
PAKETERINGSUTREDNINGEN

Den 30 mars överlämnade utredningen om vissa 
frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet 
(”paketeringsutredningen”) sitt betänkande till regeringen. 
Den nuvarande skattelagstiftningen har lett till att bolag 
skjutit upp kapitalvinstbeskattningen av fastigheter på mer 
eller mindre obestämd tid (och i hög grad även undvikit 
stämpelskatter), genom att paketera fastigheter i bolag 
och sälja i aktierna skattefritt. Det är dock marknadspraxis 
att sälja aktierna till ett något rabatterat pris för att 
kompensera för den medföljande latenta kapitalskatten 
så hela skattevinsten tillkommer i praktiken inte säljaren. 
En annan teknik som använts för skatteplanering och 
som behandlas av utredningen är fastighetsbildning. 
Regeringen gav paketeringsutredningen mandat att 
kartlägga och utvärdera den skattemässiga situationen 
för aktörer på fastighetsmarknaden, analysera effekten 
av deras skatteplanering samt att utveckla lämpliga 
motverkande metoder. Nedan utvecklar vi huvuddragen i 
utredningen.

Utredningen kommer nu gå på remiss innan ett slutgiltigt 
förslag lämnas till riksdagen för omröstning. Det är 
troligt att förslaget kommer att leda till förändringar i 
beskattningen på fastighetsmarknaden, men det är svårt att 
förutse i vilken omfattning samt vilket exakt innehåll som 
kan väntas. Enligt förslaget ska reglerna träda i kraft redan 
1 juli 2018 och väntas öka skatteintäkterna med 7,7–16,6 
miljarder kronor. Fastighetsmarknadens första reaktion på 
förslaget är milt uttryckt negativ och det återstår att se om 
förslaget överlever i sin nuvarande form. 

Trots att förslaget kan komma att se annorlunda ut efter 
remissrundan bör aktörer på fastighetsmarknaden redan 
nu börja fundera över konsekvenserna i varje enskilt fall. 
Indirekt berör detta förslag även bankerna då de kan se 
sina panter, som ofta utgörs av fastigheter, sjunka i värde 
och resultera i finansiell instabilitet.

Vi på Hannes Snellman diskuterar gärna ämnet 
vidare. Christian Carneborn som är gruppansvarig för 
skattegruppen i Stockholm nås på +46 760 00 00 24 eller 
christian.carneborn@hannessnellman.com.

FÖRSLAGET

Förslaget innehåller en rad lagändringar som avser 
att motverka de skattefördelar som uppstår vid 
fastighetspaketering och fastighetsbildning. Syftet var 
alltså inte att få fastighetspaketering att upphöra, utan att 
ta bort det skattemässiga incitamentet. Det kan konstateras 
att förslaget förmodligen skulle vara som mest kännbart 
inom de närmsta åren, i och med eventuella realiseringar 
av de latenta skatter som byggts upp under de senaste 
årens kraftiga värdestegringar på fastighetsmarknaden. 
Noterbart är dock att stämpelskatten för juridiska personer 
sänks, vilket i viss mån innebär en förbättring. Denna 
sänkning kompenserar dock inte märkbart för den ökade 
skattebördan.

Vänligen se en sammanfattning av de huvudsakliga 
förslagen inklusive en kortare kommentar nedan.

SAMMAFATTNING AV FÖRSLAGEN SAMT 
KOMMENTAR

1. Avskattning vid försäljning av paketerade 
fastigheter

Kommentar: Ambitionen vid utformningen av förslaget 
var att skattekonsekvenserna vid en fastighetstransaktion 
i paketerad form i stort ska motsvara de som uppkommer 
vid en direkt fastighetsförsäljning. Försäljningen av ett 
bolag vars tillgångar huvudsakligen består av fastigheter 
ska därför (förenklat) bli beskattad som om fastigheten 
avyttrats och förvärvats för marknadsvärde när aktierna i 
det bolag som äger fastigheten byter ägare. Skatteplikten 
kommer att bäras av det sålda bolaget. Undantag görs för 
(bland annat) gruppinterna transaktioner, när det sålda 
bolaget är marknadsnoterat och fall där inkomsten i det 
sålda bolaget huvudsakligen inte hänför sig till fastigheter. 
Detta är en total omsvängning jämfört med vad som 
gäller i dagsläget och kommer medföra kraftigt ökade 
skattekostnader.
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2. Schablonintäkt för att ersätta stämpelskatt 
vid paketering (7,09 procent av det högsta av 
marknadsvärdet och taxeringsvärdet året före 
avskattningen)

Kommentar: Vid en försäljning såsom den som refereras 
till ovan ska en schablonintäkt tas upp av det sålda bolaget 
för att kompensera för den stämpelskatt som undviks 
genom aktieförsäljning (då stämpelskatt utlöses av 
lagfartsövergång, men inte av en aktieförsäljning). Den 
specifika procentsatsen valdes för att exakt motsvara den 
stämpelskatt som skulle ha tagits ut vid en direktförsäljning 
av bara fastigheten. Detta tillägg är logiskt med anledning 
av att förslaget har som ambition att radera ut skillnaderna 
mellan en direkt försäljning av fastigheten och en 
försäljning av en fastighet förpackad i ett aktiebolag.

3. Stämpelskatt vid fastighetsbildning

Kommentar: Förvärv genom fastighetsreglering har varit 
befriat från stämpelskatt sedan skatten infördes, vilket lett 
till att fastighetsbildning använts i syfte att undvika den. 
Fastighetsbildning blir nu föremål för stämpelskatt, vilket 
sannolikt effektivt förhindrar att tekniken används som 
skatteplaneringsåtgärd.

4. Sänkt stämpelskatt för juridiska personer

Kommentar: Stämpelskatten för bolag sänks från 4,5 % till 
2 % (beräknad baserad på det högsta av marknadsvärdet 
och taxeringsvärdet året före avyttringen). Detta 
görs för att balansera de övriga åtgärder som föreslås, 
då transaktionskostnaden i stort vid omsättning av 
fastigheter kommer att öka. Detta är således något av en 
lättnadsåtgärd, men den kompenserar inte på något sätt 
det ökade skatteuttaget i andra delar.

5. Klassificering som lager-eller kapitaltillgång 
borttagen

Kommentar: Klassificeringen av fastigheter som lager- 
eller kapitaltillgång ska slopas i bolagssektorn. Samtliga 
fastigheter ska i stället behandlas som kapitaltillgångar. 
Detta görs för att undvika mer riktade lagstiftningsåtgärder 
för att komma åt att koncerner i byggbranschen mer eller 
mindre kan välja hur andelar ska klassas och på så sätt 
uppnå vissa skattefördelar. I vissa sammanhang kommer 
dock förslaget innebära en välkommen förenkling.

6. Anskaffningsvärdet, skattebasen och gjorda 
avskrivningar ska ej påverkas vid en s.k. 
underprisöverlåtelse

Kommentar: En skatteneutral underprisöverlåtelse 
av fastigheter ska inte påverka anskaffningsvärdet, 
skattebasen eller gjorda avskrivningar. Förslaget bör i 
denna del i huvudsak innebära en välkommen förenkling 
då nuvarande reglering kan leda till ett minskat 
avskrivningsunderlag.  

AVSLUTANDE KOMMENTAR

På en mer övergripande nivå kan konstateras att en 
skärpning av beskattningen på fastighetsmarknaden skulle 
kunna förvärra den rådande bostadsbristen i Sverige, såväl 
som indirekt påverka andra marknader. Vidare är förslaget 
bara ett av flera initiativ till att öka och skydda den svenska 
skattebasen, som i kombination kan komma att ha stor 
effekt på bolag såväl som aktieägare. Andra skatteregler 
som för närvarande är föremål för förändring är 
ränteavdragsreglerna samt FÅAB-reglerna, för att nämna 
ett par. Utöver föreslagna lagändringarna kan Skatteverket 
sägas ha intagit en generellt mer aggressiv position, vilket 
följer den globala trenden där hinder mot skatteplanering 
och skatteundandragande står i fokus. Sammantaget kan 
således skatteuttaget för många bolag komma att öka under 
de kommande åren.
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