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Sammanfattning 
 

Paketering eller förpackning av fastigheter har blivit allt vanligare idag. Att överlåta aktier i ett 

fastighetsförvaltande bolag istället för att sälja fastigheten direkt som fast egendom, har visat sig 

medföra många skatterättsliga och ekonomiska fördelar, i första hand för säljaren. 

Fastighetspaketering är ett förutsett och accepterat förfarande. Paketering anses inverka positivt 

på den internationella handeln och förebygger asymmetri i bolagssektorn, då ett bolag som säljs 

till utlandet inte behöver beskattas för eventuellt övervärde i och med att tillgången inte lämnar 

svensk skattejurisdiktion. Fastighetspaketering förebygger också kedjebeskattning, då beskattning 

både på ägarnivå och på bolagsnivå undviks genom förfarandet.  
 

Till det vanligaste paketeringsförfarandet hör att ett befintligt aktiebolag bildar ett dotterbolag, 

och därefter överförs fastigheten till det nybildade dotterbolaget genom en underprisöverlåtelse. 

Därigenom undgår säljaren att erlägga uttagsbeskattning för överlåtelsen, endast stämpelskatt 

behöver erläggas. När säljaren därefter avyttrar den paketerade fastigheten till extern köpare utgår 

ingen kapitalvinstbeskattning. Till fördel för köparen av en paketerad fastighet undgår denne att 

söka lagfart och erlägga stämpelskatt för köpet. Dock drabbas denne av en latent skatteskuld och 

tar över säljarens avskrivningsunderlag, vilket föranleder att kapitalvinstbeskattningen blir högre 

när köparen en dag vill sälja.   
 

Det är viktigt att observera de civilrättsliga skillnaderna mellan fastighetsförsäljning som fast 

egendom och fastighetförsäljning genom paketering. Jordabalken (1970:994) (JB) blir tillämplig 

på det förstnämnda, och Köplagen (1990:931) (KöpL) blir tillämplig på det sistnämnda. Reglerna 

i JB och KöpL skiljer sig åt i flera avseenden. Däremot är båda lagarna dispositiva, vilket innebär 

att parterna har en stor avtalsfrihet och därigenom kan skillnaderna mellan de båda lagarna till 

stor del utjämnas. Den civilrättsliga skillnad som anses vara av störst betydelse är att köparen av 

en paketerad fastighet övertar bolagets samtliga förpliktelser och avtal, vilket givetvis är en 

nackdel för köparen som då måste se till att målbolaget noggrant granskas innan förvärvet. 
 

Det finns ytterligare risker förknippade med köp av en paketerad fastighet. För det första finns 

det en risk att köparen, vid lågkonjunktur anses ha begått brott mot LTV åtagande, det vill säga 

om lånets storlek i förhållande till marknadsvärdet överstigit viss nivå, kan banken överta kontot 

och använda medlen till att amortera lånet. För det andra finns det en risk att Aktiebolagslagens 

(1905:551) (ABL) regler i 17 kapitlet blir tillämpliga, vilket kan leda till att överlåtelsen ses som en 

förtäckt värdeöverföring och om det inte finns full täckning i det bundna egna kapitalet, kan det 

leda till att köparen måste återbära den del av överlåtelsen som anses olovlig. För det tredje finns 

det en risk för köparen att återvinningsreglerna, som aktualiseras vid konkurssituation, leder till 

att köparen tvingas lämna tillbaka en fastighet som de lagenligt mottagit. 

  

För att förebygga de ovan beskrivna riskerna är det av stor vikt att köparen av en paketerad 

fastighet låter utföra en så kallad Juridisk Due Diligence undersökning, där en eller flera jurister 

ser över bolagets samtliga avtal och förpliktelser samt historik. Vidare bör observeras att 

fastighetspaketering ger betydligt större fördelar för säljaren än för köparen. Ett lagstadgande om 

att köparen är skyldig att avtala om köpeskilling till en viss procentsats i förhållande till 

fastighetens värde vore kanske den bästa lösningen. 
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1. Introduktion 
 

 

Det här kapitlet syftar till att introducera läsaren till syftet med uppsatsen och den frågeställning som senare 

kommer att utredas. Vidare redovisas val av metod, material, avgränsningar och disposition. 

 

 

 

1.1 Inledning 
 

Under senare år har det blivit allt vanligare att bolag överlåter en fastighet genom att överlåta 

aktierna i ett bolag, som äger fastigheten det vill säga indirekt fastighetsöverlåtelse så kallad 

paketering.1 Paketeringsförfarandet bygger på reglerna om underprisöverlåtelser och reglerna om 

skattefrihet på näringsbetingade andelar. I och med dessa regler undgår säljaren uttagsbeskattning 

och kapitalvinstbeskattning, under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda.2  

Paketeringsförfarandet innebär således stora ekonomiska fördelar för säljaren. Köparen av den 

paketerade fastigheten undgår att erlägga stämpelskatt, men drabbas dock av en latent 

skatteskuld
3
 och tar över säljarens avskrivningsunderlag.4  

 

Paketering är ett av lagstiftaren accepterat och förutsatt förfarande.5 Lagstiftaren menar att det är 

lagtekniskt svårt att införa regler som förbjuder fastighetspaketering. Det ifrågasätts också om det 

överhuvudtaget är önskvärt att införa ett förbud mot fastighetspaketering, då förfarandet även 

medför vissa fördelar bland annat för den internationella handeln med fastigheter.  

 

Det är viktigt att observera den legala civilrättsliga skillnaden mellan direkt fastighetsöverlåtelse 

och indirekt fastighetsöverlåtelse. JB är tillämplig på vid direkt fastighetsöverlåtelse, medan KöpL 

är tillämplig vid indirekt fastighetsöverlåtelse.6 Således förekommer det skillnader i regleringen 

beroende på överlåtelseformen, exempelvis undersökningsplikten, som är mycket vidare enligt JB 

än enligt KöpL.7 Vid paketeringsförfaranden föreligger det därför vissa risker för köparen, bland 

annat bör denne vara aktsam vid lågkonjunktur, så att Konkurslagens (1987:672) (KonkL) 

återvinningsregler inte aktualiseras.8 Köparen måste också vara observant på att ABL:s regler i 17 

kapitlet inte realiseras, då det kan innebära att köparen riskerar återbäringsskyldighet. 9 

 

                                                 
1 Institutet för värdering av fastigheter och ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF: Fastighetsekonomisk analys 
och fastighetsrätt, Fastighetsnomenklatur, Stockholm 2011, s. 445 
2Kleerup Jan, Tegnander Hans, Fastigheten och skatten, Stockholm 2009, s. 183 
3 Norell Olof m.fl., Inkomst av hyresfastighet, Stockholm 2006, s. 163 
4 Prop. 2002/03:96, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar,, s. 133 
5 Almendal Simon Teresa, Skatteanpassade transanktioner och skattebrott, Stockholm 2005, s. 22-23 
6 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 458 
7 Se 20 § KöpL och 4 kap. 19 § JB 
8 Bergstrand Daniel, Paketerade fastigheter kan innebära risker för köparen, Fastighetsnytt, 2008/6, s. 4 
9 Bergstrand, Daniel, s.3 
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Valet mellan att förvärva/sälja en fastighet direkt eller indirekt är av stor betydelse. Det medför 

skillnader såväl skatterättsligt/ekonomiskt som civilrättsligt. Därmed finns det flera aspekter att 

beakta vid valet mellan direkt och indirekt fastighetsöverlåtelse. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med föreliggande D-uppsats är att undersöka och jämföra skatterättsliga/ekonomiska och 

civilrättsliga konsekvenser vid direkt fastighetsförsäljning och indirekt fastighetsförsäljning.  
 

Uppsatsens syfte kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar: 
 

 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av direkt och indirekt fastighetsförsäljning, och vilket 

förfarandesätt anses vara mest fördelaktigt för köparen respektive säljaren?  

 Varför tillåts paketering av lagstiftaren? 

 Vilka civilrättsliga regler gäller vid indirekt respektive direkt fastighetsförsäljning, och hur skiljer sig dessa 

regler åt? 

 Finns det några risker för köparen i och med paketeringsförfarandet och hur kan dessa förebyggas? 

 

1.3 Metod och material 
 

För att kartlägga rättsläget och besvara uppsatsens syfte har jag använt mig av den 

rättsvetenskapliga metoden. Därigenom analyseras den gällande rätten genom juridisk 

argumentation.  I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden som tolkar den gällande 

rätten med hjälp av förarbeten, lagar och doktrin. 10 
 

I arbetet har främst juridisk doktrin studerats, då utförlig information om direkta och indirekta 

fastighetsöverlåtelser i första hand återfunnits där. Vidare har IL studerats, eftersom dess regler 

beskriver de skatterättsliga konsekvenserna vid direkt och indirekt fastighetsöverlåtelse. I arbetet 

har även förarbeten till Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) använts, för att ge ökad förståelse 

för innebörden och syftet bakom reglerna om indirekt fastighetsöverlåtelse. Vid undersökningen 

av de civilrättsliga skillnaderna mellan direkt respektive indirekt fastighetsöverlåtelse har regler i 

JB och KöpL studerats.  
 

För att upplysa om köparens risker i samband med indirekt fastighetsöverlåtelse, har en artikel 

från fastighetsnytt, som beskriver detta utförligt, använts. Även en annan artikel från SABO har 

använts, då denna på ett bra sätt åskådliggör hur paketeringsprocessen går till i korthet. 

 

Materialet har ibland varit svårtolkat, då det saknas en och samma källa med sammantagen fakta 

om ämnet. Därför har mycket material och fakta i uppsatsen tagits fram genom läsning av flera 

kompletterande källor och räkneexempel (kap. 4). Detta för att och tydliggöra de 

ekonomiska/skatterättsliga skillnaderna mellan direkt och indirekt fastighetsöverlåtelse. 

 

 

 

                                                 
10 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Stockholm 2006, s. 37 och 39   
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1.4 Avgränsning 
 

Genom att skriva denna uppsats, har jag valt att fokusera på juridiska personer. Uppsatsen 

handlar främst om beskattningskonsekvenserna och köparens risker vid köp av paketerad 

fastighet samt de civilrättsliga konsekvenserna som aktualiseras vid direkt respektive indirekt 

fastighetsöverlåtelse, vilka för och -nackdelar det finns med respektive överlåtelseform. På grund 

av uppsatsens omfång har inte handelsbolagslösningen och fåmansbolagsreglerna beskrivits. 

Vidare fokuserar uppsatsen endast på överlåtelse av kapitaltillgångar, då det är en förutsättning 

för att en fastighet ska kunna paketeras i ett aktiebolag som sedan säljs skattefritt. Internationella 

aspekter har uteslutits från uppsatsen, därför att en undersökning ur internationellt perspektiv 

hade fört uppsatsen för långt. På grund av avsaknad av relevanta rättsfall i förhållande till syftet, 

har dessa uteslutits från uppsatsen. Inte heller kommer det att närmare utredas om 

paketeringsförfarandet står i strid mot skatteflyktslagen, då det redan finns vägledande praxis som 

föreskriver att det inte strider mot skatteflyktslagen. I uppsatsen beskrivs inte kapitalförluster, då 

kapitalförluster på aktier som är skattefria (näringsbetingade andelar) inte får dras av.11 Uppsatsen 

kommer inte heller att beskriva hur ABL:s regelsystem kan nyttjas vid fastighetspaketering. 
 

1.5 Disposition  

 

Efter detta första kapitel är uppsatsen strukturerad på följande sätt:  

 

I kapitel två presenteras reglerna för kapitalvinstbeskattning och stämpelskatt vid direkt 

fastighetsöverlåtelse. Kapitel tre beskriver inledningsvis paketeringsförfarandet. Därefter följer en 

utförlig redogörelse för samtliga steg som behöver beaktas och genomföras för att realisera 

fastighetspaketering.   

 

Kapitel fyra exemplifierar en fiktiv fastighetsöverlåtelse, där de skatterättsliga/ekonomiska 

konsekvenserna av indirekt respektive direkt fastighetsöverlåtelse räknas ut. Därefter jämförs de 

ekonomiska/skatterättsliga skillnaderna mellan de olika förfarandesätten mot varandra. 

 

I kapitel fem presenteras de civilrättsliga reglerna vid direkt respektive indirekt 

fastighetsöverlåtelse. Sedan följer en redogörelse för köparens risker förknippade med indirekt 

fastighetsöverlåtelse. Vidare följer en beskrivning om hur Due Dillegance undersökningar går till.  

 

I kapitel sex analyseras och diskuteras frågeställningarna som formulerats i inledningskapitlet 

utifrån det material som har studerats och använts i uppsatsen, och avslutningsvis i kapitel sju, så 

presenteras de slutsatser som jag har kommit fram till utifrån uppsatsens frågeställningar.  

 

För en mer utförlig bild av dispositionen hänvisas läsaren till innehållsförteckningen.  

 

                                                 
11 Prop. 2002/03:96, s. 136 
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2. Direkt försäljning av fastighet, kapitalvinsbeskattning 

och stämpelskatt  
 

 

I detta kapitel presenteras reglerna för kapitalvinstbeskattning vid direkt fastighetsförsäljning och en kort 

redogörelse för reglerna om stämpelskatt. 

 

 

 

 

2.1 Kapitalvinstbeskattning 

 

Vinst vid försäljning av en fastighet som är en kapitaltillgång beskattas enligt reglerna för 

kapitalvinster, 41 kap. 1-2 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Med kapitaltillgångar avses 

andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfodringar och 

liknande tillgångar liksom inventarier, patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 

kap. 1 § 2 st. IL, även om de inte förvärvats från någon annan.12 Kapitalvinstbeskattningen ska 

ske när överlåtaren erhåller ersättning för att en tillgång, rättighet etc. definitivt upphör. 

Huvudregeln gällande beskattningstidpunkten i 44 kap. 26 § IL anger att kapitalvinster ska tas 

upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras.13  

 

2.1.1 Beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust 

 

För juridiska personer som aktiebolag och ekonomiska föreningar, beskattas vid avyttring av 

näringsfastighet hela kapitalvinsten som näringsinkomst, 13 kap. 2 § IL. Vid försäljning av en 

näringsfastighet tas 90 procent av kapitalvinsten upp som en skattepliktig inkomst.14 

 

2.1.2 Beräkningsprinciper 

 

Kapitalvinsten utgör skillnaden mellan erhållen köpeskilling eller ersättning minskad med 

försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § IL. Till försäljningsutgifter räknas 

förutom mäklararvode bland annat utgifter för värdering av fastigheten och för juridiskt biträde. 

Omkostnadsbeloppet består i princip av anskaffningsutgiften och senare förbättringsutgifter.15   

 

Vid försäljning av en näringsfastighet sker en återföring av inkomstslaget näringsverksamhet av 

bland annat värdeminskningsavdrag på byggnader och markanläggningar. För markanläggningar 

medges ett utrangeringsavdrag avseende det skattemässiga värdet vid avyttringen. Återföring 

förekommer även av avdrag för utgifter för förbättrade underhåll av byggnader och 

markanläggningar under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren, 26 kap. 2 § IL. 

                                                 
12 Kleerup Jan, Tegnander Hans, s. 136 
13 Ibid., s. 140-142 
14 Ibid., s. 143 
15 Ibid., s. 144 
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Som förbättringsutgifter räknas utgifter för förbättrande underhåll och reparationer på 

näringsfastigheter i den mån de återläggs till beskattning vid en avyttring. Omkostnadsbeloppet 

ökar i motsvarande omfattning, 45 kap. 13 § 1 st. IL.16 

 

Byggnad som innehåller lokaler kan vid den löpande inkomstbeskattningen delvis hanteras som 

byggnadsinventarier där den årliga avskrivningen sker enligt inventariereglerna. Motsvarande 

gäller för maskininventarier. Således ska den del av ersättningen för en avyttrad fastighet som 

avser mark- eller byggnadsinventarier inte tas med i kapitalvinstberäkningen. Samma sak gäller för 

utgifter av sådana tillgångar, 45 kap. 10 § IL. Resultatet av försäljningen av mark- och 

byggnadsinventarier beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.17  

 

2.1.3 Köpeskilling/ersättning 

 

Fastighetens försäljningspris uppgår normalt till den köpeskilling som anges i köpeavtalet. Som 

nämnts i kapitel 2.1.2, medges avdrag för försäljningsutgifter som mäklarprovision, juridiska 

ombudskostnader och kostnad för värdering under förutsättning att avdrag ej medgivits på annat 

sätt. Därför ingår inte dessa kostnader i omkostnadsbeloppet. 

 

2.1.4 Omkostnadsbelopp 

 

Omkostnadsbeloppet utgörs bland annat av den ursprungliga anskaffningsutgiften. Vid 

fastighetsköp ingår i anskaffningsutgiften för fastighet bortsett från köpeskilling även 

stämpelskatt (se kap. 2.2) och andra kostnader i samband med förvärvet exempelvis 

förbättringsutgifter. 18 

 

Vid försäljning av fastighet ska anskaffningsutgiften minskas med sådana värdeminskningsavdrag 

m.m. eller del av dessa som pga. 26 kap 5 § IL inte ska återföras i inkomstslaget 

näringsverksamhet, 45 kap. 16 § 1 st. IL. 19 Det innebär att om ersättningen för den avyttrade 

fastigheten understiger omkostnadsbeloppet vid kapitalvinstberäkningen, ska det belopp som 

skall återföras enligt 26 kap 2 § minskas med skillnaden mellan omkostnadsbeloppet och 

ersättningen. 
 

2.1.5 Förbättringsutgifter 

 

Förbättringsutgifter som avser ny-, till- och ombyggnad förs upp på avskrivningsplan och hänförs 

normalt till det år då de har förts upp på planen, enligt 45 kap. 11 § 2 st. IL. Utgifter för underhåll 

och reparation som dragits av vid den löpande inkomstbeskattningen ingår ej i 

förbättringsutgiften. Vid försäljning av fastighet som har innehafts under en lång period kan det 

vara svårt att kartlägga om en viss utgift förelegat eller ej och avgöra om den är hänförligt till en 

förbättringsutgift eller utgift för reparation. Om förbättringsutgift har förts upp på en 

avskrivningsplan bör den godtas vid kapitalvinstbeskattningen. I fall då förbättringsutgifter inte 

                                                 
16 Kleerup Jan, Tegnander Hans, s. 144 
17 Ibid., s. 144 
18 Ibid., s. 147 
19 Ibid., s. 148 
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tagits upp på plan måste de för varje beskattningsår uppgå till minst fem tusen kronor, enligt 45 

kap. 11 § IL.20 

 

I förbättringsutgiften ingår också den mervärdesskatt som är hänförlig till investeringen i den 

mån mervärdesskatten inte har dragits av som ingående skatt vid momshanteringen. Har 

mervärdesskatten senare jämkats med stöd av 8 a kap. eller 9 kap 9-13 §§ mervärdesskattelagen 

(1994:200) ska även förbättringsutgiften jämkas med samma summa.21  

 

Utgifter för underhåll och reparationer dras av vid den löpande inkomstbeskattningen. Vid 

försäljning av en näringsfastighet ska återföring som inkomst av näringsfastighet ske beträffande 

avdrag som avser beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren för utgifter som 

underhåll av byggnader och förbättrande reparationer, och markanläggningar, enligt. 26 kap. 2 § 

p. 5 IL.22 

 

2.1.6 Återföring av värdeminskningsavdrag 

 

Vid avyttring av en kapitalfastighet beskattas kapitalvinsten. Utöver det återförs i inkomstslaget 

näringsverksamhet vissa avdrag som under innehavstiden minskat den skattepliktiga inkomsten 

hos ägaren. När en fastighet avyttras ska en rad avdrag som uppräknas i 26 kap. 2 § IL återföras 

till näringsbeskattning, bland annat värdeminskningsavdrag på markanläggningar och byggnader 

samt skogsavdrag.23 

 

2.1.7 Värdeminskningsavdrag 

 

När en fastighet avyttras ska de värdeminskningsavdrag m.m. som dragits av i inkomstslaget 

näringsverksamhet under innehavstiden tas upp som inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Reglerna gäller också för aktiebolag och juridiska personer, men eftersom kapitalvinst 

näringsbeskattas fullt ut blir effekten densamma som om värdeminskningsavdragen istället hade 

reducerat omkostnadsbeloppet till det skattemässiga värdet. 

 

2.1.8 Benefikt förvärv 

 

Har fastighet förvärvats genom arv, gåva, testamente, bodelning eller på liknande sätt inträder 

förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga transanktion, 44 kap. 21 § IL. Genom denna så 

kallade kontinuitetsprincip övertas bland annat den tidigare ägarens anskaffningsutgift och 

förbättringsutgifter. Om även tidigare ägare har erhållit fastigheten genom ett motsvarande 

benefikt fång kommer anskaffningsutgiften att vara köpeskillingen vid närmast föregående köp, 

byte eller liknande. Till detta läggs de förbättringskostnader som uppkommit efter detta köp hos 

senare ägare.  

 

 

                                                 
20 Kleerup Jan, Tegnander Hans, s. 150-151 
21 Ibid., s. 151 
22 Ibid., s. 151 
23 Ibid., s. 153 
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2.2 Stämpelskatt 

 
Vid överlåtelse av en fastighet som är fast egendom utgår stämpelskatt, enligt 1 § Lag (1984:404) 

om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (SL). När lagfart beviljas tas stämpelskatt ut, enligt 

25 § SL.24 Den utgår som huvudregel med tre procent av fastighetens värde i de fall fastigheten 

förvärvas av en juridisk person, 8 § SL. Fastighetens värde, som ska ligga till grund för 

bestämmandet av storleken av fastighetsskatten, motsvarar det högre av, å ena sidan, den avtalade 

köpeskillingen och, å ena sidan, det taxeringsvärde som gällde för fastigheten året närmast före 

det år då ansökan om lagfart beviljades, 9 § SL. Köparen svarar för stämpelskattens erläggande, 4 

kap 10 § JB. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Grauers Folke, Fastighetsköp, Lund 2005, s. 22 
25 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 447 



8 
 

3. Fastighetspaketering, tillvägagångssätt och reglering 
 

 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en allmän beskrivning av paketeringsförfarandet. Vidare presenteras 

tillvägagångssättet och regleringen som bör beaktas vid genomförande av fastighetspaketering. Redogörelse för 

underprisöverlåtelse, näringsbetingade andelar, skallbolag, stämpelskatt mm. 

 

 

 

 

3.1 Fastighetspaketering, en överblick 

 

Begreppet omstruktureringar inbegriper ett antal olika typer av överföringar av fastigheter, aktier 

m.m. som sker mellan bolag och andra juridiska personer inom en koncern eller där det 

förekommer en intressegemenskap mellan parterna. Sedan årsskiftet 1998/99 finns det särskilda 

skatteregler om tillåtna underprisöverlåtelser som ska underlätta omstruktureringar. Grundtanken 

med den lagstiftningen är att omstruktureringar ska kunna genomföras utan att några omedelbara 

skattekonsekvenser uppkommer. Den latenta skatten förs istället vidare till förvärvaren.26 Vidare 

har beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffats den 1 juli 2003. Syftet 

med avskaffandet var att eliminera kedjebeskattning och faktisk asymmetri i bolagssektorn som 

uppkommit genom internationell skatteplanering. 27 

 

Införandet av ovan angivna regler i lagstiftningen har öppnat upp möjligheten att bolagsförpacka 

värdefulla tillgångar som producerats inom en koncern. Inför en försäljning av tillgångarna förs 

dessa in i ett eller flera dotterföretag i koncernerna varefter dotterföretagen säljs. Tillgångarna kan 

också produceras hos det dotterföretag som avses säljas. Förfarandet leder till att säljaren inte 

behöver skatta för vad som i realiteten är en intäkt av näringsverksamheten. För köparen av 

tillgången innebär förfarandet istället att möjligheterna till värdeminskningsavdrag på den 

införskaffade tillgången begränsas. 28  

 

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

försäljning kommer att förekomma, vilket visar på att det är ett förutsett och accepterat 

förfarande.29 Den normala skatteplaneringen hör till den kategori transanktioner som i förarbeten 

både har uppmuntrats genom att incitament härtill nedlagts i motiven.30 

 

Under senare år har antalet omstruktureringar ökat markant genom så kallade förpackningar eller 

paketeringar av bland annat fastigheter i aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Syftet med en 

sådan omstrukturering är att det ger överlåtaren av fastigheten en möjlighet till en försäljning med 

                                                 
26 Norell Olof m.fl., s. 153-154 
27 Prop. 2002/03:96, s. 1 
28 Ibid., s. 132-133 
29 Ibid., s 132 
30 Almendal Simon Teresa, s. 22-23 
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stora skattemässiga fördelar.31 Förpackning av fastigheter bygger på att den inledande överlåtelsen 

av tillgången kan ske till underpris med tillämpning av underprisreglerna i 23 kap IL.32 Vidare 

krävs att aktierna eller andelarna är näringsbetingade, 24 kap § 13 IL. De ska i princip vara 

onoterade, men i vissa fall kan även marknadsnoterade andelar behandlas som näringsbetingade, 

enligt 25a kap. 6-7 §§ IL. Ytterligare krävs att ägaren ska vara ett aktiebolag, en ekonomisk 

förening eller en annan juridisk person, 25a kap 3 § IL.33 Genom detta förfarande uppnår säljaren 

en skattefri försäljningsvinst på tillgångar som normalt skulle vinstbeskattas.  

 

3.1.1 Skatterättsliga konsekvenser för köparen 

 

Paketeringsförfarandet leder till att säljaren inte behöver skatta för vad som i realiteten är en 

intäkt i näringsverksamheten.34 Den vinstbeskattning som säljaren undgår genom 

paketeringsförfarandet, skjuts således över på köparen, som drabbas av en latent skatteskuld i 

form av framtida ökade skattekostnader. Denna latenta skatteskuld motsvarar den kapitalvinst 

som betalas när fastigheten säljs vidare som fast egendom. 35 Vidare begränsas köparen möjlighet 

att göra värdeminskningsavdrag på den införskaffade tillgången.36 I och med att det förutsätts 

finnas en kapitalvinst i den paketerade fastigheten, då det skattemässiga värdet understiger 

marknadsvärdet, föranleder det att köparen tvingas göra lägre värdeminskningsavdrag än om 

fastigheten hade förvärvats som fast egendom. Det innebär en skatterättslig nackdel för köparen, 

då denne framgent enbart får göra värdeminskningsavdrag i den omfattning som säljaren hade 

fått göra det om säljaren hade behållit fastigheten.37  

 

3.1.2 Lagstiftarens motivering till att inte förebygga paketering 

 

Lagstiftaren menar att det är lagtekniskt svårt att införa regler som motverkar och försvårar 

paketering,
38

eftersom sådana regler måste omfatta även immateriella tillgångar. Vidare menar 

utredaren att det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget är önskvärt att motverka paketering ur 

ekonomisk synpunkt. 39 Här dras en parallell till mervärdesskatten, där sker beskattningen tekniskt 

sett i varje led av produktionskedjan genom att skatt utgår med en procentsats av omsättningen. 

Skatt i ett tidigare led får emellertid dras av omedelbart i nästa led. Till sin effekt innebär detta att 

hela näringslivet ses som en enhet. Avdraget anses således vara förskjutet i tiden i förhållande till 

beskattning i tidigare led. Som tidigare nämnts följer värdeminskningsavdragen med till 

förvärvaren. Detta medför en kostnad när en tillgång produceras av ett företag, men ska 

användas av ett annat jämfört med att produktion och användning sker inom samma företag.40  

Ytterligare ett skäl att lagstiftaren inte vill införa ett förbud mot paketering är att förfarandet 

inverkar positivt på den internationella handeln och förebygger asymmetri i bolagssektorn som 

                                                 
31 Norell Olof m.fl., s. 154 
32 Ibid., s. 163 
33 Kleerup Jan, Tegnander Hans, s. 183 
34 Prop. 2002/03:96, s. 133 
35 Norell Olof m.fl., s. 163 
36 Prop. 2002/03:96, s. 133 
37 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 446-447 
38 Prop. 2002/03:96, s. 72 
39 Ibid., s. 133 
40 SOU 2001:11, Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar, s. 169-171 
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uppkommit genom internationell skatteplanering. 41 Om ett paketerat bolag säljs till en köpare i 

utlandet så lämnar tillgången inte svensk skattejurisdiktion. Däremot om tillgången säljs direkt till 

utlandet som fast egendom, måste ett eventuellt övervärde tas fram till beskattning, då en sådan 

överföring måste ske till marknadsvärdet.42 

 

Mot bakgrund av ovan angivna skäl anser lagstiftaren det inte motiverat att införa regler som 

motverkar paketering. 

 

3.1.3 Exempel på hur paketeringsförfarandet kan gå till  

 

En fastighet säljs från ett bolag till ett annat inom samma koncern, ofta ett nybildat dotterbolag.  

Överlåtelsen sker till underpris och är därmed undantagen uttagsbeskattning (kriterierna för 

underprisöverlåtelse i 23 kap. IL är uppfyllda). Stämpelskatt betalas på köpeskillingen. I och med 

att stämpelskatt erläggs med en procentsats (tre procent då fastigheten förvärvats av juridisk 

person) av köpeskillingen, hålls denna nere på grund av det lägre pris som aktualiseras genom 

underprisöverlåtelsen. Därefter avyttras aktierna i dotterbolaget till marknadspris till en eller flera 

externa köpare. Köparen inträder då som ägare till det befintliga bolaget, därmed behöver denne 

inte söka lagfart, då fastighetsägaren fortfarande är aktiebolaget. Vidare behöver köparen inte 

behöver erlägga stämpelskatt, vilket innebär det att denne får en betydligt lägre kostnad, framför 

allt om köpeskillingen är hög. Den största fördelen med paketering får säljaren i och med reglerna 

om skattefrihet för försäljning av näringsbetingade andelar. I och med att avyttring på 

näringsbetingade andelar är skattefri utgår ingen vinstbeskattning för försäljningen, enligt 25a kap 

5 § IL.43 Köparen tar dock över bolagets skatterättsliga situation. 44   

 

Det är också möjligt att sälja en fastighet som redan från början, ägs av det bolag som ska säljas. I 

sådant fall behöver ingen underprisöverlåtelse genomföras.45  

 

3.2 Underprisöverlåtelse 

 

Reglerna om underprisöverlåtelser är ett av skälen till att fastighetspaketering har blivit ett 

skatteförmånligt sätt att sälja fastigheter. Underprisöverlåtelse görs när en fastighet säljs från ett 

bolag till ett annat inom samma koncern, ofta ett nybildat dotterbolag.46 Genom reglerna om 

underprisöverlåtelser kan fastigheter och tillgångar överlåtas utan uttagsbeskattning om 

förutsättningarna i 23 kap. IL är uppfyllda. Med underprisöverlåtelse åsyftas överlåtelse av en 

tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är 

affärsmässigt motiverat.47 Med affärsmässig motiverad avvikelse avses fall där det för ett företag 

kan framstå som långsiktigt fördelaktigt att vid en viss affärstransaktion ta ut ett lägre pris än vad 

                                                 
41 Prop. 2002/03:96, s. 1 
42 SOU 2006:20, Tonnageskatt, s. 196 
43 http://www.sabo.se/kunskapsomraden/ekonomi_och_finans/nyh_eko/Sidor/Paketerad-fastighet---ej-
reavinstbeskattning.aspx, inhämtat: 2012-09-18 
44 Norell Olof m.fl., s. 163 
45

 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 446 
46 http://www.sabo.se/kunskapsomraden/ekonomi_och_finans/nyh_eko/Sidor/Paketerad-fastighet---ej-
reavinstbeskattning.aspx, inhämtat: 2012-09-18 
47 23 kap 3 § IL 

http://www.sabo.se/kunskapsomraden/ekonomi_och_finans/nyh_eko/Sidor/Paketerad-fastighet---ej-reavinstbeskattning.aspx
http://www.sabo.se/kunskapsomraden/ekonomi_och_finans/nyh_eko/Sidor/Paketerad-fastighet---ej-reavinstbeskattning.aspx
http://www.sabo.se/kunskapsomraden/ekonomi_och_finans/nyh_eko/Sidor/Paketerad-fastighet---ej-reavinstbeskattning.aspx
http://www.sabo.se/kunskapsomraden/ekonomi_och_finans/nyh_eko/Sidor/Paketerad-fastighet---ej-reavinstbeskattning.aspx
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som skulle ha kunnat erhållas om tillgången bjudits ut på marknaden. Det kan exempelvis vara 

fråga om att företaget önskar arbeta upp en affärsrelation till en viss köpare.48  

 

I 23 kap. 10 § IL regleras situationen att överlåtelsepriset satts under skattemässigt värde. 

Överlåtelsepriset motsvarar normalt sett det lägsta av fastighetens skattemässiga värde och 

fastighetens taxeringsvärde. Om taxeringsvärdet och därmed överlåtelsepriset understiger 

fastighetens skattemässiga värde anses fastigheten ändå skattemässigt överlåten och förvärvad för 

det skattemässiga vädret, 10 § IL. 

 

Förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en underprisöverlåtelse ska kunna genomföras 

presenteras nedan.  

 

3.3 Förutsättningarna för underprisöverlåtelser 

 

3.3.1 Subjekt 

 

För det första ställs villkor på vilka subjekt som kan vara överlåtare och förvärvare. Av 23 kap 14 

§ IL framgår det att överlåtare och förvärvare ska vara en fysisk person eller ett företag. Med 

företag avses de subjekt som är uppräknade i 23 kap. 4 § IL, det vill säga svenskt aktiebolag, 

svensk ekonomisk förening och svensk ekonomisk sparbank, svenskt ömsesidigt 

försäkringsbolag, svensk stiftelse, svensk ideell förening och utländskt bolag.  En svensk ideell 

förening eller en svensk stiftelse omfattas visserligen av ett företag enligt definitionen, men om 

dessa subjekt är förvärvare gäller ytterligare begränsningar enligt 23 kap 14 § 2 st. IL.49 Dessa 

subjekt får som huvudregel inte vara förvärvare. För svenska handelsbolag gällde tidigare 

begränsningen i 23 kap 5 § IL som stadgade att endast handelsbolag som enbart har fysiska 

personer eller andra företag än svenska ideella stiftelser och svenska ideella föreningar som 

delägare kan utgöra ett svenskt handelsbolag. Genom en särskild stopplagstiftning medges inte 

längre underprisöverlåtelser såväl från som till ett handelsbolag. Lagändringen trädde i kraft den 1 

januari 2009, men har tillämpats retroaktivt på överlåtelser efter den 17 april 2008. 50Anledningen 

till att handelsbolag inte längre medges underprisöverlåtelser är att reglerna tidigare har kunnat 

utnyttjas för omfattande skatteupplägg med avsevärt skattebortfall som följd.51  

  

3.3.2 Skatteskyldig för inkomst av näringsverksamhet 

 

Det andra villkoret är att förvärvaren ska omedelbart efter förvärvet vara skatteskyldig för 

inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår, 23 kap. 16 § IL.  Vidare i paragrafens 

andra mening anges att en tillgång anses ingå i en näringsverksamhet endast om ersättningen eller 

kapitalvinsten vid en avyttring ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Här 

avses fysiska personers innehav av näringsfastighet. Den andra meningen stadgar följaktligen att 

överföringar av näringsfastigheter inte kan ske utan uttagsbeskattning, då en fysisk person inte 

kan ta upp kapitalvinsten i inkomstslaget näringsverksamhet. Detsamma gäller beträffande 

                                                 
48 Prop. 1998/99, Omstruktureringar och beskattning, s. 166 
49 Wiman Bertil, Beskattning av företagsgrupper, Stockholm, 2002, s.128-129 
50 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, del 4, SKV 399-4 utgåva 1, Solna 2012, s. 2098-2099 
51 Prop. 2008/09:37, Förändrande regler om underprisöverlåtelse för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse, s. 1 
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kapitalplaceringsaktier.52 Vidare är det inte heller möjligt att till underpris överlåta aktier eller 

andelar i ekonomiska föreningar som är lagertillgångar till ett företag där aktierna ändrar karaktär 

till näringsbetingade andelar. Om det tilläts skulle en vinst blir skattefri vid avyttring av aktierna 

mot att den hade beskattats som inkomst av näringsverksamhet hos överlåtaren. Vidare får 

inkomsten av näringsverksamheten eller den del av näringsverksamheten där tillgången ingår inte 

vara undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal, enligt 23 kap 16 § 2 st. IL. 

Det centrala med det villkoret är att man vill säkerställa att tillgångarna överlåts till skattesubjekt 

som faktiskt blir beskattade för den obeskattade värdereserv som är knuten till tillgången. Således 

måste man undersöka om förvärvaren är skatteskyldig för näringsverksamhet i vilken tillgången 

ingår, detta för att undvika att uteblivna skatteintäkter. 53  

 

3.3.3 Koncernbidragsvillkoret  

 

Det tredje villkoret är det så kallade koncernbidragsvillkoret som återfinns i 23 kap. 17 § IL. Där 

stadgas att om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren 

avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker, ska överlåtarens hela näringsverksamhet, en 

verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhetsgren överlåtas. Syftet med denna regel är 

att förhindra att koncernbidragsreglerna kringgås genom att överlåta enstaka tillgångar till 

underpris. Däremot, om det föreligger koncernbidragsrätt, finns det ingen anledning att förhindra 

underprisöverlåtelser, då en resultatutjämning ändå hade kunnat uppnås genom koncernbidrag.54 

Normalt torde det inte föreligga några svårigheter att avgöra vad som utgör hela 

näringsverksamheten. Här torde avses alla tillgångar, skulder, förpliktelser, avtal och rättigheter. 

Med verksamhetsgren avses sådan del av rörelse som lämpar sig att för att avskiljas till en 

självständig rörelse, enligt 2 kap. 25 § IL. En fastighet anses vara en verksamhetsgren, såtillvida 

den utgör en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet.55 

 

3.3.4 Skydd för kapitalvinstbeskattningen av andelar i fåmansföretag 

 

Nästa villkor handlar om regler för kapitalvinstbeskattning och utdelning av kvalificerade andelar 

i fåmansföretag. För företag där aktier är kvalificerade finns vissa särskilda regler vid bland annat 

kapitalvinstbeskattning och utdelning i 23 kap. 18-23 §§ IL. Dessa ska förhindra att 

underprisöverlåtelse från ett sådant företag skulle kunna användas för att uppnå skattefördelar 

genom kringgående av de så kallade 3:12 reglerna.56 Reglerna syftar till att säkerställa att inkomst i 

fåmansföretag, som beror på företagens arbetsinsatser, beskattas som tjänsteinkomst och inte 

kapitalinkomst. Skattefördelar hade annars kunnat uppnås eftersom skattebelastningen i 

inkomstslaget kapital är lägre än inkomstslaget tjänst. För att en underprisöverlåtelse inte ska leda 

till att värdereserven i den överförda näringsverksamheten upplöses i ett företag som inte är 

belastat med motsvarande sammanlagd skattebelastning, krävs enligt 23 kap. 18 § IL att om ett 

företag förvärvar tillgångar av en fysisk person måste samtliga andelar vara kvalificerade. När det 

                                                 
52 Wiman Bertil, s. 131 
53 Ibid., s. 131 
54 Ibid., s. 132 
55 Kleerup Jan, Tegnander Hans, s 185 
56 Norell Olof m.fl., s. 160 
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gäller överlåtelser mellan företag, måste minst lika många andelar i det förvärvade bolaget vara 

kvalificerade som andelen kvalificerade andelar i det överlåtande bolaget, 29 kap. 19 § IL.57  

 

3.3.5 Skattemässigt underskott 

 

Det sista villkoret regleras i 23 kap. 24-29 §§ IL, därav följer att det inte får finnas ett gammalt 

skattemässigt underskott hos förvärvaren, det vill säga från det beskattningsår som föregår det 

beskattningsår som underprisöverlåtelsen sker. Det innebär att en överlåtelse kan ske till ett 

subjekt som får ett underskott för själva överlåtelseåret.58  

 

Om en underprisöverlåtelse skulle kunna ske till en förvärvare med skattemässigt underskott 

skulle en vinst vid senare försäljning av överlåten tillgång kunna kvittas mot underskottet. Genom 

att möjligheten till underprisöverlåtelse begränsas vid underskott hos förvärvaren förhindras en 

sådan otillbörlig skatteförmån.59  

 

Bedömningen om underskott utgör hinder för underprisöverlåtelse är ibland komplicerad att 

genomföra. Först måste klarläggas om det finns något gammalt skattemässigt underskott hos 

förvärvaren eller annat företag till vilket förvärvaren med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag 

under det beskattningsår som överlåtelsen genomförs, 23 kap. 27 § IL. Om sådant underskott 

inte finns är villkoren för underprisöverlåtelse uppfyllda, men även om det finns sådant 

underskott hindrar det inte en underprisöverlåtelse om överlåtaren med avdragsrätt kan lämna 

koncernbidrag till förvärvaren under det beskattningsår överlåtelsen sker, 23 kap. 28 § IL. Dock 

kan en underprisöverlåtelse inte genomföras i vissa fall där det finns koncernbidragsspärrar, 23 

kap. 29 § 2 st. IL. Vidare utgör underskott inte hinder för en underprisöverlåtelse om företag 

avstår från att utnyttja underskottet, 23 kap. 29 § IL.60 

 

3.4 Stämpelskatt 

 

Vid överlåtelse av en fastighet som är fast egendom utgår stämpelskatt. Som nämnts tidigare 

utgår den som huvudregel med tre procent av fastighetens värde i de fall fastigheten förvärvas av 

en juridisk person. Fastighetens värde, som ska ligga till grund för bestämmandet av storleken av 

fastighetsskatten, motsvarar det högre av, å ena sidan, den avtalade köpeskillingen och, å andra 

sidan, det taxeringsvärde som gällde för fastigheten året närmast före det år då ansökan om 

lagfart beviljades.61 

 

I och med att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 procent av fastighetens 

marknadsvärde62 och då det ofta finns en betydande eftersläpning mellan taxeringsvärdet och 

marknadsvärdet, kan det uppstå en avsevärd skillnad mellan fastighetens marknadsvärde och dess 

taxeringsvärde. Vid paketering av en fastighet där det skattemässiga värdet är lågt, kan det hända 

                                                 
57 Wiman Bertil, s. 134-135 
58 Ibid., s. 137 
59 Norell Olof m.fl., s. 161 
60 Kleerup Jan, Tegnander Hans, s. 186-187 
61 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 447 
62 Se 5 kap. 2 § Fastighetstaxeringslag (1979:1152) 



14 
 

att stämpelskatten beräknas på fastighetens skattemässiga värde, trots att detta värde är betydligt 

lägre än 75 procent av marknadsvärdet. Därmed blir stämpelskatten lägre om fastigheten 

paketeras innan försäljningen, än vad som skulle varit fallet om den hade sålts som fast egendom. 

I det fall fastigheten redan från början ägdes av det bolag som ska säljas utgår ingen stämpelskatt 

alls.63  

 

3.5 Näringsbetingade andelar 

 

Det görs en åtskillnad mellan aktier som utgör kapitalplaceringsandelar och kapitaltillgångar. 

Lagertillgångar ses som kapitalplaceringsandelar i värdepappersrörelse och omfattas således inte 

av skattefriheten. 64  

 

Näringsbetingade andelar kan bara innehas av juridiska personer som uppräknas i 24 kap. 13 § IL. 

Vidare i 24 kap. 14 § IL anges villkoren för att en kapitaltillgång ska anses vara näringsbetingad. 

Där anges att onoterade andelar alltid anses vara näringsbetingade. För att en andel ska anses vara 

onoterad måste ägarföretaget äga minst tio procent eller mer av rösterna eller att innehavet är 

betingat av ägarföretagets rörelse. En andel i ett privatbostadsföretag, en så kallad äkta 

bostadsrättsförening kan inte vara näringsbetingad. Däremot kan en andel i en så kallad oäkta 

bostadsrättsförening vara näringsbetingad. Andelar i handelsbolag kan inte vara 

näringsbetingade.65  

 

Av 25 a kap. 5 § IL framgår att kapitalvinster på näringsbetingade andelar är skattefria och att 

kapitalförluster inte är avdragsgilla. Kapitalförluster får enligt 25 kap. 7-11 §§ IL endast dras av i 

den utsträckning motsvarande kapitalvinst varit skattepliktig, vilket i praktiken innebär att 

avdragsrätt normalt inte föreligger för förluster på näringsbetingade andelsrätter.66  

 

3.6 Skalbolagsdeklaration 

 

Vid försäljningen av de näringsbetingade andelarna måste hänsyn tas till det regelsystem som 

gäller skalbolag, där hela ersättningen blir skattepliktig, 25 a kap. 9 § IL. Ett företag är ett 

skalbolag om summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar överstiger halva 

ersättningen. Skalbolagsbeskattning ska inte ske om det finns särskilda skäl, 25 a kap. 13 § IL. 

Denna regel brukar benämnas ”ventilen”. Med likvida tillgångar avses bland annat tillgångar som 

anskaffats tidigast två år före avyttringen, om tillgångarna saknar affärsmässigt samband med 

verksamheten som sådan och bedrevs intill två år före avyttringen, och det inte framgår att 

anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle kunna avyttras efter avyttringen av 

andelen, 25 a kap. 14 § IL. Det går att undvika skalbolagsbeskattning genom att det avyttrade 

företaget inom 30 dagar från avyttringen lämnar in en så kallad skalbolagsdeklaration. Vid 

försäljning av företag med paketerad fastighet är det osannolikt att skalbolagsbeskattning blir 

                                                 
63 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 447 
64 SOU 2001:11, s. 136-137 
65 Norell Olof m.fl, s. 162 
66 Sven-Olof Lodin m.fl. Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, D.2, s. 419 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Sven-Olof%20Lodin
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aktuellt, men det rekommenderas ändå att det upprättas en skalbolagsdeklaration för att 

undanröja osäkerhet.67 

 

3.7 Gåva 

 

När kapitalfastighet eller hel rörelse med lagerfastighet överlåts som gåva utlöses ingen 

inkomstbeskattning, vare sig i form av kapitalvinstskatt eller skatt på inkomst av 

näringsverksamhet. Det senare medför att beskattning på tidigare medgivna 

värdeminskningsavdrag, förbättrade reparationer och underhåll normalt sett undviks. Det som 

sker är att gåvomottagaren övertar givarens skattemässiga situation beträffande fastigheterna.68 

 

För att överlåtelsen ska anses utgöra en gåva finns vissa kriterier. Det förutsätts att överlåtelsen är 

frivillig och att den innebär en förmögenhetsöverlåtelse. Vidare måste det finnas en gåvoavsikt 

från givarens sida. I sådana fall där marknadsvärdet understiger ersättningen är det normalt sett 

inte fråga om någon förmögenhetsöverföring.69 

 

Vid överlåtelse av gåva undviks stämpelskatt om ersättningen understiger 85 procent av 

taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas. Däremot om ersättningen är högre betalar 

mottagande aktiebolag stämpelskatt om tre procent av taxeringsvärdet.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Kleerup Jan, Tegnander Hans, s. 188-189 
68 Ibid., s. 191-192 
69 Ibid., s. 190 
70 Ibid, s. 193 
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4. Skatterättsliga och ekonomiska konsekvenser av direkt 

försäljning av fastighet samt försäljning genom paketering 
 

 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för fastighetsförsäljning genom paketering samt för direkt försäljning 

av fastighet. Vilka skatterättslig och ekonomiska konsekvenser de olika förfarandesätten föranleder. 

 

 

 

 

 

I föregående kapitel har redogjorts för tillvägagångssätt och beskattning vid paketering och vid 

direkt försäljning av fastigheter. För att exemplifiera hur de ekonomiska resultaten kan se ut i 

verkligheten, följer nedan en uträkning för beskattning vid direkt försäljning av fastighet och 

försäljning av fastighet via paketering. 71 
 

Exemplet utgår från Bolaget Glim AB som ska avyttra sin fastighet, Varuhuset 2:1. 

 

4.1 Försäljning av fastighet som fast egendom 

 

Vid direkt försäljning av en byggnad gäller för juridiska 

personer att 100 procent av näringsinkomsten ska 

beskattas. Vi räknar således först ut omkostnadsbelopp och 

försäljningsintäkter på följande vis: 

 

Försäljningsintäkter motsvarar försäljningspris minus 

försäljningskostnader: 50-2,5 = 47,5 Mkr 

(Försäljningskostnader motsvarar i vårt fall mäklararvode om 5 

procent av försäljningspriset). 

 

Omkostnadsbelopp utgörs av införskaffningsvärde (inkl. stämpelskatt) plus förbättringsutgifter: 

20+10 = 30 Mkr 

 

Vi kan härmed räkna ut kapitalvinsten genom följande formel: 

Kapitalvinst = Försäljningsintäkter – Omkostnadsbelopp = 47,5 – 30 = 17,5 Mkr 

 

När fastigheten avyttras ska avskrivningsutgifterna fullt tas upp som inkomstslaget 

näringsverksamhet vilket ger den totala näringsinkomsten som ska beskattas av Glim AB:  

17,5 + 5 = 22,5 Mkr  

 

Resultat: 

                                                 
71 Referens till underlag för beräkningarna gjorda i detta kapitel, återfinns i boken Fastigheten och skatten av Kleerup 
Jan, Tegnander Hans, s. 143-154 
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Av näringsinkomsten betalar Glim AB bolagsskatt som utgör 26,3 procent och innebär att 

bolaget åläggs att betala 5,9175 Mkr i skatt vid försäljning av fastigheten.  

 

Stämpelskatt motsvarande tre procent av försäljningspriset som betalas av köparen, vilket uppgår 

till 1,5 Mkr.  

 

Den totala beskattningen vid försäljning blir således 7 417 500 kr. 

 

Det nya försäljningspriset inkl. stämpelskatt medför att Glim AB kan göra årliga avskrivningar 

om tre procent72 av det totala beloppet, motsvarande 1 545 000 kr. 

 

4.2 Försäljning av fastighet genom paketering  

 

Glim AB bildar dotterbolaget Tornado AB dit fastigheten säljs genom en underprisöverlåtelse. 

Fastigheten säljs för ett pris som motsvarar det skattemässiga restvärdet som vi får genom: 

 

Införskaffningsvärde – Avskrivningar +Förbättringsutgifter = 20 – 5 + 10 = 25 Mkr. 

 

Tornado AB erläggs att betala stämpelskatt för köpet, vilket motsvarar tre procent av priset. Det 

vill säga 750 000 kr.  

 

Den utomstående köparen förvärvar sedan andelarna i Tornado AB till marknadsvärdet och då 

försäljning av näringsbetingade andelar är skattefri, utlöses ingen kapitalvinstbeskattning.  

 

I samband med överlåtelsen tar köparen över avskrivningsunderlaget. Värdeminskningsavdraget 

är fortfarande tre procent för varuhus.  

 

4.3 Kommentar av resultaten 

 

Genom den direkta fastighetsförsäljning som redogjorts för, ska Glim AB betala kapitalvinstskatt 

om 5,9175 Mkr vid försäljningen. I fallet där fastigheten säljs genom paketering aktualiseras ingen 

kapitalvinstbeskattning alls. Den skatt som aktualiseras är stämpelskatt som ska erläggas av 

Tornado AB vid den koncerninterna fastighetsöverlåtelsen. Som framgått i kapitel 4.2 blev 

stämpelskatten för Tornado AB 0,75 Mkr, vilket är en betydligt mindre summa än 

kapitalvinstskatten vid den direkta fastighetsförsäljningen om 5,9175 Mkr. Således uppnår säljaren 

stora ekonomiska fördelar genom paketeringsförfarandet.   

 

I fallet där fastighetsförsäljningen sker direkt till utomstående köpare, måste denne erlägga 

stämpelskatt om 1,5 Mkr. Däremot i fallet där fastighetsförsäljningen sker genom paketering 

                                                 
72Enligt skatteverkets allmänna råd, är årligt värdeminskningsavdrag för varuhus tre procent: 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/allmannarad/arkiv/2003/2003/rsvar200306ink.4.18e1b10334ebe8bc8

0001868.html, Inhämtat: 2012-10-01 

 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/allmannarad/arkiv/2003/2003/rsvar200306ink.4.18e1b10334ebe8bc80001868.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/allmannarad/arkiv/2003/2003/rsvar200306ink.4.18e1b10334ebe8bc80001868.html
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behöver den utomstående köparen inte erlägga någon stämpelskatt, då fastigheten ägs av det 

bolag som ska säljas. Däremot drabbas köparen av en latent skatt i form av ökade framtida 

skattekostnader. I vissa fall kan dessa anses vara av mindre betydelse, då köparen slipper de 

omedelbara skattekostnaderna. Den latenta skatteskulden kan också bli betungande för köparen, 

vilket spekulanten bör beakta innan köpet genomförs.  

 

Den totala beskattningen för alla inblandade parter vid direkt fastighetsförsäljning motsvarar 

7 417 500 kr, vid paketering uppgår den totala skattekostnaden till 750 000 kr. Genom att räkna 

fram mellanskillnaden fås den skatt som undgås att betalas om en fastighet säljs genom 

paketering istället för direkt, det vill säga 6 667 500 kr.  
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5. Civilrättsligg reglering och köparens risker vid förvärv av 

paketerad fastighet 
 

 

I detta kapitel presenteras de civilrättsliga reglerna för direkt och indirekt fastighetsöverlåtelse. Därefter följer en 

redogörelse för köparens risker förknippade med fastighetspaketering. 

 

 

 

 

5.1 Civilrättslig reglering 

 

Direkt fastighetsförsäljning omfattas av reglerna i JB. Beträffande kommersiella fastigheter såsom 

kontorslokaler och butikslokaler, är dessa regler i princip dispositiva, vilket innebär att lagen gäller 

såvida inte parterna kommit överens om annat. Genom paketering överlåts aktier i ett 

fastighetsförvaltande bolag, vilket utgör lös egendom. En sådan överlåtelse omfattas därför av 

reglerna i KöpL. Dessa regler är dispositiva beträffande aktier i ett sådant bolag, som äger 

kommersiella fastigheter. Reglerna i JB och i KöpL är till många delar likartade exempelvis är 

reglerna i de båda lagarna är dispositiva.73 

 

För förvärv av fast egendom finns krav att avtalet ska slutas genom skriftlig köpehandling 

innehållande vissa minimiuppgifter som parterna ska underteckna, 4 kap. 1 § JB. Köp som inte 

uppfyller kraven är ogiltiga. Motsvarande krav finns inte för köp av lös egendom, för köp av 

aktier i fastighetsförvaltande bolag. Köp av lös egendom kan således ske såväl genom skriftlig 

handling som genom muntlig överenskommelse. I praktiken har denna skillnad liten betydelse, då 

säljare och köpare av ett fastighetsförvaltande bolag ofta kommer överens om att en bindande 

överlåtelse kommer till stånd först när ett skriftligt överlåtelseavtal har undertecknats.74  

 

Vid överlåtelse av fast egendom är köparen skyldig att söka lagfart inom tre månader efter det att 

köpeavtalet upprättades, enligt 20 kap. 1-2 §§ JB.75 Däremot vid överlåtelse av lös egendom 

behöver lagfart inte sökas. 

 

Enligt KöpL får inte fel som köparen antas ha känt till vid köpet åberopas. Om köparen valt att 

undersöka varan innan köpet eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens 

uppmaning att undersöka den, får köparen inte åberopa fel som denne borde ha märkt vid köpet 

om säljaren inte handlat i strid mot tro och eder, enlig 20 § KöpL. Enligt JB föreligger en 

undersökningsplikt för köparen. Köparen får inte som fel åberopa en avvikelse som borde 

upptäckts vid en undersökning av fastigheten, enligt 4 kap 19 § JB. 

 

                                                 
73 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 450 
74 Ibid., s. 450-451 
75 Grauers Folke, s. 21 
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I 32 § KöpL stadgas att en köpare, som inte reklamerar ett fel inom två år från det att han tagit 

emot varan, förlorar rätten att åberopa felet. Motsvarande regel återfinns i 4 kap. 19 b § JB. Där 

stadgas att fordran på grund av fel i fastigheten preskriberas tio år efter det att köparen har 

tillträtt fastigheten. Vidare i 32 § KöpL och i 4 kap. 19 a § JB uppställs krav att köparen 

reklamerat en vara felaktig inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Såväl 

enligt JB som enligt KöpL sätts lagens reklamationsbestämmelser ur spel om parterna träffat 

särskild överenskommelse om det.76 

 

Den kanske viktigaste civilrättsliga skillnaden mellan att förvärva en fastighet som fast egendom 

och att förvärva fastigheten genom att förvärva ett fastighetsförvaltande bolag, utgör vilka avtal 

och förpliktelser som automatiskt följer med överlåtelsen. Vid förvärv av en fastighet som utgör 

fast egendom, följer endast avtal och förpliktelser enligt JB med vid förvärvet. Sådana avtal kan 

exempelvis vara servitutsavtal, hyresavtal och inteckningar. Dessa avtal kan göras gällande mot 

den nye ägaren det vill säga köparen. Däremot följer avtal om exempelvis sophämtning, 

förpliktelse på grund av fjärrvärmeleveranser eller semesterskuld till fastighetspersonal inte med. 

Sådana avtal kan endast göras gällande mot den som ingick avtalen.77 Situationen är annorlunda 

när det gäller förvärv av aktier i ett fastighetsförvaltande bolag. Alla avtal som fastighetsbolaget 

ingått följer med vid förvärvet och är även fortsättningsvis gällande mot fastighetsbolaget.78 Det 

de nya bolagsmännen har förvärvat är ju aktiestocken. 

 

5.2 Köparens risker vid förvärv av paketerad fastighet 

 

För köparen finns det vissa risker förknippade med paketering som bör beaktas innan 

fastighetsöverlåtelse sker. Nedan behandlas risker vi lågkonjunktur, men även risker som är 

förknippade med ABLs regler. 

 

5.2.1 Risk vid lågkonjunktur 

 

”Loan to value” LTV är ett nyckeltal som används i många låneavtal i samband med 

fastighetsfinansiering. LTV innebär att lånets storlek i förhållande till fastighetens marknadsvärde 

inte får överstiga en viss nivå. Varje kvartal måste lånetagaren intyga till banken att förhållandet är 

avtalsenligt. LTV blir särskilt aktuellt vid lågkonjunktur, då värdet på fastigheterna börjar sjunka. I 

sådant fall är det lätt att hamna i en situation som innebär brott mot LTV åtagandet. Låntagaren 

har en möjlighet att betala in mer pengar och således rätta till LTV nivån. Dock har lånetagaren 

ofta ganska korta tidsfrister på sig att betala in pengarna, och det kan vara svårt för låntagaren att 

skaffa fram mer pengar i en redan pressad ekonomisk situation. Banken har stora befogenheter 

att agera vid brott mot LTV åtagande, bland annat kan banken förhindra att låntagaren får 

tillgång till medel som finns på kontot. Istället kan banken använda dessa medel till att amortera 

lånet. Vidare begränsas företagets möjlighet att sälja fastigheter, då banken måste godkänna varje 

                                                 
76

 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 451 
77

 Ibid., s. 449 
78

 Ibid., s. 449 
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försäljning. Banken har också möjligheter att verkställa säkerheter. Om det finns pantavtal kan 

banken således realisera pantbrevssäkerheten så snart avtalsbrott inträffat.79 

 

5.2.2 Risk för återbäringsskyldighet enligt ABL 

 

I 17 kapitlet ABL finns de så kallade återbäringsreglerna, vilka ska skydda kapitalet i ett aktiebolag 

genom att i första hand reglera värdeöverföringar mellan aktieägare och icke-aktieägare. Reglerna 

syftar till att skydda borgenärer och är tvingande. Överträdelse av dessa regler kan leda till 

återbärningsskyldighet, vilket även kan drabba en förvärvare. En typ av värdeöverföring som kan 

bli aktuell att se över vid fastighetsöverlåtelse är förtäckt värdeöverföring: I 17 kap 1 § p. 4 ABL 

stadgas att ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 

affärsmässig karaktär för bolaget” innebär en värdeöverföring. Bedömningen om en händelse är 

affärsmässig måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Av central betydelse är 

att det föreligger en värdediskrepans mellan bolagets och motpartens prestationer.80 

 

Vid värdeöverföringar ställer ABL upp beloppsbegränsningar i 17 kap. 3 §. För att en 

värdeöverföring ska få ske måste det finnas full täckning för bolagets egna kapital efter 

överföringen, den så kallade beloppsspärren. Till bolagets bundna eget kapital hör aktiekapital, 

reservfond, uppskrivningsfond och kapitalandelsfond. Vidare ska beräkningen grunda sig på den 

senast fastställda balansräkningen, med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som 

har skett efter balansdagen. Det bokförda värdet ska ligga till grund för bedömningen. Således 

måste den överlåtna tillgångens bokförda värde rymmas inom bolagets fria egna kapital. 81  

 

Vid paketeringsförfaranden överlåter ofta säljaren fastigheten till målbolaget till ett skattemässigt 

restvärde som understiger bokfört värde. I sådant fall är det viktigt att det finns full täckning i det 

egna kapitalet för den del som anses vara en värdeöverföring. Om det skulle fastställas att 

transanktionen utgör en förtäckt värdeöverföring och det inte finns full täckning i det egna 

kapitalet riskerar målbolaget som köpts av köparen återbäringsskyldighet. Mottagaren ska då 

återbära det han eller hon mottagit om han insåg eller borde insett att transanktionen innefattade 

värdeöverföring från bolaget. Vidare kan individer som medverkat till beslut om 

värdeöverföringen bli soldariskt skyldiga att ersätta brister som uppkommit i samband med 

återbärningen. En sådan brist kan exempelvis uppstå om mottagaren av värdeöverföringen saknar 

betalningsförmåga. Samma sak gäller för individ som medverkat till beslutet. För att personligt 

betalningsansvar ska aktualiseras erfordras uppsåt eller grov oaktsamhet.82 

 

5.2.3 Risk vid konkurs 

 

Vid konkurssituationer gäller de så kallade återvinningsreglerna i 4 kap. KonkL. Dessa regler kan 

innebära att en laglig transanktion kan anses klandervärd om den i för hög grad gynnar en 

borgenär framför andra eller inte anses ordinär. En rättshandling kan återvinnas endast om 

rättshandlingen företagits inom viss tid före konkursen. När det gäller fastighetsöverlåtelse anses 

                                                 
79 Bergstrand Daniel, s.1 
80 Ibid., s. 2 
81 Ibid., s. 2 
82 Ibid., s.3 
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överlåtelsen ha skett när lagfart sökts. Återvinningsreglerna innebär exempelvis att fastighets- 

eller aktieöverlåtelser från konkursgäldenären som har genomförts viss tid före konkursbeslutet 

kan återgå. I värsta fall kan reglerna innebära att den som på fullt korrekt sätt förvärvat ett 

aktiebolag tvingas att lämna tillbaka fastigheten som tidigare sålts in i det förvärvade bolaget till 

en säljare som har gått i konkurs. Det finns möjligheter för köparen att kräva ekonomisk 

kompensation från konkursboet, men dock finns det stor risk att en eller annan bank står före i 

kön.83 

 

5.3 Due Diligence  

 

Risker för köparen som beskrivits i detta kapitel kan undvikas genom att låta utföra en så kallad 

Due Diligence undersökning, både en juridisk och teknisk undersökning är nödvändig.  

 

5.3.1 Tekninsk Due Diligence 

 

Det har blivit allt vanligare att fastighetsköpare anlitar konsulter att undersöka de fastigheter de 

köper.84 Köparen har ett intresse att undersökningsplikten enligt JB uppfylls så att inte ansvaret 

för senare upptäckta brister fallet på köparen. Vidare har köparen ett intresse av att få veta allt 

som kan vara av betydelse för den fortsatta användningen av fastigheten. Det kan exempelvis 

vara risken för framtida skador och sådant som har med fastighetens ålder att göra, vilket 

påverkar ägarens brukande och ekonomi. Därmed är det också av intresse för köparen att få reda 

på vilka åtgärdningsbehov som föreligger för de brister som uppmärksammats.85 För köpare av 

kommersiella fastigheter föreligger även undersökningsplikt enligt miljöbalken (1998:808) kap. 10 

om föroreningar i fastigheter. Om detta inte undersöks drabbas köparen av ett offentligrättsligt 

ansvar att bekosta undersökning och sanering av eventuell historisk miljöskada i fastigheten, i vart 

fall om den som har orsakat skadan inte är kan betala.86  

 

En teknisk Due Diligence undersökning är viktig, särskilt vid överlåtelse av kommersiella 

fastigheter, då skyddas inte köparen av konsumentköplagen (1990:932). Köparen förväntas då ha 

större kunskaper vid undersökningen och måste noggrant undersöka för att själv slippa riskera att 

ta ansvar för fel som inte upptäckts vid köpet.87  

 

5.3.2 Juridisk Due Diligence 

 

Genom en juridisk Due Diligence genomlyses och analyseras samtliga förhållanden av juridisk 

karaktär som kan påverka ägandet av fastigheten, såväl positivt som negativt och som man bör ha 

kännedom om innan man prissätter och beslutar om förvärv av objektet. Det är för många av 

stor betydelse att få kännedom om vilken belastning som föreligger och vilka möjligheter till 

förändring som finns utifrån de befintliga fastighetsrelaterade avtalen.88 

                                                 
83 Bergstrand Daniel, s. 4 
84 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 381 
85 Ibid., s. 383, 385 
86 Ibid., s. 383 
87 Ibid., s. 387 
88 Ibid.., s. 388 
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Vid en Due Diligence undersökning utgår man från att man som part fått tillgång till samtliga 

handlingar och relevanta upplysningar om fastigheten.89 Som grund för kontraktskrivandet brukar 

säljaren sammanställa information om företaget i elektronisk form eller i stort antal pärmar och 

köparens jurister har möjlighet att undersöka denna information. En sådan Due Diligence 

undersökning leder normalt till att riskfaktorer lokaliseras avseende överlåtelsen.90 Således ges 

spekulanten till fastigheten ett underlag för att bedöma om det är ett lönsamt beslut att förvärva 

fastigheten. Då samtliga tillgängliga handlingar undersöks vid en Due Diligence undersökning, 

förebyggs även köparen risker förknippade med överlåtelsen av en paketerad fastighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, s. 389 
90 Sandström Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, Vällingby 2010, s 150 
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6. Analys 

 

 

I detta kapitel analyseras och diskuteras syftets frågeställningar utifrån det material som har redogjorts för i 

uppsatsen. 

 

 

6.1 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av direkt och indirekt 

fastighetsförsäljning, och vilket förfarandesätt anses vara mest fördelaktigt 

för köparen respektive säljaren?  

 

6.1.1 De skatterättsliga fördelarna med indirekt fastighetsförsäljning  

 

Fastighetspaketering är en av lagstiftaren accepterad och avsedd skatteplaneringsåtgärd. En 

fastighetsägare som önskar att avyttra en fastighet, får en betydande skattelättnad genom 

paketeringsförfarandet. Till det vanligaste paketeringsförfarandet hör att ett befintligt aktiebolag 

bildar ett dotterbolag, och därefter överförs fastigheten till det nybildade dotterbolaget genom en 

underprisöverlåtelse, vilket förutsätter att reglerna i 23 kap. IL är uppfyllda. Därigenom undgås 

uttagsbeskattning för överlåtelsen.  

 

En underprisöverlåtelse kan vara en komplicerad process, där det krävs att flera kriterier uppfylls 

samtidigt och således erfordras kvalificerad skatterättslig kompetens. Därför anlitar många företag 

jurister för detta syfte. Juristerna ska naturligtvis ha arvode för sitt arbete, vilket ofta uppgår till 

höga summor. I jämförelse till den beskattning företaget undgår, anses emellertid oftast dessa 

utlägg väl motiverade och inte särskilt betungande i förhållande till de ekonomiska fördelar som 

kan uppnås genom förfarandet.  
 

I och med reglerna om skattefrihet för näringsbetingade andelar, undgår säljaren av den 

paketerade fastigheten kapitalvinstbeskattning vid försäljning till extern köpare. Då 

kapitalvinstbeskattningen kan vara mycket betungande för säljaren, är det en stor ekonomisk 

fördel att paketera fastigheter innan dessa säljs. 

 

I samband med den koncerninterna fastighetsöverlåtelsen, ska dotterföretaget erlägga 

stämpelskatt för förvärvet av fastigheten. Denna summa anses däremot inte särskilt betungande i 

jämförelse med den sammanlagda vinsten som företaget uppnår genom paketeringsförandet. I 

exemplet som redovisades i uppsatsens fjärde kapitel, uppgick stämpelskatten till 0,75 Mkr. 

Denna summa är inte särskilt betungande i förhållande till värdet av fastigheten som var 50 Mkr. 

I det exemplifierade paketeringsförfarandet undgick företaget en kapitalvinstbeskattning på 5,9 

Mkr. Det exemplet visar tydligt på vilka vinster säljaren kan uppnå genom fastighetsförsäljning 

via paketering.  
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Den externa köparen av dotterbolagets aktier behöver inte erlägga stämpelskatt för köpet, då 

ingen förändring har skett av vem som är lagfaren ägare till fastigheten. Om vi återgår igen till 

exemplet i fjärde kapitlet, skulle den externa köparen ha varit tvingen att erlägga en stämpelskatt 

om 1,5 Mkr, om fastigheten inte hade paketerats innan den såldes. Således gynnar 

paketeringsförfaranden även köparen, i detta avseende.  

 

6.1.2 Paketering, genom försäljning av fastighet i det befintliga bolaget  

  

Här ovan har förfarandet beskrivits när en fastighet har paketerats via ett dotterbolag och därefter 

sålts till en extern köpare. Naturligtvis finns även möjligheten att sälja en fastighet, som redan 

från början ägs av det bolag som ska säljas. Således säljer man det befintliga bolaget, med den 

paketerade fastigheten inkluderad, och därmed saknas anledning till underprisöverlåtelse. Det 

innebär att säljföretaget undgår att erlägga stämpelskatt, då ingen koncernintern överlåtelse av 

fastigheten har skett. Därmed bortfaller incitamenten för anlitande av jurist för genomförande av 

en underprisöverlåtelse och till det förenade kostnader. Således är de ekonomiska fördelarna 

större genom att sälja ett befintligt bolag med en paketerad fastighet, i jämförelse med försäljning 

av fastighet paketerad i ett nybildat dotterbolag. 

 

För köparen kan ett köp av ett befintligt bolag innebära vissa risker, som när ett företag har en 

brokig historik. Från köparens sida krävs då en grundligare undersökning av bolaget innan köpet 

genomförs, vilket kan vara svårt om bolaget har en lång historik. 

 

Anledningar till att fastigheter oftast paketeras via ett dotterbolag och därefter säljs till extern 

köpare, finns det olika orsaker till. Den största anledningen till detta torde vara att säljaren ofta 

har en affärsverksamhet i det bolag som ägs, varför denne inte har för avsikt att avyttra bolaget.  

En anledning till att köparen är mest intresserad av att köpa en fastighet som har paketerats via 

ett nybildat dotterbolag, är att risken för övertagande av ett bolag med en lång och brokig historik 

undviks. Köparens val är dock många gånger begränsat, då försäljningar av näringsfastigheter ofta 

sker genom paketering idag. 

 

6.1.3 Köparen drabbas av en latent skatteskuld 

 

Vid paketeringsförfarandet drabbas köparen ofta av en latent skatt i form av framtida ökade 

skattekostnader. Denna latenta skatteskuld motsvarar den kapitalvinst som betalas när fastigheten 

säljs vidare som fast egendom. För köparen av den paketerade fastigheten, är det därför en fördel 

om avsikten är att behålla fastigheten och bedriva affärsverksamhet under en längre tid, så att 

denna förlust helt eller delvis kan arbetas in. Om köparen väljer att inte sälja vidare fastigheten 

som fast egendom, måste det innebära att denne inte heller behöver erlägga 

kapitalvinstbeskattning, utan den skjuts vidare ytterligare ett steg.  

 

Den som säljer en fastighet vill naturligtvis att kapitalvinstbeskattningen ska bli mindre. Som 

redovisats tidigare i uppsatsen, beräknas kapitalvinstbeskattningen genom köpeskillingen minus 

omkostnadsbeloppet. I omkostnadsbeloppet ingår bland annat förbättringsutgifter. Är det då 

positivt att göra förbättringar? Det kan vara dyrt att göra förbättringar, men kan ändå anses vara 

bra, för man kan då välja att göra sina investeringar på ett bra sätt och vid rätt tidpunkt, 
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exempelvis vid lågkonjunktur eller på grund av statliga subventioner såsom ROT-lån mm. Som 

vid alla affärstransaktioner är det viktigt att man hanterar alla tillgängliga fakta, av vad det nu vara 

månde, på så sätt att man inte stirrar sig blind på ett handlingssätt. Förbättringar kan ju öka 

försäljningspriset, stundtals mer än sin egen kostnad.  

 

6.1.4 Lägre avskrivningsunderlag för köparen 

 

I och med att det vid paketering är fråga om försäljning av ett aktiebolag, kommer gjorda 

värdeminskningsavdrag inte att återföras till beskattning vid ägarskiftet, då själva fastigheten inte 

anses avyttrad. Det innebär att säljaren tar över köparens avskrivningsunderlag. En fastighet som 

har sålts via paketering har ofta redan skrivits av innan den har paketerats, vilket innebär att 

köparen inte kan göra lika många årliga avskrivningar.  

 

Om förvärvaren av en paketerad fastighet senare avser att sälja fastigheten, leder ett lägre 

avskrivningsunderlag till att fastighetens bokförda värde blir lägre än marknadsvärdet. Därmed 

blir kapitalvinstbeskattningen högre. Exempelvis om fastighetens marknadsvärde är 100 tkr, och 

avskrivningar gjorts så att det bokförda värdet uppgår till 10 tkr, innebär det att företaget har 

gjort en vinst på 90 tkr vid avyttring. Således värderas fastighetens verkliga värde lägre än 

marknadsvärdet, vilket innebär en högre kapitalvinstbeskattning, vilket ekonomiskt missgynnar 

köparen när denne blir säljare i framtiden.  

 

För att denna framtida kostnad som åläggs en köpare inte ska bli för betungande, exempelvis om 

säljbolaget har gjort många avskrivningar eller om fastigheten redan är fullt avskriven, kan priset, 

till fördel för köparen, förhandlas innan försäljningen. I och med den faktiska ekonomiska förlust 

som köparen kan drabbas av, borde säljaren och köparen finna en kompromiss i denna fråga. 

Naturligtvis handlar det hela om efterfrågan på marknaden och därefter sätts prisvärde och 

eventuella möjligheter till prisförhandling. I en högkonjunktur, eller när fastigheter är en 

bristvara, har en säljare bättre möjligheter att kräva ett högre pris utan att vara villig att förhandla. 

I en lågkonjunktur är förhållandet oftast det motsatta. Paketerade fastigheter med stora 

avskrivningar torde också vara mer oattraktiva att sälja. Avgörande är även hur mycket kunskap 

köparen besitter, avseende ekonomiska konsekvenser av inköpta aktier i paketerade bolag. 

 

6.1.5 Direkt försäljning av fastighet som fast egendom 

 

Ett annat sätt att sälja fastigheter är via en direkt fastighetsöverlåtelse, där det direkt utgår 

kapitalvinstbeskattning för säljaren vid försäljning. Summan av kapitalvinstbeskattningen är ofta 

betungande för säljaren. I exemplet som redogjorts för tidigare i uppsatsen fjärde kapitel blev 

kapitalvinstbeskattning 5,9 Mkr, för försäljningen av en fastighet värd 50 Mkr. Därmed utgör 

kapitalvinstbeskattningen ca 12 % av fastighetens värde, vilket är en hög procentsats när det är 

fråga om fastigheter med hög köpeskilling. 

 

Vid direkt försäljning av fastighet måste köparen söka lagfart, då fastigheten har fått en ny ägare. 

Vidare ska köparen erlägga stämpelskatt för köpet (1,5 Mkr i exemplet). Stämpelskatten kan bli 

betungande för köparen, då det är en större engångssumma som ska betalas direkt vid köpet. 
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Stämpelskatt kan också påverka köparens möjlighet att köpa fastigheten, om 50 Mkr är dennes 

ekonomiska smärttröskel eller finansieringstak. 

 

Till skillnad från försäljning genom paketering, övertar köparen inte någon latent skatteskuld vid 

direkt fastighetsförsäljning, vilket givetvis beror på att det inte är ett bolag, utan en fastighet som 

köps. I och med direkt fastighetsköp undgås således problematik med den latenta skatteskulden. 

 

Vid direkt försäljning av fast egendom, övertar köparen inte säljarens avskrivningsunderlag, utan 

gjorda värdeminskningsavdrag återförs till beskattning vid ägarskiftet, då fastigheten är avyttrad. 

Detta är givetvis en fördel för köparen, då fastighetens bokförda värde blir högre. Därmed blir 

beskattningen lägre vid direkt försäljning av fastighet som fast egendom, jämfört med försäljning 

genom paketering, där avskrivningsunderlaget följer med köpet. 

 

Det är viktigt att påpeka att vid fastighetsförsäljningar av lägre värde, är det oftast mindre lönsamt 

att sälja en fastighet genom paketering. Den komplicerade procedur som behövs vid 

underprisöverlåtelse är oftast inte ekonomiskt motiverad.  

 

För köparen torde det innebära en större fördel att köpa en fastighet direkt som fast egendom. 

Förvisso undgås stämpelskatten vid ett paketeringsförfarande, men samtidigt belastas 

fastighetsbolaget med en latent skatt och värdeminskningsavdragen kvarstår. Således kan det 

innebära att bolaget kan drabbas av en stor förlust vid en senare vidareförsäljning av den 

förvärvade fastigheten som fast egendom. Köparen kan förvisso avtala med säljaren om nedsatt 

köpeskilling. Dock är det inte säkert att säljaren går med på dessa krav. Som tidigare sagts är 

fastighetsmarknaden idag stabil och i många städer råder det hög konkurrens om fastigheter som 

är till salu, vilket kan leda till att en säljare är mindre benägen att sänka priset. Här finns en brist 

från lagstiftarens sida, förvisso anses det inte rätt att säljaren ska tvingas erlägga en hög skatt vid 

avyttring. Däremot borde i sådana fall ett avtal om köpeskilling ske mellan säljare och köpare. 

Detta för att skapa jämställdhet mellan å ena sidan den säljande parten och å andra sidan 

förvärvaren.  

 

6.2 Varför tillåts paketering av lagstiftaren? 

 

6.2.1 Svårigheter att införa ett förbud mot fastighetspaketering 

 

Det anses lagtekniskt svårt att motverka paketering. Om man skulle skapa förbud mot paketering 

av produkter kan det leda till att även immateriella tillgångar omfattas, då det är svårt att definiera 

vad som utgör försäljning av en produkt och vad som utgör försäljning av en verksamhet vars 

utgångspunkt är immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar såsom patent, licensrättigheter och 

goodwill måste givetvis få vara föremål för paketering.  

 

Objektivt sett borde det vara av värde att införa regler med tanke på likhetsprincipen för både 

säljare och köpare, som föreskriver en restriktion vilken förbjuder paketering av fysiska tillgångar.  

Vidare sägs att det ur ekonomisk synvinkel kan ifrågasättas om det är önskvärt att motverka 

paketering. Här menas att skatten ändå måste betalas någon gång när fastigheten säljs vidare av 
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förvärvaren som fast egendom och om värdeminskningsavdragen minskas, kommer högre 

skatteintäkter tillfalla staten när förvärvaren senare säljer vidare fastigheten som fast egendom.  

  

Ytterligare en anledning till att man inte vill förbjuda paketering, är att om tillgången säljs till 

bolag i utlandet genom paketering så lämnar tillgången inte svensk skattejurisdiktion. När en 

tillgång säljs som fast egendom till utlandet, måste eventuellt övervärde tas fram till beskattning, 

då det måste ske till marknadsvärdet. Följaktligen kan fastighetspaketeringsförfarandet bidra till 

att öka intresset för utländska bolag att bosätta sig och bedriva näringsverksamhet i Sverige. Det 

nu nämnda anses idag viktigt såväl för utländska som för svenska medborgare och att handeln 

därmed blir mer globaliserad. Det anses föra länder samman och leda till god konkurrenskraft 

internationellt, samtidigt som det förebygger etableringshinder. 

  

På grund av ovan nämnda komplikationer, som skulle kunna ske i samband med ett förbud mot 

paketering, är det svårt att införa regler som motsätter sig paketering av fastigheter. Det är inte 

helt omöjligt att sådana regler tillkommer i framtiden. Dock skulle det innebära vissa 

komplikationer, samt kräva såväl mycket arbete som tid från lagstiftarens sida. Vidare är 

fastighetspaketering en naturlig följd av reglerna om skattefrihet för näringsbetingade andelar och 

det kan därför anses ohemult att förbjuda dessa, inte minst med tanke på att den obeskattade 

kapitalvinsten enbart är uppskjuten och kommer att komma staten tillgodo den dag köparen av 

en paketerad fastighet säljer den vidare som fast egendom. 

  

6.2.2 Syftet med skattefrihet för näringsbetingade andelar 

 

Syftet med att avskaffa beskattning på näringsbetingade andelar var att eliminera kedjebeskattning 

och ojämnhet i bolagssektorn som uppkommit genom internationell skatteplanering. Sådan 

skatteplaneringsåtgärd kan exempelvis vara om dotterbolag bildades i länder, där 

kapitalvinstbeskattning inte utgår eller är väsentligt lägre. I och med tillåtligheten av paketering, 

anses det inte längre finnas anledning att utföra sådan internationell skatteplaneringsåtgärd.  

Syftet var också att eliminera den kedjebeskattning som uppkommit, då beskattning av 

rörelsevinst skedde både på bolagsnivå och på ägarnivå. Reglerna om skattefrihet på 

näringsbetingade andelar torde förebygga detta, då förvärvaren tar emot aktierna utan 

beskattning. 

 

Kapitalvinstbeskattningen som utgår vid försäljning av fastighet som fast egendom, uppgår som 

sagts tidigare till en betydande summa när fastigheten säljs, i synnerhet om köpeskillingen är hög. 

Därför ses det inte alltid som rättvist om det inte skulle vara tillåtet att sälja fastigheter genom 

paketering. Många företag har jobbat hårt i ett flertal år för den kapitalvinst som de har fått, och 

då har det framförts i den politiska debatten att det är inte mer än rätt att de borde få större 

utdelning för sitt arbete. Motiveringen för detta är att då frigörs mer kapital för att vidareutveckla 

bolagen och bedriva näringsverksamhet, vilket gynnar utvecklingen av företagsverksamheten och 

den samhälliga ekonomin i stort. Att sätta stopp för denna typ av förfarande skulle sätta hinder 

för bolag att bedriva sin verksamhet på gynnsamma villkor. Observeras bör dock att 

fastighetspaketering ger betydligt större fördelar för säljaren än för köparen, som belastas med 

framtida ökade skattekostnader, vilket däremot inte anses överensstämma med likhetsprincipen. 

Således står två stora avväganden mot varandra, dels säljarens möjlighet till att göra vinster 
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genom avyttring av fastigheter och dels köparen som drar på sig en latent skatteskuld och övertar 

säljarens avskrivningsunderlag. Ett lagstadgande om att köparen är skyldig att avtala om 

köpeskilling till en viss procentsats i förhållande till fastighetens värde vore, enligt min reflektion, 

kanske den bästa lösningen. 

  

6.3 Vilka civilrättsliga regler gäller vid indirekt respektive direkt 

fastighetsförsäljning, och hur skiljer sig dessa regler åt? 

 

Som framgått i kapitel fyra, är den rättsliga skillnaden att JB blir tillämplig vid en direkt 

fastighetsöverlåtelse, medan KöpL blir tillämplig vid indirekt fastighetsöverlåtelse. Det föreligger 

flertal skillnader mellan dessa lagar, exempelvis finns det inga krav på skriftligt avtal vid 

fastighetsöverlåtelse i KöpL, ett sådant krav finns däreot i JB, vilket dock har föga betydelse då 

man i praktiken ändå upprättar ett sådant. Det är viktigt att känna till vilka rättsliga lagar som ska 

tillämpas vid försäljning av fastighet respektive bolag. 

  

6.3.1 Reklamationstid 

  

En skillnad som belysts är att enligt KöpL är tiden att reklamera ett fel två år, medan den enligt 

JB är tio år. Detta kan ha betydelse i sådana fall där det rör sig om ursprungliga fel i fastigheten 

som svårligen låter sig upptäckas vid köpet eller inom tidsfristen. Därför är det av stor vikt att en 

grundlig undersökning av fastigheten företas innan förvärvet, särskilt vid förvärv av aktier i ett 

fastighetsförvaltande bolag. 

 

När det gäller kommersiella fastigheter är både KöpLs och JBs regler dispositiva, vilket innebär 

att parterna har avtalsfrihet. Därmed kan man kompensera de regler som uteblir i och med det 

indirekta fastighetsköpet. Således utgör dessa skillnader inga större problem. Genom ett väl 

utarbetat avtal kan man utforma regler som ger samma legala rättigheter, oavsett om man väljer 

att genomföra fastighetsöverlåtelse direkt eller indirekt. 

 

6.3.2 Undersökningsplikten 

 

Det förekommer stora skillnader mellan JB och KöpL när det gäller undersökningsplikten. Enligt 

JB finns en undersökningsplikt, däremot ålägger KöpL ingen undersökningsplikt. Det innebär en 

större risk för köparen av fastighet som fast egendom, då denne själv står för eventuella fel som 

inte upptäcks vid köpet. Däremot vid köp av fastighet genom paketering, finns denna risk bara 

om köparen själv beslutar att utföra en undersökning. Oftast väljer ändå köparen av aktier i ett 

fastighetsförvaltande bolag att genomföra en sådan undersökning, så kallad teknisk Due 

Diligence. I de fall då en sådan undersökning företas blir det ingen skillnad mellan 

undersökningsplikten enligt JB och enligt KöpL. Dolda fel eller garantiutlämnande om att 

fastigheten är felfri, går givetvis utanför undersökningsplikten och köparen kan i sådana fall 

göra ansvar gällande mot säljaren oavsett överlåtelseform.  
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6.3.3 Köparen övertar säljbolagets avtal och förpliktelser 

 
Vid förvärv av aktier i ett fastighetsförvaltande bolag övertar köparen bolagets samtliga avtal och 

förpliktelser.  Däremot vid förvärv av en fastighet som fast egendom, medföljer endast vissa 

förpliktelser såsom hyresavtal eller servitutsavtal. Här tar köparen således endast över sådana 

avtal som följer enligt JB, och köparen drabbas endast av förpliktelser som redovisats i avtalet. 

Denna skillnad är av stor betydelse för köparen. 

 

Vid förvärv av en fastighet som fast egendom, behöver köparen enbart kontrollera att de avtal 

och förpliktelser som följer enligt JB överensstämmer med dennes förväntningar. Däremot vid 

köp av fastighetsförvaltande bolag måste köparen, utöver att kontrollera de avtal och förpliktelser 

som följer enligt JB, även göra en grundlig undersökning av samtliga avtal och förpliktelser som 

kan följa med förvärvet. Om en sådan undersökning inte företas kan den oförsiktige köparen 

drabbas av negativa ekonomiska konsekvenser. Exempelvis kan målbolaget ha stora 

skatteskulder, och köparen kan riskera att ådra sig hyresavtal, anställningsavtal, leverantörsavtal 

mm. För att förebygga detta anlitar köparen ofta en jurist för utförandet av en så kallad juridisk 

Due Dillegence undersökning. Köparen måste givetvis betala arvode för en sådan undersökning, 

vilket innebär ytterligare en utgift. Denna kostnad anses oftast inte särskilt betungande i 

förhållande till de eventuella ekonomiska konsekvenser som kan drabba säljaren om en sådan 

undersökning inte företas. 

 

6.4 Finns det några risker för köparen av ett fastighetsförvaltande bolag, och 

hur kan dessa förebyggas? 

 

6.4.1 Återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar 

 

Det är viktigt att köparen av ett fastighetsförvaltande bolag ser till att återbäringsreglerna i 17 kap. 

ABL inte överträds. Om målbolaget saknar full täckning i bolagets bundna egna kapital, kan 

överlåtelsen anses utgöra förtäckt värdeöverföring. I sådant fall kan återbärningsskyldighet för 

köparen bli aktuellt avseende den del av överföringen som anses olovlig. Vidare kan 

bristtäckningsansvar bli aktuellt för säljaren det vill säga de som medverkat till beslutet kan bli 

personligt betalningsansvariga. Således är det mycket viktigt att främst köparen, men även 

säljaren, undersöker om det finns full täckning för det eventuella underpriset hos säljaren innan 

överlåtelsen genomförs. 

 

För att återbäringsskyldighet inte ska kunna åläggas en köpare, krävs att denne kan visa att han 

vare sig kunde eller borde ha insett att transanktionen innefattade värdeöverföring från bolaget. 

Detta torde dock vara mycket svårt för köparen att bevisa, eftersom denne förväntas känna till 

reglerna i ABL, då det gäller förvärv av ett bolag. Den omständigheten att det inte finns full 

täckning i målbolagets bundna egna kapital bör köparen känna till, i synnerhet vid förvärv som 

omfattar en hög köpeskilling, vilka påverkar bolagets bundna egna kapital. 

 

Om säljaren blir återbäringsskyldig och en viss del av överlåtelsen anses olovlig, går det inte att 

enbart återbära den del av fastigheten som anses olovlig. Köparen måste då med kontanta medel 

återbära den olovliga delen, vilket innebär en stor ekonomisk nackdel för köparen. I det fall 
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köparen inte kan återbära den olovliga värdeöverföringen, riskerar säljaren som har deltagit i 

beslutet om värdeöverföringen personligt betalningsansvar. Därför är det viktigt att bolagets 

styrelse och ledning, vilka är ansvariga för de beslut som tas i bolaget, är väl insatta i ABL och 

därmed deras personliga ansvar.  

  

När marknaden är instabil, är det viktigt att kontrollera målbolagets kapital, särskilt då en 

fastighet säljs till ett underpris där marknadsvärdet är samma eller lägre än skattemässiga värdet. I 

de fall då det inte finns full täckning i det egna kapitalet, är risken stor att överlåtelsen anses 

utgöra förtäckt värdeöverföring och målbolaget som köparen förvärvat riskerar då 

återbäringsskyldighet. För att förebygga denna situation, kan det vara en fördel om säljaren gör 

avskrivningar i förhållande till marknadsläget, så att det skattmässiga värdet blir mer rättvisande. 

För köparen är det givetvis inte lätt att påverka, då denne enbart övertar säljarens 

avskrivningsunderlag. Emellertid anses en fastighet mindre attraktiv på marknaden om 

avskrivningar inte har gjorts i förhållande till marknadsvärdet vid lågkonjunktur. Ännu en viktig 

faktor att ta i beaktande vid köp av ett fastighetsförvaltande bolag. 

 

6.4.2 Återvinningsreglerna 

  

Återvinningsreglerna i KonkL kan leda till att en fastighets- eller aktieöverlåtelse från 

konkursgäldenären som har genomförts viss tid före konkursbeslutet kan återgå. Av detta skäl är 

det naturligtvis mycket viktigt att köparen kontrollerar att bolaget inte är insolvent eller att risk 

finns för det, vid tidpunkten före överlåtelsen. Vid konjunkturnedgång exempelvis under 

finanskriser, ökar risken för att en del bolag går i konkurs, och därmed inte kan betala tillbaka 

sina lån, vilket kan leda till att köparen av målbolaget, förutsatt att denne ingår i styrelsen eller är 

VD när insolvensen inträder eller om insolvens redan har inträtt och ej omgående upprättar 

kontrollbalansräkning i enlighet med ABL:s regler, blir återbetalningsskyldig. Det kan enligt ABL 

förekomma situationer där även en enskild aktieägare kan bli personligt ansvarig. Vidare kan det 

finnas möjlighet för köparen att kräva ekonomisk kompensation av konkursboet. Dock är 

sannolikheten inte stor att kompensation utgår, då bank eller andra prioriterade fordringsägare 

(stat, löntagare, revisor, hyresvärd, fodringar med panträtt m.fl.) redan står i kö för att få ut 

pengar av konkursboet och den enskilde aktieägaren hamnar i skaran av oprioriterade fodringar.  

 

6.4.3 LTV åtagande 

  

LTV (Loan to value) åtagande innebär att lånets storlek i förhållande till fastighetens 

marknadsvärde inte får överstiga en viss nivå. I lågkonjunktur när värdet på fastigheter sjunker, 

kan låntagaren anses begått brott mot LTV åtagande. Banken har då stor befogenhet att 

förhindra låntagarens tillgång till medel på kontot. De befintliga medlen kan banken använda till 

amortering av lånen. Vidare begränsas företagets möjlighet att sälja fastigheten, då bankens 

tillstånd erfordras.  

  

För att förebygga att brott mot ett LTV åtagande sker, är det viktigt att köparen ser över 

målbolagets ekonomiska situation innan förvärvet. Särskilt under lågkonjunktur och vid förvärv 

av ett bolag med en lång historik, bör köparen vara observant på detta, och se till att målbolaget 

inte belastas med höga lån. Detta eftersom fastighetens värde snabbt sjunker under 
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lågkonjunktur, vilket kan leda till att marknadsvärdet lättare överstiger den föreskrivna LTV 

nivån. För att förebygga brott mot LTV åtagande, är det viktigt för köparen att se över den 

latenta skatten som finns i målbolaget. Köparen bör vara extra observant på detta under 

konjunkturssvackor.  

  

6.5 Juridisk Due Diligence undersökning 

  

Som tidigare berörts i uppsatsen, anlitar köparen av en paketerad fastighet oftast en jurist för 

utförande av en så kallad juridisk Due Diligence undersökning. En sådan undersökning är mycket 

omfattande och innebär att en eller flera jurister ser över bolagets samtliga avtal och förpliktelser 

samt ser över företagets historik. Samtliga ovan nämnda och beskrivna risker i samband med 

fastighetspaketering förebyggs genom en sådan undersökning. Därför är det av stor vikt att 

gardera sig som köpare genom sådana undersökningar för att inte riskera både tid, energi och 

pengar vid eventuella problem.  
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7. Slutsats 

 

 

Nedan presenteras de slutsatser som jag har kommit fram till utifrån de frågeställningar som formulerades i 

inledningskapitlet. 

 

 

Den största fördelen som säljaren kan ådra sig genom att paketera fastigheten i ett aktiebolag är 

att kapitalvinstbeskattning inte behöver erläggas vid överlåtelsen till extern köpare. Som visats 

sparar säljaren betydande summor genom detta förfarande, varför paketering är en fördelaktig 

lösning. Fördelen för köparen av en paketerad fastighet är uteblivna utlägg för stämpelskatt, vilka 

kan vara en betydande engångssumma som måste erläggas i samband med förvärvet. Däremot 

drabbas köparen av en latent skatteskuld och tar över säljarens avskrivningsunderlag i samband 

med förvärv av en paketerad fastighet. I framtiden innebär det att köparen måste erlägga högre 

kapitalvinstbeskattning, om denne väljer att sälja vidare fastigheten som fast egendom. Således är 

fördelarna med paketering betydligt större för säljaren än för köparen. 

 

Lagstiftarens syfte med tillåtligheten av fastighetspaketering är att eliminera kedjebeskattning och 

ojämnhet inom bolagssektorn. Fastighetspaketering hindrar att beskattning sker både på 

boalgsnivå och på ägarnivå. Det leder likaså till att ojämnhet inom bolagssektorn elimineras, 

genom att det inte längre finns anledning att utföra internationella skatteplaneringsåtgärder för att 

undgå beskattning för eventuellt övervärde. Vidare anses fastighetspaktering skapa god 

konkurrenskraft och förebygger etableringshinder och därmed anses gynna företagsverksamheten 

i stort. Mot bakgrund härav anses ett förbud mot fastighetspaketering inte motiverat i dagsläget. 

 

Vid köp av en paketerad fastighet blir KöpL:s regler tillämpliga, medan JB:s regler blir tillämpliga 

vid köp av en fastighet som fast egendom. Reglerna i JB och KöpL skiljer sig åt i flera avseenden, 

bland annat vad gäller reklamationstiden och undersökningsplikten. Dessa skillnader skall dock 

inte överdrivas, då både KöpL och JB är dispositiva kan parterna själva avtala om vad som ska 

gälla vid förvärvet, vilket utjämnar dessa skillnader. Däremot den skillnad som anses vara av 

störst betydelse är att vid förvärv av fastighet genom paketering tar köparen över säljarens 

samtliga avtal och förpliktelser, vilket kan innebära att köparen ofrivilligt blir bunden av dessa om 

en undersökning av målbolaget inte företas innan köpet genomförs.  
 

Som visats i uppsatsen finns det flera omständigheter som köparen måste ta i beaktande vid 

förvärv av en paketerad fastighet. ABL:s regler om förtäckt värdeöverföring och beloppsspärren 

måste iakttas för att köparen inte skall riskera att bli återbäringsskyldig. Vidare måste hänsyn tas 

till återvinningsreglerna i KonkL för att inte riskera att överlåtelsen återgår och ådra sig skulder. 

Under lågkonjunktur är det viktigt att reglerna om LTV nivån iakttas, det vill säga om lånets 

storlek i förhållande till marknadsvärdet överstigit viss nivå, så att inte banken övertar bolaget 

konton och använder medlen till att amortera ner lånet eller betala förfallna räntor. 

 

Med hänsyn till de konsekvenser som kan drabba köparen vid inköp av fastighet via paketering, 

anses det vara mer gynnsamt för köparen att förvärva en fastighet direkt som fast egendom. 
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Däremot styrs köparen av marknadens utbud, och kan därför sällan påverka försäljningsformen. 

Vid förvärv av en paketerad fastighet är det därför av stor vikt att en grundlig ekonomisk analys 

och riskbedömning företas innan köpet genomförs, en så kallad Juridisk Due Dilligence 

undersökning, för att förebygga att köparen förlorar både tid, energi och pengar om problem 

skulle uppkomma.  
 

Avslutningsvis ifrågasätts det om det kan anses rättvisst att tillåta ett förfarande som medför 

betydligt större fördelar för säljaren än för köparen. Värt att diskutera är därför ett förslag att 

införa en lagregel om säljarens skyldighet att avtala om nedsättning av köpeskilling till en viss 

procentsats i förhållande till värdet i fastigheten/bolaget, det vore mer humant och rättvisst för 

båda parter. 
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