
 

 	  
JURIDISKA INSTITUTIONEN 

Stockholms universitet 

 

 
 
 
 
Underprisöverlåtelse av 
lagerfastigheter 
- En kritisk granskning av gällande rätt 

Eugenia Ye  

 

 

Examensarbete i Skatterätt, 30 hp 

Examinator: Roger Persson Österman 

Stockholm, Höstterminen 2015 



 

Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att kritisk granska gällande rätt i förhållande till inkomstskattens 

systematik. Frågeställningen som besvaras är hur underprisöverlåtelser av lagerfastig-

heter, som sker från enskilda näringsverksamheter till aktiebolag, mot ersättning 

överstigande fastigheternas skattemässiga värden, borde behandlas inkomstskattemässigt. 

 

I uppsatsen tillämpas en rättsanalytisk metod som innebär att gällande rätt först utreds. 

Därefter sker en analytisk utredning de lege ferenda. 

 

En genomgång av praxis på området visar att inkomstskatt underlåts helt vid 

underprisöverlåtelser av lagerfastigheter. Det förutsätter att tre krav är uppfyllda. 

Underprisöverlåtelsen ska anses utgöra en gåva, överlåtelsen ska avse en hel 

näringsverksamhet samt att villkoren i 23 kap. IL om kvalificerad underprisöverlåtelse 

ska vara uppfyllda. 

 

En kritisk granskning visar emellertid att gällande rätt inte harmoniserar med den 

grundläggande systematiken bakom inkomstskatt. Inkomstskatt borde inte kunna underlå-

tas helt. Istället borde den ersättning som överlåtaren erhåller och som överstiger 

fastigheternas skattemässiga värden tas upp till beskattning som intäkt i näringsverksam-

het. Detta förutsätter endast att villkoren i 23 kap. IL är uppfyllda.  

  



 

Förord 

Den här uppsatsen utgör slutpunkten för närmare fem års studier vid juristprogrammet 

i Stockholm. 

 

Min handledare, professor Anders Hultqvist, vill jag varmt tacka för det stöd och den 

hjälp han gett mig i olika sammanhang. Hans råd, konstruktiva kritik och entusiasm 

har betytt mycket för uppsatsen. Jag vill också tacka jur.dr Peter Nilsson från LRF 

Konsult som jag haft givande diskussioner med om uppsatsämnet. 

 

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till Stig von Bahr, f.d. domare i EU-

domstolen, som bistått mig med materiella kunskaper om ämnet, läst manuskriptet 

samt givit mig värdefulla råd och kommentarer på arbetet.  

 

Stockholm i december 2015 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
När tillgångar i en näringsverksamhet överlåts sker det normalt mot ersättning som är 

marknadsmässig.1 I allmänhet utlöses då en vinst som överlåtaren ska beskattas för. För 

enskilda näringsidkare som överlåter tillgångar i en näringsverksamhet kan den effektiva 

skatten uppgå till 67 procent.2 Detta eftersom de drabbas av såväl en progressiv beskattning 

som sociala avgifter.  

 

Ibland är det dock fördelaktigt att överlåta tillgångar i näringsverksamhet till ett värde som 

understiger marknadsvärdet, d.v.s. till underpris. Huvudregeln är enligt 22 kap. 

inkomstskattelagen (1999:1229) [cit. IL] att ett sådant förfogande av tillgångar i närings-

verksamhet ska behandlas som om en tillgång är avyttrad mot ersättning som motsvarar dess 

marknadsvärde.3 Emellertid kan s.k. uttagsbeskattning underlåtas om vissa villkor i 23 kap. IL 

om kvalificerad underprisöverlåtelse är uppfyllda.4 Exempelvis måste överlåtelsen avse 

överlåtarens hela verksamhet eller en verksamhetsgren.5 

 

Det finns dock ingen lagbestämmelse som uttryckligen reglerar skatteeffekten när villkoren i 

23 kap. IL är uppfyllda för en underprisöverlåtelse där den erhållna ersättningen överstiger 

tillgångens skattemässiga värde. Enligt ett uttalande i förarbeten ska uttagsbeskattning 

underlåtas, men inkomstbeskattning ska ändå förekomma vad beträffar skillnaden mellan 

ersättningen och det skattemässiga värdet.6 Denna mellanskillnad ska beskattas enligt vanliga 

beskattningsregler, d.v.s. ersättningen ska tas upp som intäkt i näringsverksamhet. 

 

En typ av tillgångar i näringsverksamhet som enskilda näringsidkare många gånger överlåter 

mot ersättning överstigande det skattemässiga värdet, men understigande marknadsvärdet, är 

                                                
1 Lodin m.fl., s. 297. 
2 Lodin m.fl., s. 484. 
3 22 kap. 7 § IL. 
4 23 kap. 9 § IL. 
5 23 kap. 17 § IL. 
6 Prop. 1998/99:15, s. 150. 
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fastigheter som är lagertillgångar s.k. lagerfastigheter. Det är fastigheter som är förvärvade av 

någon som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.7 

 

Inom praxis har det prövats hur underprisöverlåtelser av lagerfastigheter som sker från 

enskilda näringsidkare till aktiebolag, mot ersättning överstigande fastigheternas 

skattemässiga värden, ska behandlas inkomstskattemässigt.8 Det kan tros att bestämmelserna i 

22 och 23 kap. IL har tillämpats exklusivt och att skatteeffekten blivit vad som framgår av 

förarbeten. Så har dock inte varit fallet. Istället har underprisöverlåtelser av lagerfastigheter 

behandlats mer förmånligt. Man har ansett att dessa överlåtelser kan anses utgöra gåvor, 

vilket medfört att inkomstbeskattning har kunnat underlåtas helt.  

 

Idag är rättsläget klart för underprisöverlåtelser av lagerfastigheter i det avseende att det som 

fastställts i praxis ska gälla. Emellertid är praxisen oklar i flera hänseenden, varför den kan 

vara föremål för kritisk granskning. Detta leder i sin tur till att det finns ett utrymme för att 

utreda hur rättsläget egentligen borde vara. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kritisk granska gällande rätt i förhållande till inkomstskattens sys-

tematik samt besvara på frågeställningen: 

• Hur borde underprisöverlåtelser av lagerfastigheter, som sker från enskilda närings-

verksamheter till aktiebolag, mot ersättning överstigande fastigheternas skattemässiga 

värden, behandlas inkomstskattemässigt? 

 

Uppsatsen innefattar sålunda en utredning om hur rättsläget för underprisöverlåtelser av lager-

fastigheter ser ut idag, samt en analys om hur rättsläget borde se ut för att harmonisera med den 

grundläggande systematiken bakom inkomstskatt.  

 

För att uppnå syftet ska följande delfrågor besvaras: 

 

                                                
7 27 kap. 4 § IL. 
8 RÅ 2004 ref. 42, HFD 2015 ref. 48 I och HFD:s dom 2015-06-25 i mål 429-15. 
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• Borde bestämmelserna om kvalificerad underprisöverlåtelse i 23 kap. IL tillämpas ex-

klusivt på underprisöverlåtelser av lagerfastigheter?  

• Borde inkomstbeskattning kunna underlåtas helt vid underprisöverlåtelser av 

lagerfastigheter? 

1.3 Metod och material 
I denna uppsats används en metod som enligt Sandgren kallas för rättsanalytisk metod.9 Den 

inrymmer dels uppgiften att fastställa gällande rätt, dels uppgiften att analysera rätten.10 

 

Vid fastställande av gällande rätt använder jag de allmänt accepterade rättskällorna; lag, 

rättspraxis, förarbeten och doktrin.11  Dessa rättskällor bearbetas, tolkas och placeras in i ett 

mönster som ökar förståelsen för rättsreglernas innehåll. Genom sådan systematisering kan 

rättsläget för underprisöverlåtelser av lagerfastigheter klargöras och identifieras. 

 

Att analysera rätten är enligt Sandgren att framförallt kritisera den gällande rätten. Ett 

rättsanalytiskt arbete behöver dock inte stanna där, utan ämnesvalet är tämligen fritt.12 Ex-

empelvis är den rättsanalytiska metoden öppen för rättspolitisk argumentation.13 Denna 

uppsats består till stor del av att kritisera och granska gällande rätt. Emellertid innefattar den 

också en studie de lege ferenda när jag utifrån min kritik av gällande rätt, undersöker hur 

rättsläget för underprisöverlåtelser av lagerfastigheter borde vara.14 Även vid utförandet av 

denna analys använder jag mig av de allmänt accepterade rättskällorna. På så sätt ökas 

tillförlitligheten och objektiviteten i de slutsatser som dras i denna uppsats. 

 

Nedan förklaras vilken dignitet varje rättskälla har samt mer specifikt om vad för material 

som används i denna uppsats. 

                                                
9 Sandgren, s. 45 f. 
10 Jämför med rättsdogmatisk metod som enligt Sandgren endast syftar till att fastställa gällande rätt.  
11 Sandgren, s. 43. 
12 Sandgren, s. 45 f. 
13 Sandgren, s. 48. 
14 På grund av denna studie de lege ferenda får uppsatsen en rättspolitisk karaktär. Rättspolitik som begrepp är 

inte helt entydigt. Emellertid ansluter jag mig till uppfattningen om att rationalitet är ett legitimt angreppssätt 
i en rättspolitisk studie. Rationalitet förstås som en metod som sätter argumenten för och emot en lösning i 
fokus (Se även Persson Österman, s. 20). Notera att uppsatsen endast får en rättspolitisk karaktär och att det 
inte är en ren rättspolitisk metod som används eftersom uppsatsen till stor del behandlar gällande rätt.  
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1.3.1 Författning 
Inom skatterätt är författningar den primära rättskällan. Det följer av legalitetsprincipen som 

innebär att medborgare endast får påföras skatt med uttryckligt stöd av lag. Ljungman 

uttrycker detta rättssäkerhetskrav med satsen ”nullum tributum sine lege”, ingen beskattning 

utan lag. Det ställs alltså höga krav på att beskattningen tydligt ska framgå av lagarna.15 Om 

lagtexten är klar ska den följas. Om den inte är klar ska dess tillämpning klarläggas genom 

praxis. I andra fall får tolkning företas där ledning söks i förarbeten och andra rättskällor.16 

 

I denna uppsats ligger fokus på underprislagstiftningen, d.v.s. bestämmelserna om uttags-

beskattning och kvalificerad underprisöverlåtelse i 22 och 23 kap. IL. Såsom framhållits i 

tidigare avsnitt, finns däremot ingen uttrycklig lagbestämmelse som föreskriver hur en 

underprisöverlåtelse av tillgångar i näringsverksamhet ska behandlas inkomstskattemässigt, 

när den erhållna ersättningen överstiger det skattemässiga värdet. För att utreda detta används 

därför rättspraxis i första hand.  

1.3.2 Rättspraxis 
På få områden finns en så överflödande praxis som på skatteområdet. HFD:s praxis spelar 

därför en stor roll på skatterättens område och framförallt för lagtolkningen.  Har HFD tagit 

ställning till en lagtolkningsfråga i en dom, har denna dom fått självständigt värde som 

rättskälla d.v.s. domen är prejudicerande. En kartläggning av gällande rätt innefattar därför 

alltid en genomgång av rättspraxis.17  

 

Denna uppsats innehåller en historisk framställning av HFD:s praxis om underprisöverlåtelser 

av lagerfastigheter, d.v.s. både från tiden innan och efter att underprislagstiftningen infördes 

vid slutet av 1990-talet. Äldre praxis behandlas för att kunna visa varför gällande rätt ser ut 

som det gör och hur det kommer sig att HFD väljer att slå in på vissa särskilda linjer. 

Dessutom är dagens underprislagstiftning i grunden kodifierad praxis. Det innebär att man 

kan vinna fullständig förståelse för underprislagstiftningen endast om man har någorlunda 

uppfattning om hur underprisöverlåtelser har hanterats enligt äldre praxis. Ett problem med 

                                                
15 Lodin m.fl., s. 17. 
16 Lodin m.fl., s. 707. 
17 Lodin m.fl., s. 724. 
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äldre praxis är dock att de inte alltid är så tydliga som det kan önskas. Exempelvis är RÅ 1988 

not. 710 inte fullständig återgiven utan endast i notisform.  

 

De rättsfall som behandlas i denna uppsats är majoriteten förhandsbesked från SRN som har 

överklagats till HFD. Sådana domar är prejudicerande i samma omfattning som mål som har 

tagits upp från KamR. Emellertid kan de i vissa fall leda till tolkningssvårigheter eftersom de 

inte grundar sig på en faktisk situation, utan på en beskriven hypotetisk situation.18 

1.3.3 Förarbeten 
Lagstiftning tillkommer genom förarbeten, varför denna rättskälla används för att tolka 

lagstiftningens innebörd. Ju närmare riksdagens beslut källan finns, desto högre dignitet har 

den d.v.s. skatteutskottets betänkanden är i princip viktigast. Emellertid innehåller 

betänkanden sällan annat än ett instämmande i propositionen. I praktiken blir därför 

propositionen det viktigaste förarbetet.19  

 

Eftersom det är lagen och inte motivet bakom lagen som antas av riksdagen är förarbeten av 

legalitetsskäl inte den främsta rättskällan utan ska endast användas vid tolkning av skattelag.20 

I denna uppsats används därför inte förarbeten i större utsträckning vid klargörande av 

gällande rätt.  

 

Förarbeten får dock en viktigare roll i denna uppsats när gällande rätt kritiseras och vid 

studien de lege ferenda. Jag använder mig bl.a. av propositionen till den numera upphävda 

lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris [cit. UPL].21 Att denna 

proposition får relevans beror på att bestämmelser i 22 och 23 kap. IL inte avviker i större 

grad från UPL som är den första versionen av underprislagstiftningen.  

                                                
18 Lodin m.fl., s. 21. 
19 Lodin m.fl., s. 18. 
20 Lodin m.fl., s. 17 f. 
21 Prop. 1998/99:15 
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1.3.4 Doktrin 
Doktrin är till skillnad från de andra rättskällorna inte juridisk bindande och har primärt inte 

annan auktoritet än tyngden i den argumentation som framförs där.22 

 

Doktrinen på området är återhållsam och begränsad till ett fåtal författare som skrivit artiklar 

och annan litteratur. Dessa författare har flera gånger citerats av HFD i avgöranden om 

underprisöverlåtelser av fastigheter, varför deras uttalanden borde vara tillförlitliga.23 Det är 

dock viktigt att uppmärksamma att en del av de mest framstående författarna på området är 

ledamöter i SRN. Detta kan få konsekvensen att deras tolkningar av HFD:s avgöranden, som 

tagits upp från SRN, får en subjektiv prägel.  

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till de underprisöverlåtelser av lagerfastigheter, som sker mot ersättning 

överstigande fastigheternas skattemässiga värden och understigande fastigheternas sammanlagda 

taxeringsvärde. Uppsatsen är också avgränsad till överlåtelser som sker till svenska aktiebolag, 

vilket innebär att jag efterger de utländska företeelserna. Dessutom behandlas bara de överlåtelser 

som sker i form av gåvor och avyttringar. Syftet med dessa avgränsningar är att göra materialet 

som finns om underprisöverlåtelser hanterbart.  

 

Uppsatsen behandlar inte återföring av värdeminskningsavdrag. Den behandlar inte heller frågor 

om räntefördelning, periodiseringsfonder och expansionsfonder trots att dessa frågor ofta 

aktualiseras i samband med beskattning av enskild näringsverksamhet. Att ta upp dessa frågor är 

dock inte relevanta för uppsatsens syfte. 

 

Uppsatsen omfattar vidare endast lagerfastigheter som hör till verksamheterna byggnadsrörelse 

och handel med fastigheter, inte tomtrörelse. Vad som är byggnadsrörelse och handel med 

fastigheter regleras av en rik praxis. En djupdykning i detta är inte nödvändigt för att besvara på 

de inledningsvis ställda frågeställningarna. Istället sker redogörelsen på en grundläggande nivå 

och i den utsträckning läsaren behöver för att kunna ta till sig de analyser och diskussioner som 

förs i uppsatsen.  

                                                
22 Lodin m.fl., s. 23. 
23 Se exempelvis RÅ 2004 ref. 42 där HFD gör hänvisningar till Silfverberg.  
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Vad som är gåva är en relevant fråga för denna uppsats. Emellertid har flera författare behandlat 

denna fråga utan att komma fram till ett konkret skatterättsligt gåvobegrepp.24 I uppsatsen görs 

ingen fullständig redogörelse om vad som är gåva eftersom det föreligger ett nödvändigt behov 

av att istället hålla analysen om gåva på ett principiellt plan. 

1.5 Terminologi 
I uppsatsen förekommer med jämna mellanrum vissa termer och begrepp, vars innebörd kan 

tolkas på olika sätt i olika rättsliga sammanhang. För att ge läsaren en komplett förståelse för 

uppsatsens innehåll klargörs härmed vad som avses med dessa termer och begrepp.  

 

Det nämndes i föregående avsnitt att uppsatsen är avgränsad till de överlåtelser som sker i form 

av gåvor och avyttringar. Vad som avses med en gåva förklaras i avsnitt 5.2. I 44 kap. 3 § IL 

framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av 

tillgångar.25 I uppsatsen jämställs dock begreppet avyttring med försäljning/köp. 

 

Flera rättsfall som behandlas i uppsatsen handlar om underprisöverlåtelser till aktiebolag, som 

ägs av överlåtaren och närstående personer till överlåtaren. Det finns en särskild definition för 

närståendebegreppet i 2 kap. 22 § IL. För uppsatsen syfte behöver läsaren dock inte lägga någon 

större vikt vid huruvida det är närstående personer enligt den definitionen, som äger andelar i det 

förvärvande bolaget. Det viktiga i sammanhanget är att överlåtaren inte äger bolaget själv, utan 

att det även finna andra fysiska personer som är andelsinnehavare. 

 

För tydlighetens skull när rättsfall refereras, markeras aktiebolag i vissa fall med beteckningarna 

X AB och NYAB. I andra fall refereras det aktuella bolaget som ”bolaget”. 

1.6 Disposition 
Detta första kapitel är en introduktion. Det andra kapitlet är ett deskriptivt avsnitt som syftar 

till att ge läsaren en förståelse för vad det innebär inkomstskattemässigt att överlåta tillgångar 

från en enskild näringsverksamhet. Detta kapitel behandlar inledningsvis de grundläggande 

                                                
24 Se Bergström, s. 142 ff. Se även Bengtsson, SvJT 1962, s. 691 ff.  
25 Det kan utläsas av 15 kap. 1 § 2 st. IL att 44 kap. IL även gäller för inkomster som beskattas i inkomstslaget 

näringsverksamhet. 
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inkomstskattereglerna för enskilda näringsidkare. Vidare förklaras vad som avses med 

lagerfastigheter och hur beskattningen blir när enskilda näringsidkare avyttrar lagerfastigheter 

i normala fall, d.v.s. utan att det sker till underpris. Tanken är att läsaren genom detta kapitel 

enklare ska kunna ta till sig den fortsatta framställningen. 

 

Även det tredje kapitlet är ett deskriptivt avsnitt. Framställningen är inriktad på 

grundläggande regler om underprisöverlåtelser. Här förklaras att uttagsbeskattning aktuali-

seras när tillgångar i en näringsverksamhet överlåts till underpris. Dessutom består kapitlet av 

en redogörelse för hur uttagsbeskattning kan underlåtas samt vilka skatteeffekter det får. Det 

behandlar även vad som gällde på området innan underprislagstiftningen infördes i slutet av 

1990-talet. 

 

I den fortsatta framställningen i kapitel fyra till åtta ligger fokus på uppsatsens syfte. I kapitel 

fyra förses läsaren med en förståelse för den särskilda typen av underprisöverlåtelser som 

omfattas av uppsatsens syfte, d.v.s. underprisöverlåtelser av lagerfastigheter som sker till 

aktiebolag, mot ersättning som överstiger fastigheternas skattemässiga värden. Här skildras 

även det problemkomplex som dessa underprisöverlåtelser ställs inför. Det förklaras att 

bestämmelserna om uttagsbeskattning och kvalificerad underprisöverlåtelse som redogörs i 

kapitel 3 teoretiskt sett är applicerbara på den här typen av underprisöverlåtelser. Vidare 

förklaras att i kontrast till detta har denna typ av underprisöverlåtelser behandlats på 

annorlunda sätt i praxis, nämligen som gåvor av fastigheter. 

 

I kapitel fem klarläggs vad som menas med att fastigheter överlåts i form av gåva. Kapitlet 

går således igenom gåvobegreppet och vad en blandad överlåtelse är. Dessutom utreds hur 

gåvor av fastigheter har behandlats i praxis. 

 

Kapitel sex behandlar det för uppsatsen centrala området, nämligen frågan om hur under-

prisöverlåtelser av lagerfastigheter inkomstbeskattas, när ersättning som erhålls överstiger 

fastigheternas skattemässiga värden. Genomgång sker av den praxis som fanns innan 

underprislagstiftningen infördes, men också av den praxis som är aktuell idag. Här fastställs 

således den gällande rätten. 
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Kapitel sju förklarar inledningsvis hur rättsläget ser ut idag. Därefter riktas en kritik mot den 

gällande rätten och ett klargörande sker av hur rättsläget borde vara för att harmonisera med 

den grundläggande systematiken bakom inkomstskatt. Slutligen utreds hur ändring av 

rättsläget kan gå till. Det är således i detta kapitel som de inledningsvis ställda 

frågeställningarna besvaras.  

 

Det sista kapitlet, åttonde kapitlet, sammanfattar de huvudsakliga slutsatser som dras i denna 

uppsats.  
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2. Beskattning av enskild näringsverksamhet 

2.1 Inledning 
Eftersom uppsatsens syfte är att utreda hur underprisöverlåtelser av lagerfastigheter 

inkomstbeskattas när de sker från enskilda näringsverksamheter, är det av vikt att läsaren har 

grundläggande kunskaper om beskattningen av en enskild näringsverksamhet. Kapitlet inleds 

således med en allmän beskrivning om inkomstskattereglerna för enskilda näringsidkare och 

hur beskattningen skiljer sig mellan olika inkomstslag.  

 

Kapitlet går sedan igenom hur tillgångar klassificeras skattemässigt, eftersom det har 

betydelse för huruvida en fastighet är en lagerfastighet eller inte. Därefter utreds 

skattebelastningen på enskilda näringsidkare när de avyttrar lagerfastigheter i normala fall, 

d.v.s. utan att det sker till underpris.  

 

Framställningen belyser varför underprisöverlåtelser sker av lagerfastigheter och varför det är 

nödvändigt med regler om uttagsbeskattning. 

2.2 Allmänt 
En näringsverksamhet som bedrivs av en fysisk person är en s.k. enskild näringsverksamhet.26 

Till skillnad från ett aktiebolag är en enskild näringsverksamhet inte ett självständigt 

skattesubjekt som beskattas på egen hand. Istället är det den fysiska personen d.v.s. ägaren27 som 

beskattas för de inkomster som näringsverksamheten drar in.28 

 

Enligt 13 kap. 1 § 1 st. IL räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet till 

inkomstslaget näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som 

bedrivs yrkesmässigt och självständigt. För fysiska personer är det många gånger en svår 

avvägning om en verksamhet ska anses som näringsverksamhet. Emellertid räknas innehav av 

näringsfastighet alltid som näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § 3 st. IL.  

 

                                                
26 Lodin m.fl. s. 473. 
27 I vissa fall sker beskattningen även hos maken till ägaren. Se 60 kap. 4-11 §§ IL. 
28 Skatteverket, SKV 295, s. 5. 
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Vad som ska tas upp som intäkt i näringsverksamhet framgår av 15 kap. 1 § IL. Där föreskrivs att 

alla inkomster i näringsverksamheten ska tas upp som intäkt. Det finns dock ett undantag för 

kapitalvinster som uppstår när näringsfastigheter avyttras; se vidare avsnitt 2.4.  

 

Inkomst av näringsverksamhet utgör tillsammans med inkomst av tjänst de förvärvsinkomsterna 

som en fysisk person kan erhålla. På förvärvsinkomsterna utgår kommunal inkomstskatt samt i 

vissa fall även statlig inkomstskatt. År 2015 ligger den kommunala inkomstskatten mellan 29,19 

och 34,70 procent.29 Under samma år utgår 20 procent statlig inkomstskatt av den del av den 

beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger den nedre skiktgränsen på 430 200 kronor. 

Det utgår ytterligare fem procent statlig inkomstskatt av den del av den beskattningsbara 

förvärvsinkomsten som överstiger den övre skiktgränsen på 616 100 kronor.30 En enskild 

näringsidkare ska dessutom betala sociala avgifter i form av egenavgifter som baseras på 

näringsidkarens inkomst av näringsverksamhet.31 Full egenavgift uppgår till 28,97 procent år 

201532 och är avdragsgill enligt 16 kap. 29 § IL. Detta innebär att inkomst av näringsverksamhet 

drabbas av såväl progressiv inkomstbeskattning som sociala avgifter, maximalt en beskattning på 

ca 67 procent.33 

 

En enskild näringsidkare kan utöver förvärvsinkomster ha kapitalinkomster. I den mån inkomster 

inte kan hänföras till näringsverksamheten beskattas de i inkomstslaget kapital.34 Beräkning av 

inkomst av kapital sker separat från inkomst av tjänst och näringsverksamhet och beskattas 

endast med en statlig inkomstskatt. Denna statliga inkomstskatt är proportionell och uppgår till 

30 procent.35  

2.3 Klassificering av tillgångar 
Tillgångar i en näringsverksamhet kan skattemässigt klassificeras som lagertillgångar och 

kapitaltillgångar. I 17 kap. 3 § IL finns en allmän reglering om lagertillgångar som föreskriver att 

en lagertillgång är en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Det kan vara fråga 

                                                
29 Statistiska centralbyrån, Högsta och lägsta kommunalskatten 2015, lydelse 2015-11-24.  
30 65 kap. 5 § IL. 
31 3 kap. 1 § SAL. 
32 Skatteverket, Egenavgifter, lydelse 2015-12-26. 
33 Lodin m.fl. s. 484.  
34 Lodin m.fl. s. 474 f. 
35 65 kap. 7 § IL. 
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om råvaror, varor under tillverkning och färdiga varor.36 Med kapitaltillgångar avses andra 

tillgångar i näringsverksamhet än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar, inventarier 

och immateriella rättigheter.37 För att kunna avgöra om en tillgång är en kapitaltillgång krävs 

således att en bedömning först görs om tillgången är en lagertillgång. 

 

I den äldre inkomstskattelagstiftningen, kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) 

om statlig inkomstskatt, användes den redovisningsmässiga terminologin för klassificering av 

tillgångar i näringsverksamhet. Tillgångar delades alltså in i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar.38 Emellertid användes dessa begrepp inte helt konsekvent utan att anknyta 

till innebörden vid redovisningen.39 I RÅ 1997 ref. 5 II ansåg HFD att ordet omsättningstillgång 

hade en speciell skattemässig betydelse som avviker från den som används i 

bokföringssammanhang. Omsättningstillgång skulle därmed motsvara det skatterättsliga 

begreppet lagertillgång. För att få en konsekvent terminologi i IL används idag enbart uttrycket 

lagertillgång och kapitaltillgång för skattemässig klassificering av tillgångar i 

näringsverksamhet.40 

2.3.1 Lagerfastighet 
Inom fastighetsområdet finns särskilda bestämmelser om när en fastighet utgör en lagertillgång 

s.k. lagerfastighet. Dessa regleras i 27 kap. IL och är lex specialis i förhållande till den allmänna 

regeln i 17 kap. 3 § IL.41 Det framgår av 27 kap. 4 § 1 st. IL att om en fastighet förvärvas genom 

köp, byte eller på liknande sätt av någon som bedriver byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter, blir fastigheten en lagertillgång hos förvärvaren. Av 27 kap. 2 § IL följer att den som 

innehar en tillgång som är en lagertillgång anses bedriva byggnadsrörelse eller handel med 

fastigheter. Det innebär att så länge en näringsidkare innehar en tillgång som är en lagertillgång, 

blir nyförvärvade fastigheter också lagertillgångar hos förvärvaren, och detta även om 

näringsidkaren i övrigt slutat att bedriva byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.  

 

                                                
36 Andersson m.fl., kommentaren till 17 kap. 3 § IL. 
37 25 kap. 3 § 2 st. IL 
38 Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. 

Övriga tillgångar är omsättningstillgångar. Se 4 kap. 1 § ÅRL. 
39 Lodin m.fl., s. 476. 
40 Lodin m.fl., s. 476. 
41 Andersson m.fl., kommentaren till 17 kap. 3 § IL. 
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Eftersom bestämmelserna endast gäller för fastigheter som förvärvas genom köp, byte eller på 

liknande sätt, innebär det att fastigheter som erhålls genom gåvor inte omfattas.42 Vidare omfattas 

endast näringsfastigheter av bestämmelserna.43 I 27 kap. 5 § IL finns dessutom ett undantag som 

föreskriver att huvudregeln i 27 kap. 4 § IL inte gäller om en fastighet uppenbarligen förvärvas 

för att till huvudsaklig del användas stadigvarande i en annan näringsverksamhet än 

fastighetsförvaltning, eller om förvärvet uppenbarligen helt saknar samband med en 

byggnadsrörelse. I alla dessa fall när en fastighet inte kan anses vara en lagertillgång förblir 

fastigheten istället en kapitaltillgång och benämns framöver kapitalfastighet.44 

2.3.2 Lagerandel 
Om en enskild näringsidkare, istället för att äga en lagerfastighet direkt, äger fastigheten indirekt 

genom ett aktiebolag kan även andelarna i bolaget bli ”smittade” som lagertillgångar s.k. 

lagerandelar. Det framgår tämligen av 27 kap. 6 § IL att andelar i ett fastighetsförvaltande företag 

anses som lagertillgångar om någon av företagets fastigheter skulle ha varit en lagertillgång i 

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

som innehar andelen. Förutsättningen är att det fastighetsförvaltande bolaget är ett fåmansföretag 

och innehavaren eller dennes make är företagsledare, eller att det på annat sätt råder 

intressegemenskap mellan innehavaren och bolaget. Andelar som inte utgör lagerandelar är 

kapitaltillgångar. 

 

Med fastighetsförvaltande bolag avses ett bolag vars verksamhet till väsentlig del består av 

förvaltning av fastigheter. Ett bolag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter 

anses inte vara fastighetsförvaltande även om fastighetsinnehavet är omfattande.45 Inte heller kan 

ett holdingbolag vara fastighetsförvaltande. I RÅ 2000 not. 24 ägde en skattskyldig som bedrev 

handel med fastigheter ett holdingbolag som i sin tur ägde lagerfastigheter genom ett 

fastighetsförvaltande bolag. HFD ansåg att det inte fanns grund att betrakta holdingbolaget som 

fastighetsförvaltande bolag och andelarna i holdingbolaget kunde därmed inte vara lagerandelar.  

                                                
42 Andersson m.fl., kommentaren till 27 kap. 4 § IL. 
43 Stridlund, s. 94. 
44 Kapitalfastighet torde inte vara en allmänt brukad terminologi, men är heller inte helt främmande inom 

skatterätten. Se exempelvis SOU 2005:99. 
45 Prop. 1980/81:68 s. 209. 
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2.4 Beskattning av näringsfastigheter 
Inkomstskatterättsligt finns två olika slag av fastigheter, näringsfastigheter och privatbostads-

fastigheter. Med privatbostadsfastighet avses ett småhus eller en ägarlägenhet som utgör 

privatbostad till ägaren eller dennes närstående.46 Med privatbostadsfastighet avses också en 

tomtmark om avsikten är att bygga en privatbostad på den.47 Alla fastigheter som inte utgör 

privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter.48 

 

Som tidigare berörts i avsnitt 2.2 räknas innehav av näringsfastigheter alltid som 

näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § 3 st. IL.49 Det innebär att en verksamhet som består av 

näringsfastigheter inte behöver uppfylla de allmänna kraven som ställs på en näringsverksamhet 

d.v.s. att vara en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.50  

 

När IL infördes år 1999 förklarades att avsikten var att bestämmelsen i 13 kap. 1 § IL skulle 

innebära att om en tillgång räknas till inkomstslaget näringsverksamhet, så räknas också en vinst 

eller förlust vid avyttring till inkomstslaget näringsverksamhet.51 Att detta är gällande rätt 

framgår av 15 kap. 1 § IL som föreskriver att alla inkomster i näringsverksamheten ska tas upp i 

inkomstslaget näringsverksamhet. Huvudregeln är således att vinst och förlust som uppkommer 

vid avyttring av näringsfastigheter ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.  

 

För enskilda näringsidkare finns dock ett undantag i 13 kap. 6 § IL. Där föreskrivs att 

kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter inte räknas till inkomstslaget 

näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital. Med kapitalvinst och kapitalförlust i 

inkomstslaget näringsverksamhet avses vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgångar (25 

kap. 3 § IL). Det innebär alltså att undantagsregeln i 13 kap. 6 § IL inte gäller i fråga om vinst 

och förlust vid avyttring av lagerfastigheter, utan endast vid avyttring kapitalfastigheter.52 

                                                
46 2 kap.13 IL och 2 kap. 8 § IL. 
47 2 kap. 13 § IL 
48 2 kap. 14 § IL 
49 Det framgår också av 13 kap. 1 § 3 st. IL att privatbostadsfastigheter inte ingår i en näringsverksamhet.  
50 Andersson m.fl., kommentaren till 13 kap. 1 § IL. 
51 Andersson m.fl., kommentaren till 13 kap. 6 § IL. 
52 Andersson m.fl., kommentaren till 13 kap. 6 § IL. 
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2.4.1 Kapitalfastighet 
Eftersom endast kapitalfastigheter omfattas av undantagsregeln i 13 kap. 6 § IL föreligger en 

väsentlig skillnad i beskattningen av en enskild näringsverksamhet när avyttring sker av 

lagerfastigheter jämfört med kapitalfastigheter. Vid avyttring av kapitalfastigheter hänförs 

kapitalvinsten på grund av bestämmelsen i 13 kap. 6 § till inkomstslaget kapital. Vinsten 

beskattas i ett sådant fall med 30 procent.53 Dessutom sker en kvotering som innebär att endast 90 

procent av kapitalvinsten på fastigheten tas upp till beskattning.54 Den slutliga skattesatsen vid 

avyttring av en kapitalfastighet blir därmed 27 procent.  

2.4.2 Lagerfastighet 
Vid avyttring av lagerfastigheter tillämpas istället huvudregeln i 15 kap. 1 § IL om att alla 

inkomster i näringsverksamheten ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Det innebär 

som redogjort i avsnitt 2.2 att vinsten beskattas progressivt och tillsammans med egenavgifter 

kan den effektiva skattesatsen uppgå till ca 67 procent.55  

 

På grund av denna höga skattebelastning vid avyttring av lagerfastigheter, kan det föreligga ett 

stort intresse bland enskilda näringsidkare att minimera skattekostnaderna på ett eller annat sätt. 

Ett alternativ är att överlåta lagerfastigheter till underpris. Detta är vanligt förekommande bland 

enskilda näringsidkare som vill överlåta sin verksamhet bestående av lagerfastigheter till 

nästkommande generation. 

  

                                                
53 65 kap. 7 § IL 
54 45 kap. 33 § 1 st. IL 
55 Viktigt att notera är att det inte går att beräkna vinsten på enstaka lagerfastigheter. Enligt 14 kap. 2 § IL ska 

resultatet av näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid beräkning av resultatet ska 
inkomster och utgifter för hela verksamheten tas upp som intäkt respektive dras av som kostnad det 
beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed.  



 16 

3. Uttagsbeskattning och kvalificerad underprisöverlåtelse 

3.1 Inledning 
Detta kapitel presenterar vad som händer inkomstskattemässigt när tillgångar i allmänhet 

överlåts till underpris. Det sker således en redogörelse för de allmänna bestämmelserna om 

uttagsbeskattning. Vidare följer en genomgång av hur uttagsbeskattning kan underlåtas samt 

effekterna av detta. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur dessa underprisöverlåtelser 

behandlades inkomstskattemässigt när lagstiftning på området ännu inte hade införts.  

3.2 Uttagsbeskattning 
De allmänna reglerna om beskattning av näringsverksamhet, som berördes i föregående avsnitt, 

täcker inte den situationen när tillgångar överlåts till annan näringsverksamhet mot en ersättning 

som understiger marknadsvärdet. De reglerar heller inte den situationen när en enskild 

näringsidkare tar ut tillgångar ur näringsverksamheten för privat förfogande. I dessa situationer 

finns istället bestämmelser i 22 kap. IL som beskattar uttag. Denna typ av beskattning benämns 

uttagsbeskattning.56 Grunden för dessa regler är att förhindra privata förfoganden av 

näringsegendom utan att beskattning sker. 57  

 

Det framgår av 22 kap. 2 § IL att med uttag avses att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång 

från näringsverksamheten för privat bruk eller att han för över den till en annan 

näringsverksamhet. Hit räknas också överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning 

som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat.  

 

Det kan utläsas av denna bestämmelse att ett uttag bara kan beskattas om ersättningen eller 

vinsten vid en avyttring skulle ha beskattats i inkomstslaget näringsverksamhet. 58  Det innebär 

för juridiska personer att i princip alla uttag av tillgångar kan föranleda uttagsbeskattning, 

eftersom alla inkomster som juridiska personer kan inneha räknas till inkomstslaget 

näringsverksamhet.  

 

                                                
56 Rydin m.fl., SN 1999, s. 474.  
57 Rydin m.fl., SN 1999, s. 474.  
58 Andersson m.fl., kommentaren till 22 kap. 2 § IL. 



 17 

För en enskild näringsidkare som tar ut näringsfastigheter ur näringsverksamheten beror 

bestämmelsens tillämplighet på den skattemässiga klassificeringen av fastigheterna. Om uttaget 

avser lagerfastigheter som beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet kan reglerna om 

uttagsbeskattning aktualiseras.59 Emellertid om det är fråga om kapitalfastigheter som vid en 

avyttring beskattas i inkomstslaget kapital är dessa regler inte tillämpliga. För kapitalfastigheter 

finns istället särskilda regler om underprisöverlåtelse i 53 kap. IL.60 

 

Det kan också uppmärksammas att reglerna om uttag avser överlåtelse av tillgångar. Det innebär 

att uttagsbeskattning aktualiseras oavsett genom vilket fång överlåtelsen av egendomen har skett. 

Begreppet överlåtelse täcker enligt allmänt språkbruk såväl onerösa transaktioner såväl som 

benefika transaktioner.61 Uttagsbeskattning kan således ske när tillgångar överlåts genom t.ex. 

avyttring, utdelning och tillskott.62 Med överlåtelse avses även gåva, vilket understryks i 

förarbeten.63  

 

Vad innebär då uttagsbeskattning? Det framgår av 22 kap. 7 § IL att ett uttag av en tillgång ska 

behandlas som om den avyttras mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Det innebär 

alltså att den vinst som beskattningen baseras på ska beräknas utifrån marknadsvärdet istället för 

den erhållna ersättningen. Undantag från uttagsbeskattning kan dock ske om det är fråga om en 

underprisöverlåtelse som uppfyller de villkor som ställs upp i 23 kap. IL.64  

3.3 Kvalificerad underprisöverlåtelse 
I 23 kap. IL regleras undantag från uttagsbeskattning vid underprisöverlåtelser.65 Med under-

prisöverlåtelse avses överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som 

understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om villkoren i 23 kap. 14 – 

29 §§ IL är uppfyllda.66 Termen underprisöverlåtelse används alltså som beteckning på de 

överlåtelser som omfattas av undantagen från uttagsbeskattning.67 Nedan används istället 

                                                
59 Andersson m.fl., kommentaren till 22 kap. 2 § IL. 
60 53 kap. IL behandlar underprisöverlåtelser av tillgångar som kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital och 

som sker till ett företag om överlåtaren eller någon närstående till överlåtaren är delägare i företaget. 
61 Rydin, SN 1999, s. 476.  
62 Andersson m.fl., kommentaren till 23 kap. 2 § IL. 
63 Prop. 1998/99:15 s. 151 och 270. 
64 22 kap. 11 § IL. 
65 23 kap. 9 § IL. 
66 23 kap. 3 § IL. 
67 Jämför med utformningen av bestämmelsen i 22 kap. 3 § IL om vad som avses med uttag. 
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beteckningen kvalificerad underprisöverlåtelse när villkoren i 23 kap. 14 – 19 §§ IL är uppfyllda. 

Detta görs för klarhetens skull, eftersom underprisöverlåtelser språkligt sett kan anses syfta på 

alla överlåtelser till ett pris under marknadsvärdet.68 

3.3.1 Villkor för undantag från uttagsbeskattning 
För att uttagsbeskattning ska underlåtas krävs som sagt att villkoren i 23 kap. 14 – 29 §§ IL är 

uppfyllda. Nedan behandlas endast de villkor som är relevanta för underprisöverlåtelser som sker 

från enskilda näringsverksamheter till aktiebolag. 

 

I 23 kap. 14 § IL föreskrivs att överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person eller ett 

företag. Företag definieras i 23 kap. 4 § IL och omfattar bl.a. svenskt aktiebolag och utländska 

bolag. Schablonbeskattade företag som privatbostadsföretag faller dock utanför tillämpningen.69  

 

Enligt 23 kap. 16 § IL ska förvärvaren omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig för inkomst av 

en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. En tillgång anses ingå i en näringsverksamhet 

bara om ersättningen eller vinsten vid en avyttring ska tas upp i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Eftersom alla tillgångar ett aktiebolag innehar tillhör näringsverksamheten 

och alla inkomster beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, är kravet som följer av denna 

bestämmelse i princip alltid uppfyllt när underprisöverlåtelser sker till aktiebolag. 

 

Vidare framgår av 23 kap. 17 § IL att överlåtelsen ska avse en hel näringsverksamhet, en 

verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren, om överlåtaren 

inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren. Begreppet verksamhetsgren 

preciseras i 2 kap. 25 § IL. Där anges att med verksamhetsgren avses en sådan del av rörelse som 

lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Av uttalanden i förarbeten framgår att 

ägande och förvaltning av enstaka fastighet kan utgöra en verksamhetsgren. Avgörande är 

huruvida verksamheten har en sådan omfattning att det framstår som ändamålsenligt att bedriva 

                                                
68 Lodin m.fl., s. 531 
69 RÅ 2003 ref. 61. 
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den självständigt.70 I praxis verkar den rådande uppfattningen vara att fastigheter i de allra flesta 

fall ska anses utgöra separata verksamhetsgrenar.71 

 

I 23 kap. 18 § IL anges att om överlåtaren är en fysisk person och förvärvaren är ett företag, ska 

samtliga andelar i företaget vara kvalificerade. Det innebär att om tillgångar överlåts från en 

enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag ska bolaget i första hand vara ett fåmansföretag 

enligt 56 kap. 2 § IL. Vidare gäller att ägaren eller någon närstående ska ha varit verksam i 

betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad 

verksamhet. Andelar i ett aktiebolag är också kvalificerade om bolaget äger andelar i annat 

fåmansföretag och ägaren eller någon närstående har varit verksam i betydande omfattning i 

dotterbolaget.72 Syftet med denna bestämmelse är att hindra att enskilda näringsidkare överför 

obeskattade övervärden till aktiebolaget och senare tillgodogör dem genom utdelning eller 

försäljning av aktierna och endast bli kapitalinkomstbeskattad.73 

 

Slutligen gäller att det förvärvande företaget inte får ha underskott som är möjligt att utnyttja (23 

kap. 27 § IL). Villkoret har sin grund i de principer som anges i 40 kap. IL och som innebär att 

underskott inte ska kunna kvittas mot överskott som härrör från en näringsverksamhet med annan 

direkt eller indirekt ägare.74 

3.3.2 Effekt av att uttagsbeskattning inte sker 
När uttagsbeskattning inte sker på grund av att underprisöverlåtelsen är kvalificerad kan flera 

alternativa effekter inträda. Vilken effekt som inträder beror på om överlåtaren erhåller någon 

ersättning för överlåtelsen och i så fall hur ersättningen förhåller sig till den överlåtna tillgångens 

skattemässiga värde. Enligt 2 kap. 31 § IL definieras skattemässigt värde på lagertillgångar som 

det värde som tillgången tas upp till vid beräkningen av resultatet av en näringsverksamhet.  

 

Det typiska fallet vid överlåtelse till underpris av egendom är att ersättningen bestäms så att 

överlåtelsen inte medför någon beskattningskonsekvens för överlåtaren. Ersättningen bestäms 
                                                
70 Prop. 1998/99:15 s.138. 
71 Se bl.a. RÅ 2004 not. 197 vari domstolen fann att en avstyckad del av en skogsfastighet bildade en 

ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet och att fastigheten därför utgjorde en verksamhetsgren. Se 
även RÅ 2004 ref. 40.  

72 57 kap. 4 § IL 
73 Lodin m.fl., s. 538. 
74 Lodin m.fl., s. 538. 
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med andra ord till tillgångens skattemässiga värde och uttagsbeskattning underlåts.75 I grunden 

innebär det att ett obeskattat värde överförs till förvärvaren av tillgången. När tillgången senare 

avyttras ska det obeskattade värdet, om det fortfarande består, beskattas hos förvärvaren. Detta är 

en beskattning enligt kontinuitetsprincipen, vilket betyder att övervärdet så småningom beskattas. 

Beskattningen sker dock inte hos den person där övervärdet uppstått, d.v.s. överlåtaren, utan hos 

en annan person, förvärvaren.76 

 

I 23 kap. 10 § IL regleras situationen att ersättningen understiger den överlåtna tillgångens 

skattemässiga värde. I ett sådant fall ska överlåtelsen behandlas som om tillgången avyttras mot 

en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet. Förvärvaren anses samtidigt ha förvärvat 

tillgången för samma belopp.   

 

Vad blir effekten när tillgången istället överlåts mot en ersättning som överstiger dess skatte-

mässiga värde? Till skillnad från de andra fallen, finns ingen bestämmelse i 23 kap. IL som 

uttryckligen reglerar detta. Emellertid har det behandlats i förarbeten. Enligt ett uttalande saknas 

det anledning att behandla ett sådant fall annorlunda än en överlåtelse där ersättningen 

överensstämmer med det skattemässiga värdet. Uttagsbeskattning ska således enligt uttalandet 

underlåtas under samma förutsättningar som gäller i det förstnämnda fallet. Emellertid ska 

skillnaden mellan ersättningen och det skattemässiga värdet beskattas enligt vanliga 

beskattningsregler d.v.s. ersättningen ska tas upp som intäkt i näringsverksamhet enligt 15 kap. 1 

§ IL.77  

3.4 Underprisöverlåtelse enligt äldre praxis 
Allmänna bestämmelser om uttagsbeskattning infördes genom skattereformen 1990. Där lag-

fästes principen om uttagsbeskattning som utvecklats i praxis. Principen innebar att om en 

tillgång tagits ut ur en förvärvskälla78 skulle beskattning ske som om tillgången istället hade 

avyttrats för ett vederlag motsvarande marknadsvärdet. Om en skattskyldig överförde tillgångar 
                                                
75 Prop. 1998/99:15 s. 149. 
76 Lodin m.fl., s. 533. 
77 Prop. 1998/99:15 s. 150. 
78 Begreppet förvärvskälla användes i lagtext för första gången i 1928 års kommunalskattelag. Det ansågs inte 

möjligt att ge en kort och uttömmande definition på vad som utgjorde skattepliktig inkomst. Man valde 
istället att föreskriva att en inkomst var skattepliktig om den härflutit ur någon vis angiven källa. Syftet med 
förvärvskälleindelning har varit att skapa en formell ram för sortering av de intäkter och kostnader som hör 
ihop. Idag används inte begreppet ”förvärvskälla” längre. Däremot kan begreppet ”näringsverksamhet” 
användas på motsvarande sätt (se även Pelin, SN 1994 s. 489). 
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mellan olika verksamheter var det således frågan om uttag om verksamheterna ingick i olika 

förvärvskällor, medan detta inte var fallet om de berörda verksamheterna ingick i samma 

förvärvskälla. Undantag från uttagsbeskattning förelåg om det fanns särskilda skäl. Nya regler om 

uttagsbeskattning infördes 1998. Dessa överfördes därefter till 22 kap. IL.79 

 

Tidigare avgjordes frågan om undantag från uttagsbeskattning också huvudsakligen enligt praxis. 

Ett viktigt undantag var att uttagsbeskattning kunde underlåtas om en hel förvärvskälla överläts 

som gåva. Tanken var att den som erhöll förvärvskällan skulle anses fortsätta verksamheten, 

d.v.s. träda in i den tidigare ägarens skattesituation.80  

 

Den nu beskrivna principen om frihet från uttagsbeskattning då hel förvärvskälla överläts genom 

gåva påverkades inte av 1990 års skattereform.81 I slutet av 1990-talet infördes dock en ny lag, 

lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris [cit. UPL] som senare bl.a. 

överfördes till 23 kap. IL. En fråga som ställdes i samband med detta var om den nya 

underprislagstiftningen skulle påverka giltigheten av den äldre praxisen om gåva av hel 

förvärvskälla. I förarbeten till UPL uttrycks följande:  

 

”De nuvarande krav som uppställs i praxis för att uttagsbeskattning ska kunna underlåtas 

vid underprisöverlåtelse ersätts med en konkret lagreglering.”82  

 

Utifrån detta uttalande kan det utläsas att genom införandet av UPL var avsikten att den äldre 

praxisen, om underlåten uttagsbeskattning vid gåva av en hel förvärvskälla, skulle bli överspelad. 

  

                                                
79 Andersson m.fl., kommentaren till 22 kap. IL. 
80 Bexhed s. 95 f.  
81 Bexhed s. 95 f.  
82 Prop. 1998/99:15 s. 124. 
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4. Problemkomplexet 

4.1 Inledning 
Detta kapitel går igenom den specifika typen av underprisöverlåtelser som ligger inom uppsatsens 

omfång. Vidare sker en redogörelse för det problemkomplex som denna typ av 

underprisöverlåtelser ställs inför. Det senare syftar till att ge läsaren en bättre förståelse för de 

frågeställningar som behandlas i denna uppsats. 

4.2 Underprisöverlåtelse i form av ”kattrumpa” 
Uppsatsen behandlar underprisöverlåtelser av lagerfastigheter som sker från enskilda 

näringsverksamheter till aktiebolag. Syftet omfattar endast de underprisöverlåtelser som sker 

mot ersättning överstigande fastigheternas skattemässiga värden. 

 

Utifrån den redogörelse som skett i avsnitt 3.2 kan det uppmärksammas att de allmänna 

bestämmelserna om uttagsbeskattning i 22 kap. IL teoretiskt sett är tillämpliga på sådana 

underprisöverlåtelser av lagerfastigheter. Lagerfastigheter är tillgångar i näringsverksamheten 

och vinst från en avyttring beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. En överlåtelse av 

lagerfastigheter som sker till ett pris under marknadsvärdet är därmed ett uttag. Huvudregeln 

är således att lagerfastigheter som överlåts till underpris ska tas upp till beskattning till ett 

värde motsvarande fastigheternas marknadsvärden enligt 22 kap. 7 § IL.  

 

Teoretiskt sett kan även bestämmelser om kvalificerad underprisöverlåtelse tillämpas. Om 

villkoren i 23 kap. 14 – 19 §§ IL är uppfyllda är en underprisöverlåtelse kvalificerad. Vad blir 

då effekten av detta? Det framgår av avsnitt 3.3.2 att när ersättning erhålls för överlåtelsen 

och den överstiger det skattemässiga värdet, finns ingen lagbestämmelse som reglerar vad 

effekten blir vid en kvalificerad underprisöverlåtelse. Däremot framgår det av förarbeten till 

underprislagstiftningen att en sådan kvalificerad underprisöverlåtelse ska medföra att 

uttagsbeskattning underlåts, men skillnaden mellan ersättningen och det skattemässiga ska 

beskattas enligt vanliga beskattningsregler. Ett exempel kan belysa hur skatteeffekten blir. 

 

Antag att A äger en lagerfastighet som är anskaffad för 20 milj. kr och som är värd 30 milj. 

kr. idag. A säljer fastigheten till ett bolag för ett värde motsvarande 25 milj.kr (d.v.s. till 

underpris). Enligt de allmänna bestämmelserna om uttagsbeskattning i 22 kap. IL är 
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huvudregeln att A ska ta upp marknadsvärdet på 30 milj. kr som intäkt i näringsverksamhet. 

Så blir dock inte fallet om villkoren som ställs upp i 23 kap. 14 – 19 §§ IL är uppfyllda. Om 

man utgår ifrån det som står i förarbeten till underprislagstiftningen blir effekten att A inte ska 

ta upp 30 milj. kr för beskattning. Istället ska skillnaden mellan ersättningen och det 

skattemässiga värdet,83 d.v.s. 5 milj. kr (25 milj. kr – 20 milj. kr) beskattas. Eftersom skatten 

enligt vanliga beskattningsregler kan uppgå till ca 67 procent enligt genomgången i kapitel 3, 

blir den totala skatten upp till 3,35 milj. kr (0,67 * 5 milj. kr).84  

 

Inom praxis har dock underprisöverlåtelser av fastigheter i allmänhet behandlats på ett 

annorlunda sätt, nämligen som gåvor av fastigheter. Dessa gåvor av fastigheter är överlag 

densamma i strukturen som de underprisöverlåtelser som omfattas av uppsatsens syfte. I 

praxis har de benämnts som ”kattrumpor”.85  

 

En ”kattrumpa” innebär att en enskild näringsidkare överlåter en fastighet till ett aktiebolag 

som gåva. Aktiebolaget ägs direkt eller indirekt av överlåtaren och närstående till denne. 

Överlåtelsen sker mot att bolaget tar över betalningsansvaret för de eventuella lån som finns 

på fastigheten och/eller att bolaget eventuellt ställer ut reverser till överlåtaren.86 Den totala 

ersättningen understiger fastighetens marknadsvärde och taxeringsvärde men överstiger dess 

skattemässiga värde. 87  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
83 Värdeminskningsavdrag har inte beaktats i detta exempel. 
84 Observera att exemplet inte tar hänsyn till att inkomst av näringsverksamhet ska beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder, d.v.s. inte utifrån enstaka affärshändelser. Se 14 kap. 2 § IL. 
85 Benämningen kattrumpa härrör från ett fall när en fastighet i kvarteret Kattrumpa överläts som gåva från en 

fysisk person till ett aktiebolag som ägdes av överlåtaren. 
86 Sättet för betalning saknar betydelse för denna typ av underprisöverlåtelser (se även Nilsson, SvSkT 2015:5, s. 

600 f.). I praxis har dock ofta förekommit att förvärvaren övertar lån och/eller ställer ut reverser. Se bl.a. RÅ 
1993 ref. 43 och RÅ 2001 ref. 2. 

87 Ahl, SN 2015, s. 777. 



 24 

 
Figur 1: Strukturen på en ”kattrumpa” 
 

 
 
Att underprisöverlåtelser av fastigheter enligt praxis ansetts utgöra gåvor har medfört att 

inkomstbeskattning helt kunnat underlåtas. Detta skiljer sig alltså från vad som redogjordes 

ovan om hur skatteeffekten torde bli om de allmänna bestämmelserna om uttagsbeskattning 

och kvalificerad underprisöverlåtelse kan tillämpas på underprisöverlåtelser av 

lagerfastigheter.  

 

Problemkomplexet med underprisöverlåtelser av lagerfastigheter, som sker mot ersättning 

överstigande fastigheternas skattemässiga värden, är således att det teoretiskt sett finns två 

möjligheter att utreda hur de ska inkomstbeskattas. Ena möjligheten är att tillämpa de 

allmänna bestämmelserna om uttagsbeskattning och kvalificerad underprisöverlåtelse. Den 

andra möjligheten är att betrakta underprisöverlåtelserna som gåvor av fastigheter.  
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5. Gåva av fastighet 

5.1 Inledning 
I detta kapitel förklaras mer ingående vad som händer när underprisöverlåtelser av fastigheter 

anses utgöra gåvor. Kapitlet inleds med en redogörelse för vad en gåva är och vad som händer 

när överlåtaren erhåller ersättning vid gåvor av fastigheter. Därefter utreds mer i detalj på 

vilket sätt underprisöverlåtelser av fastigheter har ansetts utgöra gåvor i praxis.  

 

Kapitlet behandlar endast den praxis som finns om överlåtelser av kapitalfastigheter som sker 

från enskilda näringsidkare till aktiebolag. Anledningen till att fokus ligger på 

kapitalfastigheter är att dessa till skillnad från lagerfastigheter inte ligger inom 

tillämpningsområdet för uttagsbeskattning, varför problemkomplexet som beskrivs i 

föregående avsnitt inte berör kapitalfastigheter. Praxis om underprisöverlåtelser av kapital-

fastigheter illustrerar således generellt gåvor av fastigheter. Hur lagerfastigheter 

inkomstskattemässigt behandlas i praxis utreds först i nästa kapitel. 

5.2 Gåva 
Inom skatterätten finns ingen lagregel som definierar begreppet gåva.88 Såsom många 

skatterättsliga termer hämtas därför det skatterättsliga gåvobegreppet från civilrätten.89 Emellertid 

uppställs inte heller någon definition av begreppet gåva i den civilrättsliga lagstiftningen. Istället 

tillåts gåvobegreppet variera inom vissa ramar beroende på i vilket rättsligt sammanhang det 

används. Vissa gemensamma kännetecken återkommer dock alltid.90 En gåva kännetecknas av att 

en förmögenhetsöverföring sker frivilligt och med gåvoavsikt.91 Det innebär att 

förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt är de tre allmänna gåvorekvisiten som ska 

vara uppfyllda för att en gåva ska anses föreligga. 

                                                
88 I IL finns en bestämmelse i 8 kap. 2 § IL som föreskriver att förvärv genom gåva är skattefritt från 

inkomstskatt. Vidare framgår det av 42 kap. 21 § 1 st. IL att om en tillgång förvärvas genom gåva inträder 
förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (kontinuitetsprincipen). Dessa två bestämmelser 
berör inte frågan om vad som är gåva. Dessutom handlar dessa bestämmelser om hur mottagaren, inte 
överlåtaren, behandlas inkomstskattemässigt. 

89 Carlsson m.fl., s.20. 
90 Englund, s. 104. 
91 Carlsson m.fl., s.20. 
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5.2.1 De allmänna gåvorekvisiten 
Förmögenhetsöverföring föreligger när gåvotagaren berikas på givarens bekostnad.92 Det innebär 

att rekvisitet förmögenhetsöverföring inte kan vara uppfyllt om gåvotagaren lämnar fullgod 

ersättning för vad denne har mottagit eftersom förmögenhetsöverföringen i sådant fall är 

neutraliserad. 93  

 

Med frivillighet förstås att det inte ska finnas någon uttrycklig eller underförstådd förpliktelse för 

endera parten att företa en förmögenhetsöverföring.94 

 

Även om förmögenhetsöverföring föreligger och den sker med frivillighet kan gåva vara 

utesluten på grund av att gåvoavsikt saknas. Gåvoavsikt föreligger när givaren har en avsikt att 

berika mottagaren ekonomiskt.  Det innebär att rättshandlingen inte ska bäras upp av 

affärsmässiga motiv.95 Detta rekvisit är det mest omdiskuterade eftersom det innefattar ett 

subjektivt moment. Enligt Silfverberg har dock utvecklingen gått från att betrakta gåvoavsikten 

som ett rent subjektivt rekvisit till att försöka sluta sig till överlåtarens avsikter utifrån objektiva 

hållpunkter. Hur långt det objektiva synsättet ska sträcka sig råder dock olika uppfattningar.96 

Enligt RÅ 1981 1:29 har i vart fall själva rubriceringen relativt liten betydelse för bedömningen. 

5.3 Blandad överlåtelse 
Gränsdragningen mellan å ena sidan avyttring (onerös överlåtelse) och å andra sidan gåva 

(benefik överlåtelse) vållar normalt inga problem. En gåva kännetecknas av att en tillgång 

överlåts utan ersättning och avyttring av att ersättning lämnas. Det blir dock svårare att avgöra 

transaktionens karaktär om det är frågan om en överlåtelse som sker mot ersättning som 

understiger den överlåtna tillgångens värde.97 I ett sådant fall föreligger en s.k. blandad 

överlåtelse, en överlåtelse som både består av en onerös och en benefik del.  

 

Något som kan noteras är att blandad överlåtelse i grunden har samma innebörd som 

underprisöverlåtelse enligt de allmänna bestämmelserna om uttagsbeskattning och kvalificerad 
                                                
92 Silfverberg kallar detta den klassiska uppfattningen. Det finns även ett modernare synsätt som även beaktar 

förhållanden som indirekt påverkar förmögenhetssituationen. Gåvobeskattning i nordiskt perspektiv s. 16 
93 Silfverberg, Gåvobeskattning, s. 18. 
94 Grosskopf, SN nr. 7 1981, s. 316. 
95 Englund, s.104. 
96 Silfverberg, Gåvobeskattning, s. 23. 
97 Nilsson m.fl., SN 2005, s. 670. 
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underprisöverlåtelse. En skillnad är dock att en blandad överlåtelse kräver att de allmänna 

gåvorekvisiten är uppfyllda avseende den benefika delen av överlåtelsen.  

 

För att avgöra hur en blandad överlåtelse ska behandlas inkomstskattemässigt kan antingen 

huvudsaklighetsprincipen eller delningsprincipen tillämpas. Vid överlåtelse av lös egendom 

tillämpas delningsprincipen.98 Det innebär att den delen av överlåtelsen som är benefik ska 

behandlas som ren gåva medan den onerösa delen ska behandlas som avyttring, d.v.s. anses ha 

överlåtits till sitt marknadsvärde.  

 

Vid överlåtelse av fast egendom ska istället huvudsaklighetsprincipen tillämpas.99 Denna princip 

innebär att överlåtelsens huvudsakliga karaktär styr klassificeringen, varvid man jämför 

fastighetens taxeringsvärde och ersättningens storlek. Uppgår ersättningen minst till fastighetens 

taxeringsvärde anses överlåtelsen vara en avyttring (onerös överlåtelse) och beskattning blir då 

aktuellt. Om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde är överlåtelsen att se som gåva 

(benefik överlåtelse).100 Klassificeras överlåtelsen som gåva bortser man från ersättningen och 

ingen beskattning utlöses. Istället ska mottagaren överta överlåtarens anskaffningsutgift för 

fastigheten, vilket följer av kontinuitetsprincipen.101 

 

Blandade överlåtelser av fastigheter är vanligt förekommande när fastigheter överlåts som gåva 

vid generationsskiften. I dessa fall övertar oftast förvärvaren betalningsansvaret för det lån som 

finns på fastigheterna och ibland utfärdas även reverser.  Dock motsvarar lånet och reverserna 

sällan fastigheternas fulla värde, varför överlåtelserna är blandade och inte rena gåvor.102 

5.4 Praxis om gåva av fastighet 

5.4.1 Rättsfall 
Utgångspunkten för bedömningen av när underprisöverlåtelser av fastigheter till bolag anses 

utgöra gåvor är HD:s avgöranden från år 1980 avseende gåvoskatt, NJA 1980 s. 642 I och II. I 

                                                
98 Se t.ex. RÅ 1943 ref. 9, RÅ 1983 Ba 14 och RÅ 1988 ref. 22. 
99 Att huvudsaklighetsprincipen ska tillämpas vid överlåtelse av fastigheter har utvecklats fram genom 

rättspraxis. Se t.ex. RÅ 1981 1:29 och RÅ 1983 1:34. 
100 Detta förutsätter att taxeringsvärdet understiger marknadsvärdet. Om taxeringsvärdet överstiger 

marknadsvärdet blir överlåtelsen istället onerös. 
101 Nilsson m.fl., SN 2005, s. 671. 
102 Lodin m.fl., s. 89. 
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dessa båda domar överläts egendom (ej fastigheter) till underpris till ett bolag som både 

överlåtarna och närstående personer till dem var delägare i. HD fann att överlåtelserna ansågs 

utgöra gåvor till bolagen och att bolagen skulle gåvobeskattas. HD motiverade att det måste ha 

stått klart för överlåtarna att de närstående personerna genom transaktionen skulle indirekt 

tillföras ett betydande förmögenhetsvärde. Dessutom ansågs gåvoavsikten primärt gälla i 

förhållande till bolagen trots att den ytterst var riktat mot de närstående personerna. Liknande 

motivering företogs i gåvoskattemålet NJA 1995 not. 43 då förmögenhetsöverföring skedde 

mellan två aktiebolag.  

 

Underprisöverlåtelse av fastigheter till bolag togs upp till prövning första gången i inkomst-

skattemålen RÅ 1993 ref. 43 I och II. I dessa två mål var det frågan om ett antal kapitalfastigheter 

som skulle överlåtas till ett bolag till ett värde under fastigheternas sammanlagda taxeringsvärde. 

I fall I skulle det förvärvande bolaget antingen vara helägt av överlåtaren eller så skulle sju 

procent av bolaget ägas av närstående personer till överlåtaren. I fall II skulle närstående personer 

äga 20 procent av bolaget. HFD konstaterade att de allmänna gåvorekvisiten behövde vara 

uppfyllda för att överlåtelserna skulle anses utgöra gåvor. HFD drog slutsatsen att en överlåtelse 

till ett av överlåtaren helägt bolag inte utgjorde gåva på grund av bristen i 

förmögenhetsöverföring. I de fall när de närstående personerna ägde sju respektive 20 procent av 

andelarna i det förvärvande bolaget ansågs visserligen överlåtelserna innefatta ett gåvomoment. 

Dock ansåg gåvomomentet inte vara tillräckligt stort för att överlåtelserna skulle behandlas på 

annat sätt än avyttringar.  

 

I RÅ 2001 ref. 2 överläts kapitalfastigheter mot ersättning som understeg det sammanlagda 

taxeringsvärdet. Överlåtelsen skedde till ett bolag som till 60 procent ägdes av överlåtaren och 40 

procent av dennes närstående personer. I detta fall ansågs gåvomomentet vara så betydande att 

den betraktades som gåva vid inkomstbeskattningen. 

 

Den 25 juni 2015 avgjorde HFD fyra förhandsbesked där fastigheter hade överlåtits till bolag mot 

ersättning. Två av dessa avsåg lagerfastigheter, vilket behandlas i nästa kapitel, och de andra två 

avsåg kapitalfastigheter. Gemensamt för de mål som avsåg överlåtelser av kapitalfastigheter103 

var att närstående personer till överlåtaren indirekt ägde minst 40 procent av andelarna i det 

                                                
103 HFD 2015 ref. 48 II och HFD:s dom 2015-06-25 i mål 5722-14. 
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förvärvande bolaget. Även i dessa fall överläts fastigheterna mot ersättning som understeg 

taxeringsvärdet. SRN, vars förhandsbesked i stort sett fastställdes av HFD, konstaterade att 

huvudsaklighetsprincipen skulle tillämpas vid blandade överlåtelser av fastigheter. Vidare 

poängterades att det krävdes att överlåtelserna innefattade ett tillräckligt gåvomoment för att de 

skulle anses utgöra gåvor. SRN ansåg att de aktuella överlåtelserna mot bakgrund av 2001 års 

mål innefattade ett gåvomoment som var betydande, varför de skulle anses utgöra gåvor vid 

inkomstbeskattningen.  

5.4.2 Kommentar 
Dessa domar från HD och HFD leder sammantaget till följande slutsatser. För att avgöra om 

underprisöverlåtelser av fastigheter till bolag kan anses utgöra gåvor krävs att två bedömningar 

görs. Den första bedömningen är om överlåtelsen har karaktär av gåva i civilrättslig mening. Det 

innebär att de allmänna gåvorekvisiten; förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt, 

måste vara uppfyllda för att så ska vara fallet. 

 

Det har förekommit diskussioner om huruvida gåvoavsikt överhuvudtaget kan föreligga när 

fastigheter överlåts till ett bolag. HD konstaterade i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886104 att det 

mera sällan finns anledning att anta att en mot ett aktiebolag riktad transaktion har skett med 

gåvoavsikt. I realiteten riktar sig gåvan till de närstående delägarna som berikas genom att deras 

aktier stiger i värde till följd av underprisöverlåtelsen.105 Liknande synsätt har framförts av 

Grosskopf.106 Emellertid har det inom inkomstskattens område accepterats att gåvoavsikt kan 

föreligga när gåva sker till bolag. Denna bedömning har konsekvent följts av de rättsfall som 

berördes i föregående avsnitt.  

 

Något annat som kan läggas märke till i samband med prövning av de allmänna gåvorekvisiten, 

är hur stor ägarandel närstående personer till överlåtaren måste ha i det förvärvande bolaget, för 

att förmögenhetsöverföringen ska anses tillräckligt stor. I allmänhet innebär det att en överlåtelse 

av fastigheter till bolag som i sin helhet är ägt av närstående personer behandlas som gåva. Om 
                                                
104 I NJA 2013 s. 886 var det frågan om en fysisk person som överlät en fastighet till underpris till ett aktiebolag, 

som till betydande del indirekt ägdes av överlåtarens närstående. HD ansåg att överlåtelsen inte utgjorde gåva 
eftersom gåvoavsikten inte ansågs riktad mot det förvärvande bolaget. Förvärvet betraktades därför som ett 
stämpelskattepliktigt tillskott. HD gjorde därmed en annan bedömning än vad som i liknande situationer 
gjorts vid inkomstbeskattningen och tidigare vid gåvobeskattningen. 

105 Silfverberg m.fl., Generationsskiften, s. 370. 
106 Grosskopf, SN nr. 7 1981, s. 317 ff.  
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ägaren till en fastighet däremot överlåter denna till sitt helägda bolag saknas gåvomoment och 

överlåtelsen behandlas som avyttring vid inkomstbeskattningen. Om överlåtelsen sker till bolag 

där både överlåtaren och närstående personer till denne äger andelar avgörs rättshandlingens 

karaktär av hur pass betydande gåvomomentet är.  

 

Vid bedömning av gåvomomentet tycks hänsyn endast tas till de närståendes andelar i bolaget. 

Om närstående äger 40 procent eller mer av andelarna synes gåvomomentet vara tillräckligt 

betydande. Däremot är en ägarandel på 20 procent för de närståendes del inte tillräcklig. Någon 

närmare precisering av gränsen kan inte göras med hjälp av domarna från HFD. SRN har dock i 

ett icke överklagat förhandsbesked ansett att gåvomomentet är tillräckligt när närståendes 

ägarandel i det förvärvande bolaget varit 30 procent.107 

 

Innefattar överlåtelsen ett tillräckligt betydande gåvomoment för att i civilrättslig mening kunna 

klassificeras som gåva ska nästa bedömning göras enligt huvudsaklighetsprincipen. Som berörts i 

avsnitt 5.3  innebär det att överlåtelsen i sin helhet ska behandlas som gåva om ersättningen 

understiger fastighetens taxeringsvärde och i annat fall som avyttring.  

 

När underprisöverlåtelser av fastigheter kan anses utgöra gåvor i civilrättslig mening såväl som 

enligt huvudsaklighetsprincipen, aktualiseras ingen inkomstbeskattning hos överlåtaren även om 

denne erhåller viss ersättning. 

  

                                                
107 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, meddelat den 30 maj 2000. Se referat av Stefan Ersson i SN 2000 

s. 547 f.  
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6. Underprisöverlåtelse av lagerfastigheter 

6.1 Inledning 
Det har hittills konstaterats att om lagerfastigheter överlåts till bolag mot ersättning som 

överstiger fastigheternas skattemässiga värden, är det teoretiskt möjligt att tillämpa de allmänna 

bestämmelserna om uttagsbeskattning och kvalificerad underprisöverlåtelse. Huvudregeln är att 

lagerfastigheterna ska tas upp till beskattning till ett värde motsvarande fastigheternas 

marknadsvärden enligt 22 kap. 7 § IL. Under förutsättning att villkoren i 23 kap. IL om 

kvalificerad underprisöverlåtelse är uppfyllda och man utgår ifrån syftet med 

underprislagstiftningen, blir skatteeffekten att ersättningen som överlåtaren erhåller ska tas upp 

till beskattning enligt 15 kap. 1 § IL. 

 

I föregående kapitel visades emellertid att underprisöverlåtelser av kapitalfastigheter enligt praxis 

kan anses utgöra gåvor. Om de allmänna gåvorekvisiten är uppfyllda och den ersättning som 

överlåtaren erhåller understiger fastigheternas sammanlagda taxeringsvärden, underlåts 

inkomstbeskattning helt och hållet. 

 

Detta avsnitt ska klargöra hur det ligger till med underprisöverlåtelser av lagerfastigheter som 

sker till bolag mot ersättning överstigande fastigheternas skattemässiga värden. Har man i praxis 

tillämpat de allmänna bestämmelserna om uttagsbeskattning och kvalificerad underprisöverlåtelse 

eller har man ansett att prövning ska ske enligt den praxis som finns om gåva av fastigheter? För 

att få en fullständig förståelse för hanteringen av denna typ av underprisöverlåtelser behandlas 

praxis från både tiden innan och efter att underprislagstiftningen infördes i slutet av 1990-talet.  

6.2 Praxis innan införandet av underprislagstiftningen 
Redan under 1980-talet prövade HFD flera mål som behandlade underprisöverlåtelser av lager-

fastigheter. 108 Ett av dessa mål som kom att refereras i ett antal senare rättsfall är RÅ 1988 not 

710. 

                                                
108 Se bl.a. rättsfallet RSV/FB Dt 1985:6. 
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6.2.1 RÅ 1988 not. 710 
Målet rörde en överlåtelse av hel verksamhet i form av fastigheter, som utgjorde omsättnings-

tillgångar i näringsverksamhet (dvs. lagerfastigheter). Överlåtelsen skedde från en förälder till ett 

aktiebolag som ägdes av barn till föräldern. Ersättning för överlåtelsen erlades i form av att 

bolaget övertog betalningsansvaret för fastighetsskulderna som understeg fastigheternas 

taxeringsvärden. SRN, vars förhandsbesked inte ändrades av HFD, tillämpade 

huvudsaklighetsprincipen och konstaterade att eftersom ersättningen understeg det sammanlagda 

taxeringsvärdet ansågs överlåtelsen i dess helhet utgöra gåva. Eftersom överlåtelsen var en gåva 

av en hel förvärvskälla utlöstes ingen inkomstbeskattning hos givaren.  

6.2.2 Kommentar 
Eftersom det här målet avgjordes innan underprislagstiftningen infördes, gällde på den tiden 

fortfarande den äldre praxisen om att uttagsbeskattning skulle underlåtas om en hel förvärvskälla 

överläts som gåva. I målet framgick att huvudsaklighetsprincipen skulle tillämpas för att avgöra 

om underprisöverlåtelsen ansågs utgöra gåva. 

 

Innan det här målet avgjordes ansågs gränsdragningen mellan gåva och avyttring inte ha någon 

som helst betydelse för uttagsbeskattningen. Istället hade den gränsdragningen endast betydelse 

när kapitalfastigheter överläts.109 RÅ 1988 not. 710 var således ett viktigt mål för att avgöra hur 

underprisöverlåtelser av lagerfastigheter skulle beskattas. Det var nu klarlagt att så länge 

överlåtelsen avsåg en hel förvärvskälla och kunde anses utgöra en gåva, skulle uttagsbeskattning 

underlåtas och inga andra inkomstskattekonsekvenser skulle aktualiseras. 

 

Innan underprislagstiftningen infördes var det således bekräftat genom RÅ 1988 not. 710 att den 

praxis som redogjordes i föregående kapitel om gåva av fastigheter även skulle gälla för 

underprisöverlåtelser av lagerfastigheter. Man skulle alltså pröva om underprisöverlåtelser skulle 

anses utgöra gåvor. RÅ 1988 not. 710 medförde dock att ett ytterligare krav tillkom för att 

inkomstbeskattning skulle underlåtas helt, nämligen att överlåtelsen skulle avse en hel 

förvärvskälla eller som det kan betecknas idag, hel näringsverksamhet. 

                                                
109 Silfverberg, Gåvobeskattningen, s. 326.  
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6.3 Praxis efter införandet av underprislagstiftningen 
RÅ 2004 ref. 42 var det första rättsfallet om underprisöverlåtelse av lagerfastigheter som tillkom 

efter införandet av underprislagstiftningen. Frågan om de nya bestämmelserna om 

uttagsbeskattning och kvalificerad underprisöverlåtelse ska tillämpas eller om den praxis som 

utvecklades i RÅ 1988 not. 710 om gåva av hel näringsverksamhet bestående av lagerfastigheter 

ska gälla, ställdes på sin spets i det här målet.  

6.3.1 RÅ 2004 ref. 42 
I det här målet bedrev en fysisk person byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning i sin 

enskilda näringsverksamhet. Denna enskilda näringsidkare avsåg att överlåta sin rörelse med 

däri ingående lagerfastigheter till ett aktiebolag och samtidigt påbörja ett generationsskifte. 

Dennes son skulle komma att äga minst 40 procent av aktierna i bolaget medan resterande 

aktier skulle tillfalla den enskilda näringsidkaren själv. Bolaget skulle lämna ersättning till 

den enskilda näringsidkaren genom ett övertagande av de skulder fastigheterna var behäftade 

med. Skulderna, d.v.s. ersättningen, översteg fastigheternas skattemässiga värden men 

understeg såväl det sammanlagda taxeringsvärdet som marknadsvärdet. Huvudfrågan i målet 

var om överlåtaren skulle inkomstbeskattas för skillnaden mellan ersättningen och det 

skattemässiga värdet. 

6.3.1.1 HFD:s bedömning 

HFD anförde att innan UPL infördes fanns praxis om att huvudsaklighetsprincipen skulle 

tillämpas vid gränsdragning mellan köp och gåva när en fastighet överläts till underpris. 

Inkomstbeskattning skulle inte ske när en hel näringsverksamhet med däri ingående 

lagerfastigheter överläts mot ersättning understigande fastigheternas taxeringsvärden. Frågan som 

aktualiserades var om denna äldre praxis kunde tillämpas på det här fallet nu när det fanns 

bestämmelser om kvalificerad underprisöverlåtelse i 23 kap. IL.  

 

HFD konstaterade att i målet var fråga om en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL. HFD 

framhöll att en utgångspunkt i förarbetena till UPL var att beskattningen vid 

underprisöverlåtelser, som skedde mot ersättning överstigande det skattemässiga värdet, utan 

särskild reglering skulle ske på grundval av den avtalade ersättningen. Med detta som 

utgångpunkt skulle man behandla underprisöverlåtelser som avyttringar och helt bortse från 

gåvomomentet. HFD ansåg emellertid att detta inte hade kommit till uttryck i de genomförda 
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lagstiftningsåtgärderna. HFD nämnde att det i 23 kap. IL inte finns föreskrivet att ersättning ska 

tas upp till beskattning då en underprisöverlåtelse sker mot ersättning överstigande tillgångens 

skattemässiga värde. I 23 kap. 10 § IL regleras endast den situationen när ersättning understiger 

tillgångens skattemässiga värde. HFD nämnde även att det inte heller finns något reglerat i 53 

kap. IL.110 

 

Mot bakgrund av detta drog HFD slutsatsen att de genomförda lagstiftningsåtgärderna i fråga om 

kvalificerad underprisöverlåtelse inte gav anledning att avvika från den äldre praxisen om gåva 

av hel näringsverksamhet bestående av lagerfastigheter. Eftersom den äldre praxisen skulle få 

kvarstå menade HFD att huvudsaklighetsprincipen var tillämplig och underprisöverlåtelsen i det 

aktuella fallet skulle betraktas som gåva. Inkomstbeskattning skulle underlåtas helt.  

6.3.1.2 Skiljaktig mening 

Två av justitieråden var av skiljaktig mening. Enligt dem innebar utgångspunkten i 

förarbetena till UPL att underprisöverlåtelser av lagerfastigheter borde behandlas som 

avyttringar. De anförde: 

 

”Oavsett om ersättningen motsvarar eller överstiger det skattemässiga värdet eller inte ska 

således uttagsbeskattning underlåtas och överlåtelsen erhålla samma skattemässiga 

behandling oberoende av om den klassificeras som ett köp eller gåva.” 

 

Dessutom menade de skiljaktiga att reglerna om underprisöverlåtelse hade skapat ett 

sammanhållet och enhetligt system för beskattning av överlåtelser till underpris som uppfyller de 

i 23 kap. IL uppställda villkoren. Systemet bygger på de grundläggande reglerna för beskattning 

av inkomst av näringsverksamhet. Det innebär att ersättning som erhålls vid överlåtelse av 

tillgångar ska tas upp som intäkt och sin tur läggas till grund som förvärvspris vid förvärvarens 

beskattning. Vidare menade de skiljaktiga att 23 kap. 10 § IL i sitt sammanhang endast ska se 

som ett undantag från de grundläggande reglerna. De ansåg därför att det inte var nödvändigt med 

någon särskild reglering i 23 kap. IL om att ersättning ska tas upp till beskattning när den 

överstiger den tillgångens skattemässiga värde.  

 

                                                
110 53 kap. IL behandlar underprisöverlåtelser av tillgångar som kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital och 

som sker till ett företag om överlåtaren eller någon närstående till överlåtaren är delägare i företaget. 
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Mot bakgrund av detta menade de skiljaktiga att införandet av reglerna om kvalificerad under-

prisöverlåtelse hade medfört en sådan förändring av rättsläget att ersättningar vid under-

prisöverlåtelser, även beträffande lagerfastigheter, skulle beskattas i enlighet med huvudregeln 

om beskattning av intäkter i näringsverksamhet i 15 kap. 1 § IL. 

6.3.2 Kommentar 
På grund av tillkomsten av RÅ 2004 ref. 42 är det klarlagt att den äldre praxisen, som 

utvecklades i RÅ 1988 not. 710 om gåva av hel näringsverksamhet bestående av lagerfastigheter, 

ska fortsätta att gälla trots att det idag finns bestämmelser om kvalificerad underprisöverlåtelse i 

23 kap. IL. Det innebär att underprisöverlåtelser av lagerfastigheter, som ingår i en hel 

näringsverksamhet och som kan anses utgöra gåvor, inte ska inkomstbeskattas även om 

överlåtaren erhåller ersättning som överstiger det skattemässiga värdet. 

 

Intressant att notera är att varken majoriteten eller minoriteten i 2004 års mål beaktade att det i 

förarbeten till UPL står att de krav som uppställs i äldre praxis ska ersättas med konkret 

lagstiftning; se avsnitt 3.4. Det togs inte heller någon större hänsyn till att det i förarbeten står att 

skillnaden mellan ersättningen och det skattemässiga värdet ska beskattas vid 

underprisöverlåtelser där erhållen ersättning överstiger det skattemässiga värdet; se avsnitt 3.3.2. 

 

Majoriteten lade istället hela fokusen på att det inte finns någon bestämmelse i 23 kap. IL, som 

uttryckligen reglerar att ersättningen ska tas upp som intäkt i näringsverksamhet vid 

underprisöverlåtelser. Detta var deras motivering till att den äldre praxisen om gåva av hel 

näringsverksamhet skulle få fortsatt giltighet. Minoriteten å andra sidan fokuserade på 

systematiken bakom den införda underprislagstiftningen. De gjorde alltså en systematisk tolkning 

när de kom fram till att det inte finns något behov av en särskild reglering om att ersättningen ska 

tas upp till beskattning, eftersom huvudregeln i 15 kap. 1 § IL redan reglerar detta. 

 

Både majoriteten och de skiljaktiga var eniga om att det i målet var fråga om ”en 

underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL”. Detta kan endast tolkas på ett sätt, nämligen att 

bestämmelserna om kvalificerad underprisöverlåtelse i 23 kap. IL är tillämpliga på 

underprisöverlåtelser av lagerfastigheter. En fråga som kan ställas mot bakgrund av detta är om 

det utifrån RÅ 2004 ref. 42 kan tolkas som att 23 kap. IL ska vara tillämplig parallellt med den 

äldre praxisen, om gåva av hel näringsverksamhet, eller om det sistnämnda ska gälla exklusivt. 
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HFD tog ingen direkt ställning till denna fråga. HFD uttalade endast att de genomförda lag-

stiftningsåtgärderna i fråga om underprisöverlåtelser inte gav anledning ”att avvika från tidigare 

praxis avseende överlåtelser av gåvokaraktär omfattande en hel näringsverksamhet”. 

 

Inom ramen för en objektiv tolkning av detta uttalande är det svårt att hävda att HFD ansåg att 

den äldre praxisen om gåva av hel näringsverksamhet ska tillämpas exklusivt. Istället synes 

HFD:s mening vara att underprislagstiftningen i 23 kap. IL ska vara full tillämplig men att denna 

tillämpning ska ske i linje med den äldre praxisen d.v.s. 23 kap. IL ska tillämpas parallellt den 

äldre praxisen. Det som talar starkt emot en sådan tolkning är dock att HFD inte gjorde någon 

prövning av villkoren i 23 kap. IL i detta mål, utan konstaterade bara att den äldre praxisen skulle 

gälla och att beskattning därför inte skulle ske för den aktuella överlåtelsen. 

6.3.3 RÅ 2007 ref. 50 
Det nyss refererade rättsfallet kan jämföras med RÅ 2007 ref. 50, som i och för sig inte behandlar 

överlåtelse av fastigheter, men där omständigheterna i övrigt är lika. 

 

I detta mål ägde två fysiska personer ett partrederi bestående av ett fartyg. De avsåg att 

genomföra en generationsväxling. I ett första steg skulle 50 procent av aktierna i ett bolag 

överföras till barnen som gåva och i ett andra steg skulle samtliga inventarier och skulder i 

partrederiet överföras till bolaget. De övertagna skulderna, d.v.s. ersättningen understeg 

inventariernas marknadsvärden men översteg deras skattemässiga värden. Frågan var om 

överlåtelsen av inventarierna till bolaget skulle medföra uttagsbeskattning för överlåtarna. 

Överlåtarna var av uppfattningen att uttagsbeskattning skulle underlåtas i linje med RÅ 2004 ref. 

42.  

6.3.3.1 SRN:s bedömning 

SRN, vars förhandsbesked fastställdes av HFD, konstaterade att omständigheterna i det aktuella 

målet fick anses vara sådana att det var fråga om en underprisöverlåtelse till bolag enligt 

villkoren i 23 kap. IL. Vidare instämde SRN med överlåtarna att överlåtelsen avsåg en gåva av en 

hel näringsverksamhet, såsom i RÅ 2004 ref. 42. Skillnaden mot 2004 års mål var att tillgångarna 

som skulle överlåtas var inventarier och inte fastigheter.  
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På grund av att det saknas en klar praxis avseende underprisöverlåtelse av inventarier 

motsvarande den som finns om gåva av fastigheter, fann SRN att det saknades skäl att behandla 

den aktuella överlåtelsen på annat sätt än som en avyttring enligt underprislagstiftningen. 

Ersättningen skulle således tas upp som intäkt av näringsverksamhet enligt 15 kap. 1 § IL. 

6.3.4 Kommentar 
Omständigheterna i det här målet var i princip densamma som de i 2004 års mål, men utgången 

blev annorlunda på grund av att det var inventarier och inte fastigheter som överläts. 

Motiveringen var att det inte finns någon praxis om att inkomstbeskattning ska underlåtas när 

underprisöverlåtelse sker av en hel näringsverksamhet bestående av inventarier.  

 

Vilka slutsatser kan dras av detta? En e contrario-tolkning av domskälen i det här målet innebär 

att om det inte vore så att det funnits en äldre praxis om gåva av fastigheter, skulle 

underprisöverlåtelser av lagerfastigheter behandlas på samma sätt som underprisöverlåtelser av 

andra tillgångar i en näringsverksamhet. Det innebär i sin tur att den erhållna ersättningen, 

överstigande det skattemässiga värdet, skulle tas upp som intäkt i näringsverksamhet enligt 

huvudregeln i 15 kap. 1 § IL 

 

Värt att notera är att detta synsätt stämmer överens med vad de skiljaktiga anförde i 2004 års mål. 

6.4 Ny praxis 
År 2015 dömde HFD i fyra förhandsbesked som avsåg underprisöverlåtelser av fastigheter till 

bolag. Två av dessa var överlåtelser av kapitalfastigheter, vilket behandlades i avsnitt 5.4.1. 

De övriga två, HFD 2015 ref. 48 I och HFD:s dom i mål 429-15111 handlade om överlåtelser 

av lagerfastigheter. De sistnämnda är av vikt eftersom de visar på hur rättsläget ser ut idag.  

 

 

 

 

 

                                                
111 Mål 429-15 är ett notisfall. Notisnummer kommer att åsättas år 2016. 
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6.4.1 HFD 2015 ref. 48 I 
Figur 2: Strukturerna i HFD 2015 ref. 48 I. 

 
 
En fysisk person ägde hyresfastigheter som utgjorde lagertillgångar i hans enskilda 

näringsverksamhet. Fastigheterna förvaltades av hans helägda bolag, X AB. X AB bedrev 

tidigare byggnadsrörelse men var sedan ett antal år tillbaka helt inriktad på förvaltning av 

fastigheterna. Eftersom den enskilda näringsidkaren var verksam i betydande omfattning i X 

AB var hans aktier kvalificerade andelar enligt 57 kap. IL.  

 

Den enskilda näringsidkaren avsåg att överlåta andelar av fastigheterna till sin dotter genom 

gåva. Två alternativa tillvägagångssätt övervägdes. Det ena innebar att 60 procent av aktierna 

i X AB skulle överlåtas till dottern som gåva varefter fastigheterna skulle överlåtas till X AB 

mot en ersättning som understeg fastigheternas taxeringsvärden.  

 

Enligt det andra alternativet skulle överlåtaren först bilda ett nytt aktiebolag, NYAB, till 

vilket han skulle överlåta aktierna i X AB mot en ersättning som skulle understiga såväl 

aktiernas marknadsvärde som omkostnadsbelopp. Han skulle sedan överlåta 60 procent av 

aktierna i NYAB genom gåva till sin dotter. Som ett sista steg skulle fastigheterna överlåtas 

till X AB mot en ersättning som understeg fastigheternas taxeringsvärden.   

 

Huvudfrågan som ställdes var om något av dessa två alternativ skulle medföra någon 

inkomstbeskattning för överlåtaren. Överlåtaren ansåg mot bakgrund av tidigare praxis, bl.a. 
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RÅ 2004 ref. 42, att överlåtelsen skulle utgöra en gåva. SKV konstaterade att överlåtelsen 

torde utgöra gåva enligt HFD:s praxis. Emellertid ansåg SKV att överlåtelsen i detta fall 

kunde likställas med fastighetsöverlåtelsen i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 som skedde 

av generationsskiftesskäl och som bedömdes ske utan gåvoavsikt, varför den aktuella 

överlåtelsen skulle se som avyttring.  

6.4.1.1 SRN:s bedömning 

SRN, vars förhandsbesked fastställdes av HFD, började med att konstatera att det följer av 

praxis att huvudsaklighetsprincipen ska tillämpas vid blandade överlåtelser av fastigheter. Om 

ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde ska överlåtelsen betraktas som gåva. 

Vidare anförde SRN att det följer av praxis att huruvida ett gåvomoment föreligger vid sådana 

överlåtelser till bolag beror på närståendes ägarandelar i det förvärvande bolaget. Om 

ägarandelen är 40 procent föreligger ett gåvomoment, men om andelen är 20 procent är det 

inte tillräckligt.  

 

SRN påpekade att det framgår av stämpelskattemålet, NJA 2013 s. 886 att vad som är gåva 

kan skilja sig mellan olika skattehänseenden. I detta stämpelskattemål ansågs att gåvoavsikt 

inte kunde föreligga eftersom syftet med överlåtelsen var att underlätta ett generationsskifte. 

SRN underströk dock att vid inkomstskattemål, såsom RÅ 2001 ref. 2 och RÅ 2004 ref. 42, 

har gåvoavsikt ansetts föreligga när syftet varit att genomföra generationsskiften. Mot 

bakgrund av detta menade SRN att de aktuella fastighetsöverlåtelserna i båda alternativen 

skulle utgöra gåvor vid inkomstbeskattningen eftersom de krav som utarbetats i HFD:s praxis 

ansågs vara uppfyllda.  

 

SRN anförde därpå att RÅ 2004 ref. 42 ger uttryck för att en underprisöverlåtelse av 

lagerfastigheter, utöver kraven för att anses utgöra en gåva, även måste uppfylla villkoren för 

kvalificerad underprisöverlåtelse i 23 kap. IL för skattefrihet. Eftersom överlåtaren var en 

fysisk person och förvärvaren var ett företag prövade SRN om samtliga andelar i företaget var 

kvalificerade enligt 23 kap. 18 § IL.  

 

I det första alternativet utgjorde fastigheterna kapitaltillgångar hos X AB eftersom X AB inte 

bedrev någon byggnadsrörelse eller handel med fastigheter (27 kap. 4 § IL). Av 27 kap. 6 § IL 

följde att aktierna i X AB skulle anses utgöra lagertillgångar. Eftersom kvalificerade andelar 
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enligt 57 kap. IL endast kan avse kapitaltillgångar anförde SRN att aktierna i X AB inte 

uppfyllde kravet i 23 kap. 18 § IL. Uttagsbeskattning kunde således inte underlåtas och 

överlåtelsen skulle behandlas som en avyttring mot en ersättning som motsvarade 

fastigheternas marknadsvärden.  

 

Vid bedömning av det andra alternativet konstaterade SRN att det framgår av praxis112 att 

bestämmelserna i 27 kap. 6 § IL om lagerandelar i fastighetsförvaltande bolag inte är 

tillämpliga när ett indirekt ägt bolag äger fastigheterna. Överlåtarens andelar i NYAB ansågs 

därmed utgöra kapitaltillgångar, varför de kunde uppfylla kravet på att vara kvalificerade 

andelar. Till följd av detta och under förutsättning att övriga villkor i 23 kap. IL var uppfyllda 

fann SRN att fastighetsöverlåtelsen enligt det andra alternativet skulle behandlas som gåva 

och inte föranleda någon inkomstbeskattning.  

6.4.2 HFD:s dom i mål 429-15 
I det här målet ägde två fysiska personer ett antal fastigheter tillsammans i sina respektive 

näringsverksamheter. De ägde även 50 procent av aktierna i ett aktiebolag, X AB, där de var 

verksamma i betydande omfattning. Övriga 50 procenten ägdes av deras barn. Samtliga andelar 

var således kvalificerade enligt 57 kap. IL. X AB bedrev byggnadsverksamhet och 

fastighetsförvaltning, varför fastigheterna i bolaget var lagertillgångar. 

 

I syfte att underlätta ett framtida generationsskifte avsåg de fysiska personerna genom gåvor 

överlåta sina näringsverksamheter avseende fastigheter till X AB mot att befintliga lån på 

fastigheterna togs över samt att reverser ställdes ut. De sammanlagda ersättningarna understeg 

summan av taxeringsvärdena.  

 

Huvudfrågan i målet var om de planerade överlåtelserna medförde att överlåtarna skulle beskattas 

och i så fall hur beskattningen skulle gå till. 

6.4.2.1 SRN:s bedömning 

Även i det här målet fastställdes SRN:s förhandsbesked av HFD. SRN gjorde en liknande 

bedömning som i målet innan. SRN fann att de aktuella överlåtelserna uppfyllde de krav som 

                                                
112 RÅ 2000 not. 24. Se även avsnitt 2.3.2. 
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ställts i HFD:s praxis för att anses som gåvor vid inkomstbeskattningen. Vidare prövades 

huruvida villkoren för kvalificerad underprisöverlåtelse i 23 kap. IL var uppfyllda. SRN fann att 

så var fallet. Detta motiverades med att de aktuella överlåtelserna avsåg hela näringsverksamheter 

och att samtliga andelar i det förvärvande företaget, X AB, var kvalificerade. Överlåtelserna 

skulle sammanfattningsvis behandlas som gåvor och därmed inte föranleda någon 

inkomstbeskattning för överlåtarna. 

6.4.3 Kommentar 
Något att observera i dessa två mål från 2015 är HFD:s tillvägagångsätt att komma fram till 

att inkomstbeskattning ska underlåtas. HFD började med att göra en bedömning om 

överlåtelsen skulle anses utgöra en gåva. Detta skedde genom en prövning av de allmänna 

gåvorekvisiten, framförallt rekvisitet gåvoavsikt, och även enligt huvudsaklighetsprincipen. 

HFD prövade således om villkoren i den äldre praxisen som utvecklades i RÅ 1988 not 710, 

om gåva av hel näringsverksamhet bestående av lagerfastigheter, var uppfyllda. Efter att HFD 

kunde konstatera att överlåtelsen utgjorde en gåva gick HFD vidare till att pröva villkoren i 

23 kap. IL. Först när dessa villkor ansågs vara uppfyllda kunde HFD dra slutsatsen att 

underprisöverlåtelsen inte skulle föranleda någon inkomstbeskattning. 

 

Utifrån detta är det klarlagt att den äldre praxisen, om gåva av hel näringsverksamhet 

bestående av lagerfastigheter, ska kombineras och tillämpas parallellt med bestämmelserna 

om kvalificerad underprisöverlåtelse i 23 kap. IL.  

 

Det nämndes tidigare i avsnitt 6.3.2 att det inte kan utläsas direkt av RÅ 2004 ref. 42 om hur 

den äldre praxisen ska förhålla sig till bestämmelserna om kvalificerad underprisöverlåtelse i 

23 kap. IL. Det belystes att vad som kan tala emot att de inte ska gälla parallellt med varandra 

är att HFD i 2004 års mål inte gjorde en prövning av villkoren i 23 kap. IL. Mot bakgrund av 

detta kan det ifrågasättas hur HFD i 2015 års avgöranden resonerade vid konstaterandet att 

2004 års mål ger uttryck för att villkoren i 23 kap. IL måste vara uppfyllda för att 

inkomstbeskattning ska underlåtas.  
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6.5 Gällande rätt  
Utifrån dessa domar från HFD kan gällande rätt fastställas för underprisöverlåtelser av 

lagerfastigheter, som sker mot ersättning överstigande fastigheternas skattemässiga värden. 

 

Gällande rätt är att sådana underprisöverlåtelser av lagerfastigheter inte föranleder någon 

inkomstbeskattning. Det innebär dels att uttagsbeskattning underlåts, dels att den ersättning 

som överlåtaren erhåller inte ska tas upp till beskattning. För att inkomstbeskattning ska 

underlåtas helt på det här sättet måste dock vissa krav vara uppfyllda. Vilka dessa är framgår 

av RÅ 1988 not. 710, RÅ 2004 ref. 42, HFD 2015 ref. 48 I och HFD:s dom i mål 429-15.  

 

Det följer av RÅ 1988 not. 710 att innan underprislagstiftningen infördes var förutsättning-

arna för underlåten inkomstbeskattning att överlåtelsen skulle anses utgöra gåva och att 

överlåtelsen skulle avse en hel näringsverksamhet. Genom RÅ 2004 ref. 42 är det klarlagt att 

dessa två krav består trots att det idag finns bestämmelser om kvalificerad 

underprisöverlåtelse i 23 kap. IL. En gåva anses föreligga om de allmänna gåvorekvisiten, 

d.v.s. förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt, är uppfyllda samt att ersättningen 

som erhålls enligt huvudsaklighetsprincipen understiger fastigheternas sammanlagda 

taxeringsvärde. 

 

Vidare följer av HFD 2015 ref. 48 I och HFD:s dom i mål 429-15 att de krav som ställs upp i 

den äldre praxisen om gåva av hel näringsverksamhet ska tillämpas parallellt med 

bestämmelserna om kvalificerad underprisöverlåtelse i 23 kap. IL. Det innebär alltså att 

utöver de två ovan nämnda kraven, tillkommer ett tredje krav för att inkomstbeskattning ska 

underlåtas, nämligen att underprisöverlåtelsen måste uppfylla villkoren i 23 kap. IL och 

därmed vara kvalificerad.  
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7. Hur underprisöverlåtelser av lagerfastigheter borde 
inkomstbeskattas 

7.1 Inledning 
I detta kapitel besvaras frågan om hur underprisöverlåtelser av lagerfastigheter, som sker från 

enskilda näringsverksamheter till aktiebolag, mot ersättning överstigande fastigheternas 

skattemässiga värden, borde behandlas inkomstskattemässigt. Här besvaras även de delfrågor 

som ställdes upp i avsnitt 1.2 om uppsatsens syfte. 

 

Kapitlet inleds med att klarlägga hur rättsläget ser ut idag. Vidare kritiseras detta rättsläge i 

förhållande till inkomstskattens systematik. Kritiken sker mot bakgrund av den praxis som 

berördes i föregående avsnitt. 

 

Utifrån kritiken av rättsläget idag dras därefter slutsatser om hur rättsläget borde se ut för att 

harmonisera med den grundläggande systematiken bakom inkomstskatt. Kapitlet avslutas 

med en utredning om hur rättsläget kan ändras.  

7.2 Rättsläget idag 
Såsom framhållits i föregående kapitel är rättsläget idag att underprisöverlåtelser av 

lagerfastigheter, som sker mot ersättning överstigande fastigheternas skattemässiga värden, 

inte föranleder någon inkomstbeskattning hos överlåtaren. Detta förutsätter att följande tre 

krav är uppfyllda:  

 

1. att underprisöverlåtelsen ska anses utgöra gåva,  

2. att underprisöverlåtelsen ska avse en hel näringsverksamhet113 och, 

3. att underprisöverlåtelsen ska vara kvalificerad enligt 23 kap. IL. 

 

Det som menas att överlåtelsen inte föranleder någon inkomstbeskattning är att även om 

överlåtaren tar emot en ersättning så tas denna inte upp till beskattning. 

                                                
113 Enligt Silfverberg kan överlåtelsen även avse en verksamhetsgren. Detta följer av att 23 kap. 17 § IL är 

tillämplig på gåvor (Se även Silfverberg, SN 2005, s. 506). 
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7.3 Kritik av hur rättsläget ser ut 
Anledningen till att rättsläget ser ut som det gör är för att HFD i HFD 2015 ref. 48 I och i mål 

429-15 valde att följa sin tidigare praxis, främst RÅ 2004 ref. 42. Sannolikheten för att HFD 

helt skulle avvika från den bedömning som gjordes i 2004 års mål var troligtvis inte särskilt 

stor. Enligt von Bahr har erfarenhet från arbete i domstol visat att det i praktiken inte finns 

någon rättskälla som är starkare än domstolens egen praxis.114 Dessutom var 

omständigheterna i HFD 2015 ref. 48 I och HFD:s dom i mål 429-15 ungefär densamma som 

dem i 2004 års mål, varför det kan anses vara befogat att RÅ 2004 ref. 42 fick ett betydande 

roll i de förstnämnda målen.  

 

HFD:s domskäl i RÅ 2004 ref. 42 är emellertid svårbegripligt i flera hänseenden. Det kan 

därför ifrågasättas om det var lämpligt av HFD att lägga det här målet som grund för sina 

senaste domar från 2015. 

7.3.1 Kritik av RÅ 2004 ref. 42 
Det var i RÅ 2004 ref. 42 som HFD fastslog att den äldre praxisen om gåva av hel närings-

verksamhet bestående av lagerfastigheter skulle vara giltig. Det kan tyckas märkligt att HFD 

ansåg att praxis, från tiden innan införandet av underprislagstiftningen, skulle få fortsatt 

giltighet när det vid dömandets stund fanns en konkret underprislagstiftning i 23 kap. IL.  

 

HFD:s motivering till att den äldre praxisen skulle gälla var att det saknades en uttrycklig 

regel i 23 kap. IL, om att ersättning som överlåtaren erhåller och som överstiger det 

skattemässiga värdet ska tas upp till beskattning. HFD var således av uppfattningen att det 

från en legalitetssynpunkt inte går att enbart tillämpa 23 kap. IL på underprisöverlåtelser av 

lagerfastigheter. 

 

Att göra en bedömning utifrån legalitetsprincipen är en god utgångpunkt på skatterättens 

område. Det följer nämligen av grundlagen att föreskrifter om skatt meddelas genom lag och 

att denna normgivningskompetens för riksdagen inte kan delegeras.115 Beskattningen hör till 

                                                
114 von Bahr, SvSkT 2014:5, s. 432. 
115 8 kap. 2 § p. 2 RF, 8 kap. 3, 9 §§ RF. 
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det s.k. obligatoriska lagområdet.116 Domstolen har således ingen rätt att fatta beslut om skatt 

om det inte framgår av lag.  

 

Frågan är dock om det verkligen skulle strida mot legalitetsprincipen, om HFD i 2004 års mål 

skulle välja att avvika från den äldre praxisen om gåva av hel näringsverksamhet och istället 

bara tillämpa underprislagstiftningen, för att komma fram till slutsatsen att den erhållna 

ersättningen skulle tas upp till beskattning.  

 

De skiljaktiga i 2004 års mål konstaterade att underprislagstiftningen bygger på de grund-

läggande reglerna för beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Från ett systematiskt 

perspektiv följer därför redan av den allmänna regeln i 15 kap. 1 § IL att ersättning som 

erhålls vid överlåtelse av tillgångar ska tas upp som intäkt. Det innebär i sin tur att det inte är 

nödvändigt med en regel i 23 kap. IL som uttryckligen fastslår att ersättning ska tas upp som 

intäkt om den överstiger det skattemässiga värdet.  

 

Att 15 kap. 1 § IL ska ha den inverkan på underprisöverlåtelser som sker mot ersättning 

överstigande det skattemässiga värdet bekräftas dessutom av HFD själv i RÅ 2007 ref. 50. I 

det målet om underprisöverlåtelse av inventarier, som också skedde mot ersättning 

överstigandet det skattemässiga värdet, konstaterade HFD att det inte finns någon praxis om 

gåva av hel näringsverksamhet som motsvarar den som finns på fastighetsområdet. På grund 

av detta, skulle ersättningen tas upp som intäkt enligt 15 kap. 1 § IL. HFD hävdade inte såsom 

i 2004 års mål att det skulle föreligga ett hinder att ta upp ersättningen till beskattning på 

grund av att det saknades en uttrycklig lagbestämmelse om detta i 23 kap. IL. 

 

Det här tyder bara på en sak, nämligen att 15 kap. 1 § IL egentligen är tillämplig på under-

prisöverlåtelser när den erhållna ersättningen överstiger det skattemässiga värdet. Det innebär 

i sin tur att det inte skulle strida mot legalitetsprincipen om HFD i 2004 års mål avvek från 

den äldre praxisen, om gåva av hel näringsverksamhet bestående av lagerfastigheter, och 

tillämpade 23 kap. IL exklusivt.  

 

                                                
116 Hultqvist, SvSkT 2007:6-7, s.405. 
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Nu när det kan fastslås att legalitetsprincipen inte är ett hinder för att 23 kap. IL ska kunna 

tillämpas exklusivt vid underprisöverlåtelser av lagerfastigheter, är det dessvärre ännu svårare 

att förstå varför HFD i 2004 års mål lät den äldre praxisen få fortsatt giltighet. Syftet med 

införandet av underprislagstiftningen var otvivelaktigt att den äldre praxisen som fanns på 

området skulle bli överspelad. Det framgår av förarbeten till UPL: 

 

”De nuvarande krav som uppställs i praxis för att uttagsbeskattning ska kunna underlåtas 

vid underprisöverlåtelse ersätts med en konkret lagreglering.”117  

 

Dessutom är de allmänna bestämmelserna om uttagsbeskattning och kvalificerad 

underprisöverlåtelse i 22 och 23 kap. IL i grunden praxis som kodifierats i lagstiftningen. Det 

faktum att den äldre praxisen om gåva av hel näringsverksamhet inte kodifierades i dessa 

bestämmelser talar därmed också för att den inte var avsedd att vara giltig efter införandet av 

underprislagstiftningen. 

7.3.1 Kritik av HFD 2015 ref. 48 I och HFD:s dom i mål 429-15 
Att HFD lade RÅ 2004 ref. 42 till grund för sin bedömning i HFD 2015 ref. 48 I och mål 429-

15 är besynnerligt mot bakgrund av det anförda i föregående avsnitt. Något som är minst lika 

besynnerligt är att HFD i dessa mål fann att bestämmelserna i 23 kap. IL skulle gälla parallellt 

med den äldre praxisen om gåva av hel näringsverksamhet bestående av lagerfastigheter. 

 

Enligt HFD var det RÅ 2004 ref. 42 som gav uttryck för detta förhållande mellan 

bestämmelserna i 23 kap. IL och den äldre praxisen. Såsom framförts tidigare gjorde dock 

HFD i RÅ 2004 ref. 42 aldrig någon riktig prövning av villkoren i 23 kap. IL, utan prövade 

endast om överlåtelsen enligt den äldre praxisen kunde anses utgöra gåva av hel 

näringsverksamhet. Det kan därför ifrågasättas om HFD gjorde en adekvat tolkning av 2004 

års mål. Var det HFD:s avsikt i 2004 års mål att en underprisöverlåtelse av lagerfastigheter 

skulle uppfylla tre krav, att anses utgöra gåva av en hel näringsverksamhet och vara 

kvalificerad enligt 23 kap. IL, för att inkomstbeskattning skulle underlåtas?  

 

                                                
117 Prop. 1998/99:15, s. 124. 
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Ett argument som talar emot att det var HFD:s avsikt är att det sista kravet överlappar både 

det första och andra kravet. Enligt de allmänna bestämmelserna om uttagsbeskattning och 

kvalificerad underprisöverlåtelse i 22 och 23 kap. IL är en underprisöverlåtelse en överlåtelse 

av en tillgång utan ersättning, eller mot en ersättning som understiger marknadsvärdet utan att 

detta är affärsmässigt motiverat. Begreppet ”överlåtelse” i dessa bestämmelser omfattar 

benefika överlåtelser bl.a. i form av gåvor. Bestämmelserna ska alltså vara tillämpliga oavsett 

om en överlåtelse klassificeras som avyttring eller som gåva, så länge det sker till underpris. 

Detta innebär att det egentligen inte finns ett behov att pröva första kravet om huruvida 

överlåtelsen kan anses utgöra gåva. 

 

Andra kravet om att en hel näringsverksamhet ska överlåtas överlappas av bestämmelsen i 23 

kap. 17 § IL. Där föreskrivs att överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller 

en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren ska överlåtas.118 23 kap. 17 § IL är 

till och med vidare i sin innebörd än andra kravet. Det måste inte vara en hel 

näringsverksamhet som överlåts, utan det går också bra om enstaka fastigheter överlåts. Som 

förklarats i avsnitt 3.3.1 är den rådande uppfattningen att fastigheter utgör separata 

verksamhetsgrenar. 

 

Att underprislagstiftningen överlappar det första och andra kravet, d.v.s. den äldre praxisen 

om gåva av hel näringsverksamhet, talar inte endast för att HFD kan ha gjort en inadekvat 

tolkning av RÅ 2004 ref. 42. Det är också en indikation på att den äldre praxisen inte gör 

någon större nytta längre och att 23 kap. IL kan tillämpas exklusivt.  

7.4 Hur rättsläget borde se ut 
Resonemanget ovan leder fram till svaret om hur rättsläget borde se ut för 

underprisöverlåtelser av lagerfastigheter, som sker mot ersättning överstigande fastigheternas 

skattemässiga värden.  

Huvudregeln vid underprisöverlåtelser av lagerfastigheter är att uttagsbeskattning ska 

aktualiseras. Det innebär att fastigheterna enligt 22 kap. 7 § IL ska tas upp till deras 

marknadsvärden. För att uttagsbeskattning ska underlåtas borde det räcka med att villkoren i 

23 kap. IL är uppfyllda. Det ska alltså inte behöva göras en prövning om överlåtelsen kan 

                                                
118 Detta gäller under förutsättning att koncernbidragsrätt inte gäller.  
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anses utgöra en gåva enligt de allmänna gåvorekvisiten och huvudsaklighetsprincipen. 

Överlåtelsen ska inte heller behöva avse en hel näringsverksamhet, utan kan även avse 

enstaka fastigheter. Anledningen är att dessa två krav som härrör från den äldre praxisen, från 

tiden innan införandet av underprislagstiftningen, borde vara överspelad vid det här laget.119  

 

Att lagerfastigheter överlåts mot ersättning som överstiger fastigheternas skattemässiga 

värden borde inte utgöra något hinder för att villkoren i 23 kap. IL ska kunna tillämpas 

exklusivt. Det får konsekvensen att uttagsbeskattning kan underlåtas så länge alla villkoren i 

23 kap. IL är uppfyllda. Emellertid behöver överlåtaren ändå ta upp ersättningen som denne 

erhåller från förvärvaren som intäkt i näringsverksamhet enligt 15 kap. 1 § IL. Överlåtaren 

blir alltså inte helt fri från inkomstbeskattning i samband med underprisöverlåtelsen.  

 

Att rättsläget borde se ut på detta sätt för underprisöverlåtelser av lagerfastigheter, som sker 

mot ersättning överstigande fastigheternas skattemässiga värden, stämmer väl överens med 

den sammanhållna systematiken som skapats för uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser. 

Ett sådant rättsläge innebär nämligen att lagerfastigheter behandlas på samma sätt som andra 

tillgångar i näringsverksamhet. Det ska således inte spela någon roll om en enskild 

näringsidkare till ett aktiebolag överlåter en lagerfastighet eller ett inventarium. Ersättningen 

som överlåtaren erhåller ska tas upp till beskattning enligt 15 kap. 1 § IL så länge den 

överstiger det skattemässiga värdet. En sådan tillämpning av 15 kap. 1 § IL stämmer också 

överens med att det i förarbeten till underprislagstiftningen står att skillnaden mellan 

ersättningen och det skattemässiga värdet ska beskattas, när ersättning överstiger det 

skattemässiga värdet vid underprisöverlåtelser av tillgångar. 

 

 

 

                                                
119 Det kan dock poängteras att denna praxis fortfarande bör behålla sin giltighet vid underprisöverlåtelser av 

kapitalfastigheter eftersom 22 och 23 kap. IL inte är applicerbara på kapitaltillgångar. 
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7.5 Ändring av rättsläget 
Utifrån det som hittills framförts i detta kapitel, kan det konstateras att det finns goda grunder 

till att rättsläget bör ändras för underprisöverlåtelser av lagerfastigheter. Frågan är härmed hur 

det kan gå till.  

 

Eftersom rättsläget är baserat på två domar från HFD torde den mest rimliga åtgärden vara en 

lagändring. Som regel brukar man utgå från att domar från HFD tillmäts ett prejudikatvärde 

så länge en lagändring inte sker.120 Att rättsläget idag innebär en väsentlig avvikelse från den 

grundläggande systematiken bakom inkomstskatt, talar också för ett behov av lagändring. 

Detta har framförts av Hultqvist: 

 

Upptäcks vid lagtillämpningen att reglerna har fått utformning som motverkar koherens 

eller bidrar till anomalier i systemet är det inget som kan rättas till i tillämpningen, utan en 

kompetens som ingen annan än riksdagen har och som således fordrar en lagändring.121 

 

En uppfattning är att ändring torde kunna åstadkommas av HFD i plenum. Enligt Knutsson 

bör dock ändring hellre ske genom lagstiftning när det handlar om en sedan lång tid etablerad 

praxis som näringslivet har anpassat sig till. Anledningen är att en ändring kan föra med sig 

konsekvenser som kan vara svåra att förutse och därför bör utredas noggrant.122 

 

Den 11 juni 2015 fattade regeringen ett beslut om direktiv till en utredning som ska se över 

vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Syftet med utredningen är att 

säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom 

samma bransch. En särskild utredare ska därför bl.a. kartlägga och analysera förekomsten av 

paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering, samt utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv analysera effekterna av möjligheten respektive avsaknad av 

möjligheten till fastighetspaketering. Dessutom ska utredaren föreslå författningsändringar för 

att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg.123 

 

                                                
120 Norberg, SN 1999, s. 696.  
121 Hultqvist, SN 2013, s. 19. 
122 Se skiljaktig mening i RÅ 2009 ref. 47 II.  
123 Dir. 2015:62 s. 1 f. 
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De underprisöverlåtelser av lagerfastigheter som behandlas i denna uppsats kan eventuellt 

påverkas av utredningen. Anledningen är att dessa underprisöverlåtelser enligt rättsläget idag 

sker till aktiebolag utan några inkomstskattekonsekvenser, vilket alltså är en form av 

paketering av fastigheter. Om det förvärvade aktiebolag senare skulle sälja vidare 

fastigheterna till externa köpare är den sammanlagda skatteeffekten betydligt mer gynnsam än 

om den ursprungliga ägaren skulle sälja fastigheterna direkt till externa köpare. Det finns 

således otvivelaktigt ett utrymme för skatteplanering på detta område och som regeringen 

också troligtvis har ett intresse att komma åt. 

 

Utredningen planeras vara klar senast den 31 mars 2017. Först då kan det finnas ett förslag 

om en lagändring för underprisöverlåtelser av lagerfastigheter som sker från enskilda 

näringsidkare till aktiebolag, mot ersättning överstigande fastigheternas skattemässiga 

värden.124 

  

                                                
124 Dir. 2015:62 s. 2. 
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8. Sammanfattning och slutsatser 
Rättsläget idag är att underprisöverlåtelser av lagerfastigheter, som sker från enskilda 

näringsverksamheter till aktiebolag, mot ersättning överstigande fastigheternas skattemässiga 

värden, inte föranleder någon inkomstbeskattning hos överlåtaren. En genomgång av praxis 

från tiden innan införandet av underprislagstiftningen till idag visar att detta förutsätter att tre 

krav är uppfyllda:  

 

1. Underprisöverlåtelsen ska anses utgöra gåva,  

2. Underprisöverlåtelsen ska avse en hel näringsverksamhet125 och, 

3. Underprisöverlåtelsen ska uppfylla villkoren i 23 kap. IL och därmed vara 

kvalificerad. 

 

Denna gällande rätt harmoniserar emellertid inte med den grundläggande systematiken bakom 

inkomstskatt. En kritisk granskning av praxis från ett systematiskt perspektiv visar att man inte 

borde behöva pröva om en underprisöverlåtelse av lagerfastigheter kan anses utgöra gåva av hel 

näringsverksamhet. Istället borde det räcka med en prövning av villkoren i 23 kap. IL. 

 

Vidare borde inte inkomstskatt kunna underlåtas helt. Under förutsättning att villkoren i 23 kap. 

IL är uppfyllda ska uttagsbeskattning underlåtas, men den ersättning som överlåtaren erhåller 

borde ändock tas upp som intäkt i näringsverksamhet enligt 15 kap. 1 § IL.   

  

                                                
125 Enligt Silfverberg kan överlåtelsen även avse en verksamhetsgren. Detta följer av att 23 kap. 17 § IL är 

tillämplig på gåvor (Se även Silfverberg, SN 2005, s. 506). 
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