnad som är den bidragande faktorn. 

Stämpelskatten är inte den pådrivande kraften. 

9. Påverka fastighetsmarknaden negativt. 

Negativt på kort sikt och på fastighetsmarknaden i stort. Kommer få negativ effekt 

på priserna samt minska transaktionerna på marknaden. För våra enskilda affärer 

kommer det ev. att vara positivt då de utför mycket överlåtelser genom 

köpehandling. 
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10. Vi för en öppen dialog med skatteverket och har följt aktiviteten under lång tid. Vi 

har riskminimerat genom att utföra överlåtelser genom köpehandling. 

11. Nej.  
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Bolag 8 – Telefonintervju  

1. Blandat. 

2. --- 

3. Beräknar vad skattekostnaden blir för båda försäljningssätten och väljer det 

försäljningssätt som blir mest fördelaktigt. Skiljer det sig inte så mycket mellan 

försäljningssätten och det bara är något fördelaktigare att sälja paketerat så väljs 

försäljning genom köpehandling. 

4. Lättare administrativt arbete vid försäljning genom köpehandling. Då en fastighet 

genom köpehandling har det varit skattemässigt fördelaktigt. 

5. Latent skatt som kan drabba köparen. 

Minskat värdeminskningsavdrag som drabbar köparen. 

6. Ingen påverkan alls. 

7. Fastigheter med lågt bokfört värde och som genereras en hög vinst paketeras och 

försäljs. 

8. De tror att det beror på att man kan skatteplanera. 

9. Påverka fastighetsmarknaden negativt. 

Tillägg: 

Blir förmodligen färre fastighetstransaktioner. 

Staten förlorar ju inte pengarna vid paketering utan skatten flyttas ju bara över till 

nästa ägare. 

10. Vet ej, men skulle vara negativt för oss om vi skulle vilja sälja en fastighet genom 

att paketera den i ett bolag, men vi överlåter inte så många fastigheter så det skulle 

inte påverka oss så mycket. 

11. --- 

 

 

 

 

 

 

 

 


