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inriktning att belysa de ekonomiska för- och nackdelar vid direktavyttring och 
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Sammanfattning  

I juli 2003 trädde en ny lag i kraft, vilket gjorde det möjligt att sälja aktier till ett dotterbolag 

skattefritt.  Genom kombinationen mellan den tillkomna lagen 2003 och inkomstskattelagen 

skapades användandet av avyttringar genom paketeringar. Alternativet till 

paketeringsprocessen är att sälja sin fastighet direkt genom en skattepliktig försäljning, där 

säljaren beskattar kapitalvinsten respektive har möjlighet att göra avdrag vid en kapitalförlust. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva processerna direktförsäljning och paketerad avyttring av 

fastigheter samt beräkna vilka ekonomiska för- och nackdelar som hänförs de olika 

avyttringssätten. Studien ska även ge en enklare fastighetsekonomiskberäkning för att 

redogöra skillnaderna vid de olika avyttringssätten. Slutligen ska uppsatsen ge en förklaring 

av vilka faktorer som påverkar köparen och säljarens resultat och balansräkning. För att 

genomföra studien har en fallstudie genomförts där säljare och köpare har intervjuats. En 

kvalitativ studie med abduktiv ansats har därför använts. Resultatet av studien visar att det är 

säljaren som når de stora fördelarna med en paketerad avyttring genom den stora 

skattelättnaden. Fallet vi studerat får säljaren en skattelättnad på cirka 3 miljoner kronor. 

Köparen undkommer lagfartskostnaden på 307 tusen kronor men de får ökade kostnader 

genom att de får administrera dotterbolaget. Trots de olika graderna av fördelar har vi förstått 

att de flesta näringsfastigheterna avyttras i paketerad form. Avslutningsvis har vi insett att 

fastigheter som förvärvas i paketerad form inte plockas ut ur bolaget med tanke på den stora 

beskattningen som uppstår. 



 

 

 
 

Abstract 

In July 2003 a new law came into force, which made it possible to sell the shares to a 

subsidiary tax free. The combination between the breaking act 2003 and the income tax act 

created the use of divestitures by bundling. The alternative to the packing process is to sell 

their property directly through a taxable sale where the seller taxing capital gains and are able 

to claim a deduction in a capital loss. The purpose of this paper is to describe the processes of 

direct and packaged sale of properties and calculate the economic advantages and 

disadvantages attributed the different disposal methods. The study will also provide a simpler 

property financial calculation to explain the differences in the various disposal methods. 

Finally, the essay will provide an explanation of the factors that influence the buyers and 

seller's earnings and balance sheet. To conduct the study, a case study carried out in which 

sellers and buyers were interviewed. A qualitative study of abductive shoulder has therefore 

been undertaken. The results of the study show that it is the seller who reaches the major 

advantages of a packaged sale through the large tax credit. The case we have looked at the 

seller a tax break of about 3 million. Buyer eluding land registration cost of $ 307 thousand, 

but they may increase costs by allowing them to administer subsidiary. Despite the different 

degrees of advantages we have understood that most nutritional properties sold in packaged 

form. In conclusion, we have realized that real estate acquired in packaged form is not picked 

out of the company in view of the large taxes that occur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Förkortningsförteckning 

FTL – Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 

IL – Inkomstskattelagen (1999:1229) 

JB- Jordabalken (1970:994) 

SL – Stämpelskattelagen (1984:404) 

ÅRL – Årsredovisningslagen (1995:1554) 
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1. Inledning 
I det här kapitlet inleds läsaren i fastighetens olika försäljningsprocesser med avseende på de 

ekonomiska för- och nackdelar.  Berörande lagändring 2003 kommer presenteras samt en 

presentation av 2010 års praxis som haft betydelse för den ekonomiska påverkan vid 

fastigheters avyttring. Bakgrund och diskussion presenteras vilket kommer leda ut i en 

problemformulering. Syftet med uppsatsen klargörs samt vilka avgränsningar som uppsatsen 

har. Slutligen presenteras uppsatsens två centrala begrepp, direktförsäljning och 

fastighetspaketering. 

1.1 Problembakgrund  

Att sälja fastigheter till låg eller ingen beskattning har varit en möjlighet i Sverige en längre 

tid (Blomqvist, Klinton & Brant, 2012). Vid försäljning av en fastighet är en värdering 

nödvändig för att bedöma fastighetstaxeringen och beskattningen (Persson, 2005). Lagen 

(SFS 1999:1229) beskriver att det är tillåtet att till underpris sälja sin fastighet till ett 

dotterbolag utan skattekonsekvenser. I juli 2003 trädde en ny lag i kraft, vilket gjorde det 

möjligt att sälja aktier till ett dotterbolag skattefritt. Kombinationen mellan den tillkomna 

lagen 2003 och inkomstskattelagen skapades användandet av avyttringar genom paketering. 

Alternativet till paketeringsprocessen är att sälja sin fastighet direkt genom en skattepliktig 

försäljning, där säljaren beskattar kapitalvinsten respektive har möjlighet att göra avdrag vid 

en kapitalförlust (Bergenmo, 2012). 

För en ytterligare förklaring av de två processernas tillvägagångssätt, kan förloppet ses i en 

förenklad figur nedan. En privatperson som äger en fastigheten kan välja att sälja sin fastighet 

direkt eller avyttra den i sitt aktiebolag. Väljer privatpersonen att sälja fastigheten genom sitt 

aktiebolag finns det ytterligare två val fastighetsägaren måste göra. Antingen kan 

försäljningen genomföras direkt eller genom en så kallad paketerad form. Bergenmo (2012) 

förklarar att en avyttring i paketerad form sker genom att aktiebolaget bildar eller använder 

sig av ett befintligt dotterbolag. Fastigheten överförs till dotterbolaget genom en 

underprisöverlåtelse eller överlåtelse till marknadspris (Kleerup & Tegnander, 2009). När 

dotterbolaget är upprättat och fastigheten överförd avyttras dotterbolaget i form av aktier 

(Bergenmo, 2012). Resultatet blir att säljaren inte berörs av några inkomstskattekonsekvenser 

(Blomqvist et al., 2012).  

 

Figur 1.  Avyttringsmöjligheter av fastighet, egen tolkning 

2010 kom en ny praxis som ändrade förutsättningar vid försäljning av fastigheter 

(Riksåklagaren, 2000). Fallet som uppmärksammades i kammarrätten berörde om företagets 
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andelar utgjorde lagertillgångar eller kapitaltillgångar (Kammarrätten, 2010). För att en 

paketering av en fastighet ska kunna avyttras utan skattekonsekvenser krävs det att aktierna i 

ett aktiebolag utgör kapitaltillgångar till moderbolaget. Kapitaltillgångar innebär tillgångar 

som inte är lagertillgångar, kundfodringar, aktuella arbeten, inventarier och liknande 

tillgångar. Om aktierna är i något slag som nämndes ovan är försäljningen av sådana 

tillgångar skattepliktiga (Blomqvist et al., 2012). Det som anses som lagertillgångar är 

fastigheter som ingår i byggnadsrörelse och handel med fastigheter (Norell, Tegnander & 

Werkell, 2006). Allt fler avgörande besked från olika tvister skapar en osäkerhet hos 

fastighetsägarna angående skattekonsekvenserna vid avyttring av fastigheter (Blomqvist et al., 

2012). I ett fall som uppmärksammats upprättade ett företag 30 stycken ekonomiska 

föreningar som sedan avyttrades i olika omgångar (Kammarrätten, 2010). 

Förvaltningsdomstolen och skatterättsnämnden hade blandade motiveringar för när och hur 

klassificeringen av lagertillgångar och kapitaltillgångar skulle ske. Skatterättsnämnden (2012) 

undersökte bland annat antalet försäljningar för att motivera om aktierna utgör lagertillgångar. 

Enligt Förvaltningsrätten (2011) har beslut tagits med motivering om att omsättningssyfte 

tydligt syntes och därför skulle också beskattning ske på de paketerade fastigheterna.  

1.2 Problemdiskussion 

Enligt (SFS 1999:1229) ”ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad 

det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed”. Det finns tre kategorier 

av inkomstslag, vilka är: tjänst, näringsverksamhet och kapital, där nettointäkten beskattas i 

varje inkomstslag. Aktiebolag har endast näringsverksamhet som inkomstslag och ska 

beskattas enligt det. När fastigheter ska avyttras tillämpas regler för inkomstslaget kapital, för 

att beräkna vinster och förluster skattemässigt (Gyland & Jakobsson, 2012). Problematik 

uppstår genom svårighet i gränsdragningen mellan de olika inkomstslagen vilket har lett till 

ett flertal rättsfall (Gyland & Jakobsson, 2012). Högsta förvaltningsdomstolen har bland annat 

uppmärksammat fallet Guldmyran där problematiken är om andelar i ekonomiskförening, 

vilket beskattas likt aktiebolag, utgör lagertillgångar eller kapitaltillgångar.  

Vid en direktförsäljning ska säljaren beskatta kapitalvinsten alternativt en möjlighet att göra 

avdrag vid en kapitalförlust (Gyland & Jakobsson, 2012). Med tanke på att säljaren erhåller 

skatteplikten kan säljaren stå inför ekonomiska för- eller nackdelar på grund av skatteeffekter 

och avskrivningsunderlag vid en direktförsäljning.   

Lagändringen 2003 skapade möjlighet att minimera skatteeffekten vid försäljning av en 

fastighet, vilket ledde till att försäljningar började äga rum genom paketering. Dock har ny 

praxis, som utgavs 2010, ändrat förutsättningarna vid försäljning genom paketering. I de 

praxis ifrågasattes vad som var skattepliktigt och inte skattepliktigt, om aktiebolaget utgav 

kapitaltillgångar eller inte kapitaltillgångar (Blomqvist et al., 2012). Det är den problematik 

fastighetspaketeringen befinner sig i, när det anses vara en lagertillgång och när klassas 

andelar som kapitaltillgångar. Det påverkar de ekonomiska för- och nackdelar hos företaget. 

Om fastigheten utgör kapitaltillgångar, som tidigare pressenterats som beskattningsfria, står 

köparen och säljaren inför ytterligare val. Vid valet av en paketerad försäljning undkommer 

säljaren vinstbeskattningen, dock tillkommer en längre och mer utdragen process som till 

exempel upprättande av aktiebolag samt administrativa kostnader. Administrativa kostnader 

är till exempel att fler kostnadsställen uppstår då ett dotterbolag förvärvas. Köparen kommer 

vid en paketerad fastighet eventuellt att kunna förvärva fastigheten till ett lägre pris. Dock 

erhåller köparen en latent skatteskuld, det vill säga att de eventuellt kommer få en högre 

vinstskatt vid en framtid avyttring. Den latenta skatteskulden uppkommer på grund av att 

köparen oftast anskaffar fastigheten till ett lägre pris vid ett paketerat förvärv än vid ett 
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direktförvärv, då fastigheten avyttras i dotterbolaget. För att den latenta skatteskulden ska 

uppkomma krävs det att den paketerade fastigheten, vid ett senare tillfälle avyttras genom en 

direkt försäljning eller att fastigheten tags ut ur dotterbolaget. Om fastigheten avyttras i 

paketerad form återigen uppkommer inte någon latent skatteskuld. En ytterligare aspekt 

köparen bör ta hänsyn till är att ett lägre avskrivningsunderlag skapas, då det baseras på 

anskaffningskostnaden (B. Wallefors, personlig kommunikation, 26 februari, 2013).   

Säljaren är den part som tar ställning till avyttringssätt, vilket i sin tur även kommer påverka 

köparen. Valet av avyttringssätt påverkas av de ekonomiska för- och nackdelarna som skapas 

vid de olika avyttringssätten. Därför anser vi att det är intressant att belysa de för- och 

nackdelar som köpare och säljare erhåller vid antingen en direktavyttring eller en avyttring 

genom paketering. Enligt Williamson (1993) uppstår olika transaktionskostnader inom 

företag. Det är viktigt att ha en bra organisation och styrning inom företaget för att minimera 

transaktionskostnader.  För att skapa ett bra utfall för alla parter gäller det att affärer som ska 

upprättas tydligt analyseras innan avslut.  Williamson (1993) fortsätter med att beskriva att 

det är viktigt att företag anpassar sig efter vilket utfall företag vill ha med varje enskild affär. 

Sedan lagändringen 2003 har antalet paketerade fastigheter ökat och tanken med lagändringen 

var att omedelbar beskattning skulle undvikas men inte helt tas bort, påvisar Norell et al,. 

(2006). Tegnander (2013) beskriver att direktförsäljningar av fastigheter drastiskt minskat 

beroende på den nya skattesituation som uppkommit genom den nya lagändringen.  Svensson 

(2008) påvisar att det är fördelaktigt att planera skattekonsekvenser genom vad lagen tillåter 

och förstår det ökade antalet fastighetspaketeringar.  

Vi har illustrerat en bild av för- och nackdelar vid direktavyttring avseende säljare och köpare 

för att förtydliga processen, figur 2. Staplarna i diagrammen är inte skalenliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modell för- och nackdelar direktförsäljning, egen tolkning 

I en direktförsäljning påverkas säljaren fördelaktigt genom administrationskostnaderna 

minskar och samtidigt uppkommer en beskattning. Köparen erhåller ett högre 

avskrivningsunderlag och den eventuellt latenta skatteskulden minskas. En nackdel köparen 

åtar sig vid en direktförsäljning är en högre anskaffningskostnad (B. Wallefors, personlig 

kommunikation, 26 februari, 2013). 
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Vidare illustreras en bild av för- och nackdelar vid fastighetspaketering avseende säljare och 

köpare för att förtydliga processen, figur 3. Staplarna i diagrammen är inte skalenliga. 

 

Figur 3. Modell för- och nackdelar fastighetspaketering, egen tolkning 

Figuren visar att säljaren påverkas fördelaktigt av beskattningen medan administrationen är en 

nackdel. Köparen påverkas genom en lägre anskaffningskostnad men samtidigt ett lägre 

avskrivningsunderlag samt kan en latent skatteskuld uppkomma (B. Wallefors, personlig 

kommunikation, 26 februari, 2013). 

Vi anser att kunskapen inom området är begränsad och vill därför belysa för- och nackdelar 

inom ämnet fastighetsavyttring. Uppsatsen riktar sig därför främst till de olika parterna i en 

fastighetsavyttringsprocess som berörs av valet mellan direktavyttring och avyttring genom 

paketering 

1.3 Problemformulering  

Hur skiljer sig de ekonomiska för- och nackdelar vid en direkt försäljning jämfört med en 

försäljning av en paketerad fastighet för säljare och köpare? 

1.4 Syfte 

Beskriva processerna direktförsäljning och paketerad avyttring av fastigheten samt beräkna 

vilka ekonomiska för- och nackdelar som hänförs de olika avyttringssätten. Uppsatsen ska 

även ge en enklare fastighetsekonomiskberäkning för att redogöra skillnaderna vid de olika 

avyttringssätten. Slutligen ska uppsatsen ge en förklaring av vilka faktorer som påverkar 

köparen och säljarens resultat och balansräkning.  

1.5 Avgränsning  

Avgränsning sker genom att koncernredovisningen inte studeras samt att momsen bortses.  
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2. Referensram 
I kapitlet kommer läsaren inledas på de teorier som är relevanta för uppsatsen. Inledande 

finns en allmän beskrivning av klassificering av fastigheter och taxeringen av en fastighet. 

Vidare beskrivs transaktionskostnader, lagfart, avskrivning och balans- och resultaträkning. 

Därefter förklaras processerna vid en direkt försäljning och försäljning genom paketering. 

Vardera process tar upp avyttringens beskattning.  

2.1 Teori inledning 

Uppsatsen utgår ifrån två centrala begrepp, avyttring av en fastighet genom direktförsäljning 

och avyttring av en fastighet genom paketering. En avyttring är till exempel när en tillgång 

överlåts mot ersättning (Kleerup & Tegnander, 2009). Vid en direktavyttring ska stämpelskatt 

betalas eller så ska en möjlighet fås genom att göra avdrag på fastighetens värdeförändring 

(Gyland & Jakobsson, 2012), vilket förklaras ingående i uppsatsens första centrala begrepp. 

Som bakgrunden beskrev har det länge varit möjligt att sälja en fastighet till låg eller ingen 

beskattning. Enligt praxis som publicerades 2010 försvårades paketerad avyttring, då det 

uppmärksammades att fastigheten måste bestå av kapitaltillgångar för att inte vara 

beskattningspliktiga (Blomqvist et al., 2012). Det leder in på uppsatsens andra centrala 

begrepp, vilket är avyttring av fastighet genom paketering. Paketering innebär att avyttringen 

sker genom att moderbolaget upprättar ett dotterbolag eller använder befintligt dotterbolag, 

och därefter säljs dotterbolaget i form av aktier. Fastigheten finns då med i dotterbolaget vid 

försäljning. Genom försäljningen ska fastighetens tillgångar utgöra kapitaltillgångar för att 

inte vara skattepliktigt. Utgör fastigheten lagertillgångar räknas det som en intäkt och är 

därmed skattepliktigt (Svensson, 2008). Fastighetsägaren står därför inför ett avyttringsval, 

om de ska avyttra genom paketering eller direktförsäljning. För att få en ökad förståelse av de 

två processerna kommer inledande en beskrivning av näringsfastighet göras, en beskrivning 

av hur fastighetens taxeringsvärde nås, de transaktionskostnaderna som medförs och 

redogörelse för avskrivningsunderlaget samt balans- och resultaträkning.  

2.2 Näringsfastighet 

En näringsfastighet är en byggnad där enheten inte är klassad som småhus vid taxeringen av 

fastigheten. Nyttjande och förfogande av näringsfastighet och näringsbostadsrätter anses som 

näringsverksamhet medan privatbostadsfastigheter och andra privata bostäder inte medräknas 

i näringsverksamhet (Wadell, 2005). Om fastigheten ägs av en juridisk person, som ett 

aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag klassas byggnaden som en 

näringsfastighet (Skatteverket, 2011). Enligt (SFS 1999:1229) ska juridiska personer 

klassificera alla kostnader till inkomstslaget näringsverksamhet. Genom att en verksamhet 

bedrivs yrkesmässigt, vinstdrivande samt självständigt uppfylls kraven för att klassas som 

näringsverksamhet (Gyland & Jakobsson, 2012). Näringsverksamhet är en verksamhet som 

bedrivs professionellt och på egen hand. Redovisning ska ske med inkomstslaget 

näringsverksamhet där inkomster och utgifter ska tas upp. Resultatet ska redogöras enligt 

bokföringsmässiga grunder. När någon som är skatteskyldig behandlar överskott eller 

underskott i verksamheten kvittas det automatiskt mot varandra vid beräkning av resultat vid 

näringsverksamhet. Om ett underskott uppstår i näringsverksamheten som inte har beaktats i 

taxeringen, kan det dras av vid nästkommande taxering (Wadell, 2005). 

För beskattning som näringsfastighet ska fastigheten klassas som näringsverksamhet. 

Näringsfastigheter beskattas löpande enligt avtal, vilket innebär att alla inkomster ska tas upp 

som intäkter och alla utgifter är avdragsgilla. En typ av näringsfastighet är hyreshus. Intäkter i 

form av hyror och förmåner ska redovisas samt kostnader som avskrivning, fastighetsskatt, 

finansiella kostnader, underhåll och driftkostnader (Gyland & Jakobsson, 2012). Inkomster 

och utgifter ska periodiseras så att utgifter dras av och inkomster tags upp under den tid de är 
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hänförda till. Beskattningen har företagsekonomiska principer att utgå ifrån och enligt god 

redovisningssed ska periodiseringen göras. Fastighetsskatt och fastighetsavgift får dras av i 

näringsverksamheten (Gyland & Jakobsson, 2012). 

2.2.1 Fastighetstaxering 

Fastighetsskatten baseras på taxeringsvärdet och tillfaller den som bär lagfart av fastigheten.  

Fastighetstaxering sker även av byggnad på ofrigrund det vill säga annans mark. 

Byggnadstillbehör och industritillbehör räknas med i underlaget för fastighetstaxeringen. 

Enligt (SFS 1979:1152)bestäms inget värde för industritillbehör. Om byggnads- eller 

industritillbehör leasas utgör de lösegendom och ska inte ingå i taxeringsvärdet (Wadell, 

2005).  

Fastighetstaxering ses i form av allmän och separat taxering. Var sjätte år sker den allmänna 

fastighetstaxeringen för en speciell typ av taxeringsenhet. Separat taxering genomförs om det 

föreligger nya taxeringsgrunder enligt (SFS 1979:1152)som till exempel vid ny- eller 

ombildning. Basvärdet fastställs för varje taxeringsenhet både vid allmän och separat 

taxering. Basvärdet omräknas till ett taxeringsvärde som blir underlag till fastighetsskatten. 

(Tegnander, 2000). Det bestämda taxeringsvärdet får stor betydelse vid uträkning av 

kapitalvinst vid försäljning av fastighet. Det mest förekommande när det gäller 

fastighetstaxering är att fastigheten är skattepliktig. Vilket innebär att taxeringsvärdet 

uträknas för de skattepliktiga fastigheterna (Larsson & Haapaniemi, 2005). Taxeringsvärdet 

behöver inte alltid vara ett rättvisande värde (O'brien, 1958). 

2.2.2 Transaktionskostnader      

Transaktionskostnader uppstår i företag genom beslut av affärshändelser, som till exempel 

beslut gällande försäljning av fastighet. I ett företag är det viktigt att ha en bra organisation 

och struktur för att minimera transaktionskostnader. Det finns både positiva och negativa 

transaktionskostnader. Positiva transaktionskostnader uppstår när kostnaden för till exempel 

administrativa kostnader, vid beslut om avyttring av fastighet är lägre än vinsten av 

fastighetsförsäljningen. Negativa transaktionskostnader uppstår när kostnaderna för beslut av 

affärshändelse överstiger vinsten av beslutet. Företag måste lära sig att hushålla med sina 

transaktionskostnader för att uppnå ett bra resultat (Williamson, 1993).  

2.2.3 Lagfart 

Vid ett förvärv av en fasighet ska en ansökan om lagfart göras hos inskrivningsmyndigheten. 

Ansökan ska genomföras både om det omfattar en juridisk person eller en privatperson som 

övertagit fastigheten (Svensson, 2008). Vid en ansökan ska handlingarna från förvärvet 

skickas till inskrivningsmyndigheten, enligt (SFS 1970:994). Enligt (SFS 1970:994) ska 

ansökan göras inom tre månader efter förvärvet. Vid beviljandet av lagfarten kommer köparen 

erhålla en stämpelskatt. Fastighetens värde ligger till grund för stämpelskatten. Är 

köpeskillingen större än taxeringsvärdet ska köpeskillingen återspegla fastighetens värde. En 

juridisk person som förvärvar fastigheten är skyldig att betala en stämpelskatt på 4,25 procent 

av det största värde av köpeskillingen eller taxeringsvärdet. En avgift för expedition tas även 

ut när lagfarten skrivs av inskrivningsmyndigheten (Svensson, 2008). 

2.2.4 Avskrivning     

Sandström (2008) belyser att vid bokföringen av en fastighet tillhör fastigheten 

anläggningstillgångar, och det är fastighetens anskaffningsvärde som ska bokföras. 

Anskaffningsvärdet utgör det som är betalt för byggnaden, stämpelskatt samt 

expeditionsavgift (Svensson, 2008). Enligt (SFS 1995:1554) anses en anläggningstillgång i 

verksamheten som stadigvarnade bruk. Bolagets anläggningstillgångar försämras varje år och 

det ska därför bokföras som en kostnad. En minskning av anskaffningsvärdet på tillgången 
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bokförs därför vid årets slut, vilket benämns som avskrivning (Sandström, 2008). Enligt (SFS 

1970:994) säger att värdeminskningen ska ske årligen på anskaffningskostnaden som 

inneburit med förvärvet. Vidare i (SFS 1970:994) ska en avskrivningsplan erhållas för 

värdeminskningen. Avskrivningsplanen ska utgöra en procentsats som fastigheten minskar i 

värde för varje år. Procentsatsen ska baseras på den ekonomiska livslängd som byggnaden 

förväntas erhålla. Sandström (2005) skriver att värdeminskningen på fastigheter minskas med 

en lägre procentsats än vad till exempel maskiner gör, alltså sker avskrivningen på fastigheter 

på längre tid. Skatteverket (2013) anser att byggnader har en årlig avskrivning på 2 procent.  

Överstiger det skattemässiga värdet priset vid förvärvet ska utgiften vid anskaffningen utgör 

värdet som är skattemässigt (Kleerup & Tegnander, 2009). Thomasson et al., (2008) skriver 

att mark inte får avskrivas eftersom mark inte sjunker i värde. Vad som går att läsa ovan 

omfattar avskrivning vilket är komplext (Hulten & Wycoff, 1995).  

Nedskrivning och uppskrivning av anläggningstillgångar ska ske enligt (SFS 1995:1554). En 

nedskrivning av anläggningstillgången görs om tillgången har ett lägre värde än 

anskaffningsvärdet. Det förutsätts dock att det lägre värdet har en bestående verkan. En 

uppskrivning av en anläggningstillgång kan ske enligt (SFS 1995:1554) om 

anskaffningsvärdet är högre än det bokförda värdet. Det förutsätts då att 

anläggningstillgången har ett bestående och tillförlitligt värde som är större än det bokförda 

värdet. Utifrån det uppskrivna värdet beräknas avskrivningen. Det förutsätts dock att 

uppskrivningen nyttjas som uppskrivningsfond eller att aktiekapitalet ökar i nyemission eller 

fondemission, enligt (SFS 1995:1554). 

2.2.5 Balans- och resultaträkning 

Översikten över företagets ekonomiska tillgångar och finansieringar vid en specifik tid kallas 

balansräkning (Thomasson et al., 2008). Lagen (SFS 1995:1554) beskriver balansräkningen 

företagets ekonomiska läge vid tidpunkten när balansräkningen upprättas genom skulder, 

tillgångar och eget kapital. Resultaträkningen beskriver hur företagets utfall sett ut under året, 

om det varit lönsamt eller inte (Thomasson et al., 2008). Enlig (SFS 1995:1554) visar 

resultaträkningen intäkter och kostnader samt årets resultat. Lagfart ses som en utgift och 

adderas på köpeskillingen för en fastighet. Det är vanligt att en slutlig reglering av 

ekonomiska förhållanden mellan säljare och köpare görs på köparens tillträdesdag. Kostnader 

och intäkter brukar då även fördelas och avräknas. Avskrivningar på byggnader läggs först på 

ett kostnadskonto och på ett värdeminskningskonto. Värdeminskningskontot innehåller de 

ackumulerade avskrivningarna på byggnaden. Det bokförda restvärdet för byggnaden 

redovisas genom anskaffningsvärdet minus de ackumulerande avskrivningarna. När en 

fastighet säljs ska den bokföringsmässiga realisationsvinsten eller förlusten beräknas, vilken 

sedan ska redovisas på resultaträkningen. Resultatet utgör grunden för beskattningen (ibid.).    

Enligt (SFS 1995:1554) redovisas försäljningar av aktier i resultaträkningen. 

Realisationsvinsten eller förlusten ska beräknas och hänföras på rätt intäktsställe. Enligt 

Thomasson et al., (2008)   ska aktier som köps debiteras på tillgångskontot med summan 

aktierna förvärvats för. Aktier i dotterbolag utgör vanligtvis långfristig placering och ska 

klargöras enskilt i balansräkningen.  

2.3 Direkt försäljningens process 
Vid en direktförsäljning säljs fastigheten mot ersättning (Skatteverket, 2012). Enligt (SFS 

1970:994) ska inskrivningen av förvärvet skrivas in, vilket även kallas lagfart. Vidare i (SFS 

1970:994) beskrivs det att om fastigheten är upplåten på tomträtt gäller även krav på 

inskrivning. När en fastighet avyttras direkt, ses den som fast egendom vilket gör att lagen om 

stämpelskatt ska tillämpas. I (SFS 1984:404) är formerna för förvärv uppräknade, vilka är: ”1. 
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Köp eller byte 2. Tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller 

förening 3. Expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller skyldighet 

att lösa fast egendom”. Kågerman och Lohmander (2004) menar att uppräkningen anses som 

heltäckande och förvärv som inte är inräknade ses som skattefria. Arv, gåva, bodelning, 

fusion, och fång genom fastighetsbildning ingår. Fång genom fastighetsbildning innefattar 

klyvning samt fastighetsbildning. Tomträtter som förvärvas är skattepliktiga om de sker 

genom upplåtelse eller annat som nämnt ovan (Kågerman & Lohmander, 2004). 

2.3.1 Säljarens beskattning  

Ett aktiebolag bedöms som en juridiskperson, vilket innebär att det är skattepliktigt. 

Aktiebolag ska betala arbetsgivaravgifter, moms, fastighetsskatt samt företagsskatt. 

Förmögenhetskatt berör inte aktiebolagets tillgångar, utan den hänförs till aktieägaren 

(Gyland & Jakobsson, 2012). När det gäller fastighetsbeskattning är inkomster från 

näringsverksamhet och kapital det mest betydelsefulla. Resultatet av ekonomiskt slag från 

överlåtanden och nyttjande av hyreshus-, småhus-, industri- och lantbruksenheter beskattas 

som inkomst från näringsverksamhet eller kapital (Skatteverket, 2013). 

Vid en avyttring beräknas försäljningsintäkterna och omkostnadsbeloppet för att nå 

fastighetens värdeminskning respektive värdeökning under innehavet av fastigheten. Det är 

den värdeförändring som säljaren ska beskatta. Vid beskattningen ska inte inflationen vägas 

in utan det är den nominella vinsten eller förlusten som beskattas eller görs avdrag för. 

Försäljningsintäkten består av intäkter fastigheten genererar, alltså försäljningspris, minus de 

kostnader som förekommit vid försäljning. Det kan vara kostnader för till exempel mäklare. 

Omkostnaderna består av anskaffningsutgifter, förbättringsutgifter och reparationer som 

bidragit till förbättring. Anskaffningsutgifter är den summan som säljaren betalt för 

byggnaden, stämpelskatt och expeditionsavgift. Förbättringsutgifter omfattar kostnader som 

lagts på byggnaden i förbättringssyfte. De kostnaderna ska uppgå till minst 5000 kronor för 

att vara avdragsgilla. Reparationskostnader som är avdragsgilla ska utförts inom fem år före 

försäljningen. De är dock inte avdragsgilla i en näringsfastighet om de lyfts i inkomstlaget 

tidigare (Wadell, 2005). Reparationerna som utförts i förbättringssyfte ska ge en bättre 

kondition av byggnaden än vid införskaffandet av den, samtidigt som de ska minst uppgå till 

5000 kronor. Omkostnadsbeloppet dras av från försäljningsintäkten, vilket resulterar i en 

kapitalvinst respektive en kapitalförlust som utgör beskattningsbeloppet (Gyland & 

Jakobsson, 2012). Tidpunkten beskattningen av en kapitalvinst ska ske är det år som 

avyttringen ägde rum. Om avyttringen resulterade i en kapitalförlust kan den drags av när 

förlusten är säker (Kleerup & Tegnander, 2009). 

   

Försäljningspris  

- Försäljningskostnader  

- Omkostnadsbeloppet  

  

= Kapitalvinst/kapitalförlust  

* Skattesats (Vinst 22 % / Förlust 100 % avdragsgillt)  

= Beskattningsbelopp för kapitalvinst/kapitalförlust  

 

Figur 4. Modell för beräkning av beskattningsbeloppet för kapitalvinst/kapitalförlust, egen 

tolkning 
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Resultat vid avyttring av fastighet hos ett aktiebolag beskattas vinst respektive förlust i 

inkomstlaget näringsverksamhet, enligt (SFS 1999:1229). Om det finns ett värde i 

köpekontraktet för mark- och byggnadsinventarierna ska det drags av från kapitalvinsten hos 

näringsfastigheten (Lodin, Lindencrona, Melz & Silverberg, 2007). Vid en kapitalvinst ska 

hela vinsten beskattas (Kleerup & Tegnander, 2009). Beskattningen uppgår till 22 procent, 

tidigare 26,3 procent (Skatteverket, 2013). Enligt (SFS 1999:1229) får en kapitalförlust 

kvitteras mot en kapitalvinst. I (SFS 1999:1229) beskrivs det att det beskattningsåret 

kapitalförlusten är definitiv får den drags av. Vid en kapitalförlust kan den kvittas upp till 100 

procent mot kapitalvinster. Kapitalförlusten kan sparas i företaget och kvitta en framtid 

kapitalvinst (Skatteverket, 2013).  

Om ett fastighetsföretag är ett aktiebolag utgör det alltid en förvärvskälla. Det som anses som 

lagertillgångar är fastigheter som ingår i byggnadsrörelse och handel med fastigheter. Vid 

innehav av aktie eller andel i ett företag med verksamhet inom fastighetsförvaltning, om det 

är så att någon av företagets fastigheter har utgjort lagertillgång i byggnadsrörelse eller köp 

och försäljning med fastigheter, skall aktien eller andelen ses som en lagertillgång. Det gäller 

dock endast om företaget är ett företag med få personer och den skatteskyldiga personen är 

företagets ledare. Intressegemenskap finns mellan skatteskyldig och företaget eller om 

företaget är ett handelsbolag. Det krävs att alla fastigheter inom ett fastighetsförvaltande 

företag utgör kapitaltillgångar för att det ska anses som fastighetsförvaltande (Norell et al., 

2006).  

2.3.2 Köparens beskattning 

Köparen erhåller beskattningen vid en framtid försäljning. Beskattningen är baserat på bland 

annat anskaffningskostnaderna (Wadell, 2005). Vid framtid försäljning kommer köparen få 

ovanstående säljares skattebelastning.     

Skatt beräknas med grund på fastighetens värde. Enligt (SFS 1984:404)beskrivs att 

fastighetens värde bedöms av högsta köpeskillingen och taxeringsvärdet för året närmast före 

det år lagfart beviljades. Om taxeringsvärde saknas ska köpeskillingen jämföras med det 

värde som sakkunnig på inskrivningsmyndigheten anser att fastigheten haft vid tidpunkten av 

köpehandlingen. Enligt (SFS 1979:1152) ska taxeringsvärdet motsvara 75 procent av 

marknadsvärdet. Det tas inte i hänsyn vid beräkningen av stämpelskatten utan beslut av 

sakkunnig ska fattas till 100 procent.  

Fastigheter kan betalas med annat än pengar som till exempel vid byte av fastighet. Om byte 

sker anses taxeringsvärdet som ersättning. Taxeringsvärde för året närmast före det år då 

ansökan om lagfart beviljas ska bedömas med köpeskillingen för att besluta det 

stämpelskattgrundade värdet. Det kan ibland bli något felaktigt, om fastigheten har förändrats 

väsentligt under tiden mellan tidpunkten för taxering och köpet kan stämpelskatten bli lägre 

eller högre än avsett, enligt (SFS 1984:404). 

2.4 Paketerad fastighets process 

En omstrukturering innebär olika typer av överföringar som till exempel av fastigheter och 

aktier som sker mellan bolag och juridiska personer där det förekommer ett gemensamt 

intresse. Genom att använda sig av metoden fastighetspaketering kan en beskattning helt utgå 

av näringsbetingade delar (Norell et al., 2006). ”Tanken med dessa transaktioner är att uppnå 

en skattefri försäljning av aktier eller andelar” (Kleerup & Tegnander, 2009, s.183). Aktierna 

eller andelarna måste utgöra kapitaltillgångar för att vara skattefria (Kleerup & Tegnander, 

2009). Skatter som stämpelskatt och mervärdesskatter kan bli intressanta vid en försäljning 

genom en paketerad fastighet. Nya lagar infördes 2003 för att underlätta omstruktureringar, 
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främst när det gäller skattekonsekvenser (Norell et al., 2006). Enligt prop. 2002/03:96 säljs 

näringsbetingade aktier eller andelar skattefritt. 

Fastighetspaketeringens process fortlöper genom att företaget bildar eller använder ett 

befintligt dotterbolag. I dotterbolaget överförs fastigheten från moderbolaget genom 

överlåtelse. Moderbolaget säljer därefter dotterbolaget som aktier, där fastigheten medföljer 

avyttringen av dotterbolaget (skatteverket, 2013).  

 

Figur 5. Paketeringsprocessen, egen tolkning 

2.4.1 Upprättande av aktiebolag 

Enligt (SFS 1995:1554) bildas ett aktiebolag av en eller flera skapare som är fysiska personer 

och bosatta inom Europa. Lagen (SFS 1995:1554) påvisar att vid upprättandet av ett 

aktiebolag så ska ett förslag skapas till en stiftelseurkund. En eller flera av skaparna ska 

teckna sig för alla aktier och de ska även betalas. Enligt (SFS 1995:1554) ska aktierna betalas 

i pengar. Betalningen ska ske genom insättning på ett separat konto som skaparna har öppnat 

för ändamålet. Beloppet som satts in får endast tags ut när hela insättningsbeloppet finns på 

kontot samt att stiftelseurkunden har signerats av alla skapare. Skaparna ska även färdigställa 

och signera stiftelseurkunden vidare ska styrelsen registrera bolaget. Bolaget ses som bildat 

när stiftelseurkunden har signerats av samtliga skapare. Skaparna ska ange hur mycket som 

betalas för varje aktie samt namn, personnummer och adress enligt (SFS 1995:1554). Ett 

aktiebolag ska ha ett aktiekapital vilket ska föreligga i bolagets redovisningsvaluta, svenska 

kronor. I svenska kronor ska aktiekapitalet vara minst 50 tusen kronor enligt (SFS 

1995:1554). 

2.4.1.1 Försäljning till underpris 

För att sälja en tillgång till underpris får det inte vara affärsmässigt motiverat. Tillgången säljs 

helt utan ersättning eller till ersättning som anses som ett underpris. Vid benämning 

överlåtelse menas bland annat byten, köp och gåvor. Om underprisöverlåtelsen sker till ett 

pris som motsvarar det skattemässiga värdet resulterar det inte i någon inkomstskatt. 

Kostnaden vid avyttringen motsvarar det skattemässiga värdet vid kapitaltillgångar. Ett 

värdeminskningsavdrag vid avyttring kan återföras för att minska anskaffningskostnaden. 

Underhåll och reparationer ska inte ses som en förbättringsutgift och därmed öka 

anskaffningskostnaden (Norell et al., 2006). Understiger kostnaden det skattemässiga värdet 

ska fastigheten ändå ses som överlåten. I det fallet anses fastigheten förvärvad för samma 

belopp enligt (SFS 1999:1229). Det skattemässiga värdet skulle kunna sättas högre än 

överlåtelsepriset om taxeringsvärdet understiger det skattemässiga värdet. Stämpelskatten 

beräknas på taxeringsvärdet året före då lagfarten beviljades eller på överlåtelsepriset. När 
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någon köper en fastighet till underpris räknas avskrivningsunderlaget på fastighetens 

taxeringsvärde med avseende på året då fastigheten förvärvades och uppdelningen mellan 

mark och byggnad (Norell et al., 2006).  

Kapitalvinst vid näringsbetingade andelar är skattefria vilket gör att det inte finns något 

belopp att uttagsbeskatta. Enligt (SFS 1999:1229) sker uttagsbeskattning när en tillgång har 

överlåtits mot ersättning som understiger marknadsvärdet eller utan ersättning alls. Det 

förutsätts vid försäljningsvinst som skulle beskattas som avkastning av näringsverksamhet. 

Beskattningen sker genom att tillgången säljs till motsvarande pris på marknaden. Det är ofta 

svårt att fastställa marknadsvärdet och det blir därför approximativt. All näringsinkomst för 

aktiebolag samt juridiska personer beskattas som näringsinkomst (Norell et al. 2006). Det 

innebär att reglerna inte gäller vid underprisöverlåtelser när det gäller näringsbetingade 

andelar som överlåts till underpris. Utdelningsbeskattning kan däremot användas för ägare av 

bolag som sålt näringsbetingade andelar för underpris om ägaren är skatteskyldig vid 

utdelning. I rättsfallet RÅ 2004 ref. 140 påvisas att utdelningsbeskattning ska ske när det är 

två parter som är av intressegemenskap säljer och köper näringsbetingade andelar mellan 

varandra. Det ska vara ett aktiebolag, ekonomiskförening eller speciella utländska bolag som 

är förvärvare (Norell et al., 2006). 

2.4.1.2 Förutsättning för underprisöverlåtelse 

När det finns möjlighet till underprisöverlåtelser är poängen att uttagsbeskattning ska 

undvikas. Vid näringsbetingande andelar och andelar som är skattefira gäller samma sak. 

Förutsättningar för underprisöverlåtelser är att förvärvarens tillgång ska beskattas som 

inkomst av näringsverksamhet. Försäljningen ska omfatta hela verksamheten. Om det finns 

rätt till koncernbidrag mellan överlåtare och mottagare kan fristående tillgång lämnas över 

(Norell et al., 2006). Hos de företag som har kvalificerade aktier gäller särskilda 

bestämmelser för kapitalvinst och utdelningsbeskattning. Det har upprättats för att hindra 

underprisöverlåtelser för att företag ska kunna åstadkomma skattefördelar. Enligt (SFS 

1999:1229)om företaget som överlåter andel som är kvalificerad, ska minst likadan del av 

andelarna i företaget som anskaffar andelarna vara kvalificerade. Enligt RÅ 2005 ref. 3 har 

andelar setts som karaktär av kvalificerade andelar saknats när aktieägare inte i framstående 

syfte är aktiv i moderbolaget eller dotterbolaget. Vinstbeskattning är högre för lagertillgångar 

än för kapitaltillångar på kvalificerade aktier vilket gör kravet på kvalificerade aktier 

grundligt.  

Vid en underprisöverlåtelse skulle den som förvärvar med skattemässigt underskott kunna vid 

senare avyttring av överlåten tillgång kunna kvittas mot underskottet. Skatteförmånen 

begränsas genom underprisöverlåtelse vid underskott hos mottagaren. För att möjliggöra 

bedömning om underskott vid underprisöverlåtelse sker det vanligtvis genom tre steg. Först 

klargörs det om det finns underskott hos mottagaren under beskattningsåret enligt (SFS 

1999:1229). Sedan studeras det om företaget som avyttrar kan ge koncernbidrag med 

avdragsrätt till det mottagande företaget under beskattningsåret. Om möjlighet finns anses 

inget hinder för underprisöverlåtelse enligt (SFS 1999:1229). Vidare studeras om det finns 

koncernbidragsspärr. Om det finns innebär det att underskottet kommer utgöra hinder vid 

underprisöverlåtelse. Enligt (SFS 1999:1229) kan en underprisöverlåtelse ändå ske om 

mottagaren avstår från att dra nytta av underskottet.  

2.4.2 Säljarens beskattning 

Andelar och aktier ses som kapitaltillgångar eller lagertillgångar i ekonomiska föreningar eller 

aktiebolag vid inkomstbeskattning. För juridiska personer kan förlust endast slås ut mot vinst 

på andra kapitalplaceringsandelar. Det är endast juridiska personer som kan inneha 
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näringsbetingande andelar. Onoterade andelar, vilket innebär att det inte är börsnoterade, ses 

som näringsbetingande andelar. För onoterade andelar anses tio procent minst vara ägt av 

ägaren, enligt (SFS 1999:1229). Enligt (SFS 1999:1229) är näringsbetingandeandelar på 

kapitalvinst inte skattefria och kapitalförlusterna inte avdragsgilla. Skattefritt är utdelning på 

näringsbetingade andelar.  

De nya reglerna som tagits upp i tidigare kapitel vid försäljning av näringsbetingandeandelar 

är så kallad fastighetspaketering. Genom att paketera fastigheten omplacerar bolaget 

tillgångar där vinstbeskattning skulle förekommit till ett ägt företag där andelarna är 

näringsbetingade. Genom användning av paketering får säljaren en skattefrivinst på sin 

försäljning som annars skulle beskattats (prop 2002/03:96). Skalbolag skulle kunna bli 

aktuella vid avyttring av näringsbetingandeandelar. Skalbolag är företag som till största del är 

likvida tillgångar, det innebär att hela tillgången är skattepliktig (Norell et al., 2006).  

2.4.3 Köparens beskattning  

Köparen får i sin tur ett lågt skattemässigt värde på det den köpt vilket gör att beskattningen 

skjuts framåt i tiden (prop 2002/03:96). Direkt efter förvärvet är mottagaren skyldig att betala 

skatt för inkomst av näringsverksamhet där tillgången är inräknad (Norell et al., 2006). Enligt 

(SFS 1999:1229)ska en tillgång ingå i en näringsverksamhet endast om kapitalvinsten eller 

motprestationen vid försäljning tas upp som intäkt av näringsverksamhet. Vilket gör det 

omöjligt att utföra underprisöverlåtelser av aktier som ses som lagertillgångar hos den som 

avyttrar men som näringsbetingade aktier till den som anskaffar (Regeringsrätten, 2005).  

2.5 Sammanfattning 

Williamsson (1993) beskriver att administrativa kostnader vid en avyttring av en fastighet inte 

bör vara större än vinsten. Det är därför viktigt att företaget är medveten om sina kostnader 

och kostnadernas påföljder. Williamsson (1993) beskriver även att en bra struktur på arbetet 

minskar transaktionskostnaderna. En transaktionskostnad som uppstår vid en fastighetsaffär är 

kostnader för lagfart och stämpelskatt. Svensson (2008) förklarar ett en juridisk person 

erhåller en stämpelskatt på 4,25 procent av det största värdet på anskaffningskostnaden eller 

största värdet på taxeringsvärdet. För upprättandet av lagfarten hos inskrivningsmyndigheten 

tas en expeditionsavgift ut (Svennson, 2008). Utöver lagfartskostnaderna och avskrivningen 

är det skattekostnaderna som har den största effekten vid en fastighetsförsäljning. Vid en 

försäljning av en fastighet beskattas kapitalvinsten med 22 procent och kapitalförlusten är 

avdragsgill till hela beloppet (Skatteverket, 2013). Det ska sedan redovisas i balans- och 

resultaträkningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. För- och nackdelar med direktavyttring, egen tolkning 
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En transaktionskostnad som endast tillkommer en avyttring genom paketering är kostnader 

för att upprätta ett aktiebolag. Upprättandet ska ske enligt ABL. En ytterligare påverkande 

faktor i en fastighetsavyttring är avskrivningsunderlaget. Lagen (SFS 1999:1229) beskriver att 

fastighetens årliga värdeminskning ska baseras på anskaffningskostnaden vid förvärvet. 

Vidare i (SFS 1999:1229) ska en avskrivningsplan innehålla en procentsats som utgör 

värdeminskningen av byggnaden. Det är även tillåtet enligt (SFS 1995:1554) att skriva ned 

respektive skriva upp anläggningstillgångar. Väljer säljaren att avyttra fastigheten genom 

paketerad form leder det till en skattefri vinst om tillgångarna utgör kapitaltillgångar (prop 

2002/03:96). Det är utifrån begreppen transaktionskostnader, avskrivning, skattekonsekvenser 

samt försäljningspris som påverkar de centrala begreppen direktförsäljning och avyttring 

genom fastighetspaketering. Utveckling av begreppen nås genom figurerna 6 och 7 och 

belyses i kommande kapitel. Figurerna är inte skalenliga. 

 

Figur 7. För- och nackdelar med paketerad avyttring, egen tolkning 

För att styrka mönstret i uppsatsen och för att påvisa teorins övergång till empirin har den 

inledande modellen i problemdiskussionen, för- och nackdelar med fastighetspaketering, 

utvecklats. Teorin har, utifrån uppsatsens centrala begrepp direktförsäljning och avyttring 

genom paketering, mynnat ut i fyra begrepp. De fyra begreppen är: transaktionskostnader, 

avskrivning, beskattning och försäljningspris. Lagfartskostnad och kostnad för att upprätta ett 

aktiebolag är två transaktionskostnader som uppstår när en fastighet avyttras i paketerad form. 

Vid en direktförsäljning kommer kostnaden för att upprätta ett aktiebolag uteslutas, vilket 

leder till att i empirin vid en direktförsäljning kommer endast transaktionskostnaden, lagfart 

och försäljningspris beröras. Vidare kommer empirin beröra de fyra begreppen som 

modellerna ovan illustrerar. 
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3. Metod 

I metoden kommer uppsatsens tillvägagångssätt presenteras samt de olika synsätt som 

tillämpats vid insamlingen av data. Undersökningen gjordes genom en kvalitativ 

undersökning med en abduktiv ansats. Empirin har samlats in genom besöksintervjuer. 

Läsaren får i kapitlet möjlighet att ta del av operationalisering, resonemang runt urval samt 

uppsatsens reliabilitet och validitet.  

3.1 Deduktiv ansats eller induktiv ansats 

Genom att en kombination av både induktiv och deduktiv ansats kommer uppsatsen slutligen 

sammanfalla i en abduktiv ansats. Ett mönster av fastighetsavyttringens olika försäljningssätt 

beskrivs, där säljaren och köparens alternativ samt problematik redogörs. Abduktiv ansats 

leder till att förhållningssättet inte fastlås till induktiv eller deduktiv ansats utan tillåter en 

blandning (Patel & Davidson, 2011).  

Eftersom försäljningssätten studeras i uppsatsen kommer vi göra som Jacobsen (2002) 

beskriver där tillvägagångssättet är att se hur verkligheten ser ut, om människan uppfattar den 

objektivt eller som individuella tolkningar. Deduktiv ansats innebär att teorin studeras först 

och vidare kopplas i empiri. Genom metoden skaffar sig den som undersöker förväntningar 

om hur fenomenet ser ut. Vidare söks fakta utifrån vad forskaren tror är relevant och vad 

tidigare studier resulterat, vilket gör att viktig information kan gå miste. Induktiv ansats 

innefattar att empirin först samlas in och sedan kopplas med teori. Genom en induktiv ansats 

har inga förväntningar skapats i förväg. Strategin är att ingenting ska begränsa forskaren 

(Jacobsen, 2002). Genom att vi använder en blandning av induktiv och deduktiv ska vi utgå 

med ett öppet sinne tillsammans med att teori från tidigare studier kommer resultatet bli 

abduktivt (Patel & Davidson 2011).  

3.2 Kvalitativ metod eller kvantitativ metod 

Arbetet ska nå ur intervjupersonens aspekt en förståelse för hur världen ser ut, vilket Kvale 

och Brinkmann (2009) förklarar att den kvalitativa metoden gör. Uppsatsen bygger på öppna 

intervjuer, vilket leder till ett ytterligare argument att använda sig av den kvalitativa metoden. 

Det styrks med att Jacobsen (2002) skriver att i en kvalitativ metod används vanligen öppna 

intervjuer. Arbetet är utformat genom att material samlas in genom ord, vilket Jacobsen 

(2002) benämner som en kvalitativ ansats. Vidare är uppsatsen utformat för att undersöka hur 

individen tolkar verkligheten och vi vill sätta individen i fokus, vilket Backman (2008) syftar 

till är en kvalitativ metod. Jacobsen (2002) benämner att i det kvalitativa synsättet skapas en 

förståelse hos forskaren på det som undersöks, vilket uppnås i arbetet. Anledningen till att det 

kvantitativa synsättet uteslöts var för att insamling av statistik eller enkätundersökning inte är 

relevant för studien. Jacobsen (2002) beskriver att i den kvantitativa metoden är den samlade 

informationen siffror, statistik eller enkätundersökning. Vi anser även inte att se fenomenet ur 

ett objektivt perspektiv, vilket Backman (2009) förespråkar för den kvantitativa metoden.   

3.3 Fallstudie 

Eftersom det finns många komplexa situationer i fastighetsavyttring väljer vi att göra en 

fallstudie på Fastigheten Badhusgatan 10 i Halmstad. Fallstudien har syftet att beskriva hur 

fastighetsavyttring genom direktavyttring och paketering fungerar samt vilka ekonomiska för- 

och nackdelar som hänförs de olika avyttringssätten. Vi ska förklara vilka faktorer som 

påverkar köparen och säljarens resultat och balansräkning. Backman (2009) förklarar att en 

fallstudie används för att undersöka en händelse i den verkliga miljön.   
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3.4 Tillvägagångssätt och datainsamling 

Forskningsprocessen har fortlöpt enligt modellen medan: 

 

Figur 8. Forskningsprocessens tillvägagångssätt, egen tolkning 

Inledningsvis uppmärksammades ett problem, vilket är olika skattekonsekvenser vid 

direktavyttring och paketerad fastighet. De olika skattekonsekvenserna bidrar till olika 

ekonomiska för- och nackdelar vid avyttring av fastighet. För en större förståelse kring 

problemet påbörjades studier av ämnet. Utifrån det observerade problemet skapades ett syfte 

med avseende att skapa förståelse och förklara problemet med forskningen. Därefter startade 

processen av informationssökning, vilket vidare kan läsas under avsnittet litteratursökning. 

Processens nästa steg innebar att utifrån teorin utformade ett intervjuunderlag med avseende 

på våra teman i den teoretiska referensramen. Intervjuns process nås grundläggande under 

avsnittet intervjuns tillvägagångssätt. Vidare genomfördes intervjuer och empiri 

sammanställdes. Vilket sedan mynnade ut i analys där teori och empiri sammankopplades. 

Avslutningsvis skapas en slutsats där resultatet av studien visas.    

3.4.1 Litteratursökning 

Innan processens början fanns begränsade kunskaper om ämnet. Det ledde till att 

inledningsvis utfördes sökningar inom området fastighetsavyttring. Därefter uppkom det en 

förståelse för att rättspraxis samt skattekonsekvenser borde studeras närmre. Kurslitteratur 

som igår inom programmet Bygg- och fastighetsekonomi, granskades. Vidare studerades även 

forskning kring ämnet för att hitta intressanta infallsvinklar.  

Utifrån de förkunskaper utformades en problemformulering och ett syfte, vilket gjorde att 

sökning i Halmstad högskolas databaser påbörjades. Sökningar gjordes i Rättsbanken, Google 

Scholar samt ABI/Inform. Sökorden fastighetspaketering, fastighetsavyttring, fastighetsskatt, 

property packaging, property tax, economic impact on property disposals samt property 

disposals användes. Sökresultatet var dock begränsat, vilket ledde till att vetenskapliga 

artiklar tillhörande ämnet var svårt att nå. Där utfallet gav träffar var i Rättsbanken. 

Medvetenheten finns att tillförlitligheten försvagas då uppsatsen inte kan styrkas av 
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majoriteten vetenskapliga artiklar. Användandet av litteratur har varit nödvändigt för att skapa 

de största delar i vår teoretiska referensram.       

3.4.2 Primär- och sekundärkälla 

Primära källor är huvudsakligen använda i arbetet för att nå en högre tillförlitlighet. De är 

lagtext, artiklar, intervjuer och störta delen av materialet i den teoretiska referensramen. 

Sekundära källor som använts är läroböckerna från programmet Bygg- och fastighetsekonomi 

samt dokument från fastighetsaffären. 

3.4.3 Dokumenthantering 

Dokumenthantering av fastighetsaffären har behandlats, genom granskning av balans- och 

resultaträkning samt köpeskillingskontraktet har mycket relevant information insamlats. 

Eftersom sådan detaljerad information är svår att nå genom endast intervju valdes även 

dokument. Jacobsen (2002) påvisar att det blir sekundärdata.  

3.4.4 Urval 

Vi har valt att göra urvalet utifrån att fokusera på den enskilda personen, vilket Jacobsen 

(2002) benämner som individualism. Anledningen till att holism valdes bort är att 

datainsamling genom observationer inte är möjligt i undersökningen. 

I forskningen inleds urvalet med att kartlägga alla i området Halmstad som varit delaktiga i en 

avyttring genom paketering. Efter kartläggningen valdes intervjupersoner ut. Personerna 

valdes genom att de visade intresse och engagemang för vår studie samt att fastighetsaffären 

nyligen hade inträffat. Nilsson som var ansvarig mäklare med lång erfarenhet inom ämnet 

valdes. Nilsson representerar säljaren då personen inte hade tillräcklig kunskap inom ämnet 

utan endast var representant för Svensk Handel som var ägare till fastigheten. Köparen 

Jansson valdes också ut då han har en väsentlig roll vid förvärvet av den paketerade 

fastigheten som köpare. Vid kontaktandet gav de valda intervjupersonerna ett väl mottagande 

och visade villighet och motivation, vilket Kvale och Brikmann (2009) benämner som en 

viktig del av sitt urval.  Enligt Kvale och Brikmann (2009) finns det olika nivå på 

intervjupersonerna. Vidare skriver Kvale och Brikmann (2009) att en bra intervjuperson är rik 

på kunskap inom området och är villiga och motiverade att dela med sig av dem. Jacobsen 

(2002) skriver att valet av intervjupersonerna är viktigt för att nå bra tillförlitlighet men dock 

begränsas antalet enheter av tid och pengar.  

3.4.5 Planering av intervjun och tillvägagångssätt 

I uppsatsen är det valt att genomföra besöksintervjuer, för att uppnå det Jacobsen (2002) 

skriver om närhet. Jacobsen (2002) menar att avståndet mellan forskaren och det som 

undersöks påverkar resultatet. Genom att vara långt ifrån det som undersöks är det svårt att få 

ett djup och genom att vara närmare underlättas forskningsprocessen (Jacobsen, 2002). Efter 

planeringen utfördes intervjun på mäklaren Nilssons kontor i centrala Halmstad. Samt hos 

köparen Janssons kontor i centrala Halmstad.           

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skapas kunskapen mellan forskaren och 

undersökningspersonen. Vidare förklarar Kvale och Brinkmann (2009) att för att skapa en bra 

struktur på undersökningen bör forskaren ha en teoretisk förståelse kring forskningsobjektet. 

Innan intervjun temaindelades den för att klargöra huvudgrupper av det som skulle 

undersökas inom bakgrund, direktavyttring och fastighetspaketering vilket även Kvale och 

Brinkmann (2009) förklarar. Vidare förklarar de att kartläggning av undersökningens syfte 

och påvisa vad och varför undersökning ska genomföras är bra. Samt planering av intervjun 

som ska genomföras.   
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3.5 Pilotstudie 

Före intervjuerna ägde rum, valdes det att genomföras en pilotstudie på en sakkunnig person 

inom området aktiebolag. Ett möte med Bo Wallefors, ansvarig för rådgivning av aktiebolag, 

från Skatteverket genomfördes. Samtalet utfördes för att testa den teoretiska referensramen 

som är underlaget till intervjuguiderna. Patel och Davidson (2011) skriver att en pilotstudie 

kan användas för att undersöka om strukturen är bra, vilket vi ansåg som en bra utgångspunkt 

innan intervjuerna ägde rum.    

3.5.1 Validitet och reliabilitet  

För att styrka referensramens validitet är den jämförd med en sakkunnig inom området från 

Skatteverket. Bo Wallefors som den teoretiska referensramen testades mot gav oss ett positivt 

resultat och uppfattningen om att vår referensram var aktuell och tillförlitlig. Validitet är 

kopplat till giltigheten, vilket innebär om forskaren undersöker det som ska undersökas 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabilitet visar forskningens tillförlitlighet. Den påvisar om 

intervjun skulle resulterat i samma resultat om intervjun med intervjupersonen hade 

genomförts av en annan intervjuperson, vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

tror att intervjuunderlaget hade fått ett ungefär likvärdigt utfall om den hade utförts av en 

annan intervjuperson. 

3.6 Operationalisering 

Syftet med operationaliseringen är att tydliggöra de begrepp den teoretiska referensramen 

mynnar ut i. Operationaliseringen ligger till grund för den framtagna intervjuguiden för att ge 

ett bra empiriunderlag och ge läsaren en inblick i vilka faktorer som kan ha påverkat utfallet 

(Jacobsen 2002). Under intervjuns gång fördes stödanteckningar för att vara aktiv och även 

komma ihåg viktiga saker.  Utifrån intervjun valdes sedan de relevanta delarna ut som var 

hänförda vårt tema samt uppsatsen i helhet. För att strukturera upp all data insamling som 

inhämtats från intervjun användes markeringspennor. Genom temat direktavyttring samt 

fastighetspaketering försökte vi bena ut tillhörande underkategorier som var hänförbara. 

Vidare beskrivning går att läsa i bilaga 1.  

3.7 Analysens metod 

Analysen upprättas genom våra centrala begrepp direktförsäljning och paketerad avyttring för 

att skapa en tydlig struktur. Utifrån den teoretiska referensramen och den insamlade empirin 

görs analysen. Analysen kommer att ha empirins upplägg för att nå en lättförståelig struktur. 

Genom begreppen transaktionskostnad, avskrivning, skatt och försäljningspris. 

Avslutningsvis kommer analysen mynna ut i för- och nackdelar med de olika 

avyttringsformerna. Analysen kommer hållas öppen i början för att sedan bli smalare och 

slutligen skapa ett mönster. Jacobsen (2002) förklarar även att beskrivning av data ska 

redogöras. Vidare ska kategorisering samt systematisering av informationen göras innan 

analysens början. För att kunna förklara vad som funnits är det viktigt att kategorisera, vilket 

har upprättats.  Slutligen ska sammankoppling göras för att skapa ordning i data, vilket görs 

genom analyssammanfattning. Det är i det skedet de mest intressanta förhållanden 

framkommer. 
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4. Empiri/Data insamling 

Kapitlet inleds med en beskrivning av tillvägagångssättet för empirin samt en presentation av 

säljaren och köparen i avyttringsprocessen. Därefter presenteras de centrala begreppen, 

direktförsäljning följt av paketerad avyttring ur säljare och köpares perspektiv. Under 

centrala begrepp kommer läsarna ta del av transaktionskostnader som består av kostnader 

för lagfart och eventuellt kostnad för upprättande av aktiebolag, avskrivning, 

skattekonsekvenser samt försäljningspris. Avslutningsvis ställs avyttringssätten mot varandra.   

4.1 Badhusgatan, Halmstad 
Vi har valt att göra en fallstudie på en fastighetsförsäljning genom fastighetspaketering på 

Badhusgatan i Halmstad. Empirin har samlats in med hjälp av kontakt med säljare och köpare 

i fastighetsaffären. Eftersom säljaren, Svensk Handel, lagt hela ansvaret på fastighetsmäklaren 

Nilsson valde vi att intervjua honom istället för Svensk Handel. Mäklaren hade större 

trovärdighet och kunskap inom området fastighetspaketering. Anledningen till att Svensk 

Handel bestämde sig för att avyttra fastigheten Badhusgatan var för att de inte ansåg sig 

verksamma i området samt att det inte passade deras affärsstrategi. De ansåg inte att de hade 

ett behov av att avyttra och frigöra kapital utan gjorde valet för att fastigheten inte passade 

dem geografiskt. Vidare intervjuade vi köparen Jansson som har god akademisk kunskap och 

erfarenhet inom området. För att skapa en struktur kommer först direktavyttring redogöras ur 

både säljaren och köparens perspektiv. Vidare presenteras paketerad avyttring genom säljaren 

och köparens perspektiv för att utgöra en bra grund till den kommande analysen. 

4.1.1 Säljaren Svensk Handel, genom Nilsson 

Den ansvariga mäklaren Stefan Nilsson har arbetat med fastighetsförsäljning i 40 år. Han har 

god erfarenhet inom fastighetsförsäljning, både vid avyttring genom paketering och vid 

direktavyttring. Nilsson arbetar på Halmstads industriförmedling och arbetar dagligen med 

värdering och försäljning av fastigheter. Nilsson i samråd med revisor gav rådet till säljaren 

Svensk Handel att avyttra Badhusgatan genom fastighetspaketering för att erhålla fördelaktiga 

förutsättningar för säljaren. Svensk Handel var inte medveten om vilka avyttrings val som 

fanns och lade därför hela ansvaret på industrimäklaren Nilsson. 

Nilsson beskriver att en avvägning beroende på varje fastighetsobjekt måste göras i valet av 

försäljningsform, genom paketering eller direktförsäljning. En ytterligare avvägning som 

måste göras är beroende på vad säljaren vill göra med sitt frigjorda kapital efter försäljningen. 

4.1.2 Köparen Janssons Mark AB 

Janssons Mark AB är ett familjeföretag som funnits i 40 år. Till att början hade företaget mark 

som de sålde och placerade pengarna i fastigheter. Janssons Mark AB har idag fyra 

dotterbolag, varav ett är Badhusgatan. Respondenten Niclas Jansson har jobbat i företaget i 5 

år och är i grunden civilekonom. Han jobbar med att värdera och analysera fastigheter 

dagligen.  

Jansson beskrev att företaget valde att förvärva fastigheten Badhusgatan för att han såg 

möjligheten till en långsiktig lönsam affär. Vid ett förvärv beräknar Jansson alltid 

lönsamheten, genom att han värderar fastigheten med hjälp av ränta, driftnetto, likvidnetto 

och amortering. Ytterligare viktiga parametrar är vilket avkastningskrav företaget vill ha och 

vilken ränta de får av banken. Jansson beräknar en kalkylränta på 4 procent även om han får 

en 2,75 procentig ränta av banken, vilket han gör för att väga in risken. Janssons Mark AB 

lånar alltid 100 procent vid fastighetsinvesteringar och vill ha en avkastning på 3 procent på 

det som investerats. Genom att Jansson såg det möjligt för fastigheten Badhusgatan att hålla 

företagets avkastningskrav genomfördes förvärvet. 
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Jansson förklarar att hyresgästförening förhandlar för hyresgästerna genom en 

förhandlingsförordning. På Badhusgatan har de hyra på 850 kronor per kvadratmeter vilket är 

lågt och under bruksvärdeshyra. Jansson förklarar att hyrorna måste höjas för att driva 

fastigheten Badhusgatan med vinst. Nu går dotterbolaget Badhusgatan minus 46 miljoner 

kronor per år. Jansson beskriver att möjligheten till vinst sågs genom möjligheten att öka 

hyrorna som nu ligger under bruksvärdeshyror. Det finns ingen förhandlingsordning på 

Badhusgatan vilket gör det lättare att få igenom en hyreshöjning som skulle göra att Jansson 

inte går minus på fastigheten. Dock betyder det inte att Badhusgatan går plus. Jansson 

förklarar vidare att en sådan investering görs för att fastighetens värde ökar samtidigt som 

företaget varken tjänar eller förlorar på det. Vilket gör att företaget i slutändan gör en vinst 

affär. 

4.2 Direktavyttring 

Nilsson förklarar att vid ett direktförvärv hänförs lagfartskostnaden köparen. Jansson redogör 

att en lagfartsansökan ska göras hos inskrivningsmyndigheten vid ett fastighetsförvärv. 

Handlingar ska skickas in senast tre månader efter förvärvet för att lagfart ska beviljas. När 

lagfarten har beviljats förklarar Jansson att han erhåller en stämpelskatt. Hur mycket som ska 

betalas i stämpelskatt avgörs av antingen taxeringsvärdet eller köpeskillingen. 4,25 procent av 

det största värdet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet utgör stämpelskatten. Köpeskillingen 

vid direktförvärv är 18,1 miljoner kronor vilket resulterar i stämpelskatten blir knappt 770 

tusen kronor. Vidare förklarar Jansson att ytterligare en avgift för att genomföra lagfarten tas 

ut på 825 kr av inskrivningsmyndigheten. Stämpelskatt och administrationskostnaden uppgår 

till 770 tusen kronor. Lagfartskostnaden och köpeskillingen placeras tillsammans under 

posten byggnader på köparens balansräkning. Resultaträkningen påverkas av 

lagfartskostnaden genom att framtida avskrivningar görs på värdet av byggnader där 

anskaffningskostnaden ligger till grund.  

Nilsson beskriver att anskaffningskostnaden för förvärvet påverkar köparens 

avskrivningsunderlag. En viktig aspekt är att undersöka förhållandet mellan mark och 

byggnad. Nilsson berättar att fastigheter skrivs av med 2 procent årligen, vilket ger en 

ekonomisk livslängd i 50 år på fastigheten. Fastigheten på Badhusgatan förvärvades för 18,1 

miljoner kronor och lagfartskostnaden uppgick till 770 tusen kronor. Ett förhållande mellan 

byggnaden och marken antas och ger att fem sjundedelar utgör byggnaden och två 

sjundedelar utgör marken. Anskaffningskostnaden inklusive lagfarten uppgår till knappt 18,9 

miljoner kronor. Utav de 18,9 miljoner kronorna utgör fem sjundedelar 

avskrivningsunderlaget, vilket är drygt 13,5 miljoner kronor. En ekonomisk livslängd på 50 år 

och avskrivningsunderlaget på drygt 13,5 miljoner kronor, ger en årlig värdeminskning på 

270 tusen kronor, se nedan: 

              

     
                   

            

             
               

Jansson förklarar att avskrivningen påverkar köparens resultaträkning som en kostnad, vilket i 

sin tur påverkas årets resultat och därmed en lägre företagsskatt. I köparens balansräkning 

minskar byggnader årligen med knappt 270 tusen kronor.  

Vid en försäljning av fastigheten direkt erhåller säljaren en beskattning på 22 procent av 

kapitalvinsten. Nilsson förklarar att det ofta i en fastighetsförsäljning resulterar i en stor 

summa då fastigheter ofta avyttrats till stora belopp. Skatteeffekter som Jansson erhållit vid 

ett direktförvärv hänförs endast vid en framtid försäljning. Beskattningen baseras då på 

anskaffningsvärdet av förvärvet. Både Jansson och Nilsson berättar att fastigheten avyttrades 

till ett pris som uppgick till 18,1 miljoner kronor.  
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Nedan finns en beräkning på beskattningen Svenska Handel hade erhållit vid ett 

direktförvärv.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Modell för beräkning av beskattningsbeloppet för kapitalvinst för Svensk Handel 

Försäljningspriset uppgår till 18,1 miljoner kronor. Försäljningsutgifterna som omfattar 

kostnader för mäklaren uppgår till 3 procent av försäljningspriset, vilket resulterar i 543 tusen 

kronor. Nilsson berättar att det bokförda värdet på fastigheten är 3,9 miljoner kronor, vilket 

utgör omkostnadsbeloppet i beräkningen. Kapitalvinsten resulterar i cirka 13,7 miljoner 

kronor, vilka tas upp i resultaträkningen. Utav de 13,7 miljonerna beskattas 22 procent, vilket 

ger Svensk Handel ett beskattningsbelopp på drygt 3 miljoner kronor. De 3 miljonerna 

påverkar säljaren Svensk Handels resultat. I balansräkningen återspeglas resultatet samt att 

Svensk Handel minskar sina bygginventarier eftersom de sålt fastigheten. Det bör poängteras 

att Svensk Handel erhållit 18,1 miljoner kronor för fastigheten, vilket också återspeglas i 

balansräkningen. Återläggning av reparationskostnader som gjorts de senaste fem åren ska 

även läggas på de 13,7 miljoner kronorna vilket vi inte fått ta del av uppgifter ifrån. 

Jansson beskriver att köparen är beredd att ge ett högre pris vid ett direktförvärv eftersom det 

blir mindre administrativt arbete och färre transaktionskostnader med den typen av 

fastighetsaffär. Han avslutar med att säga att köpare alltid föredrar att köpa fastigheter genom 

direktförsäljning eftersom avskrivningsunderlaget blir bättre, administrativt arbete lättare 

samtidigt som den latenta skatteskulden inte hänförs företaget.  

4.3 Fastighetspaketering 

Nilsson inleder med att om fastigheten avyttras i paketerad form kommer säljaren genomgå 

en längre process med fler steg. Vidare beskriver Nilsson att säljaren måste upprätta ett 

aktiebolag vilket ses som en transaktionskostnad, dels krävs tid och dels en insättning på 

50 tusen kronor i det nyupprättade aktiebolaget. Nilsson säger att det inte är svårt att 

genomföra en paketerad försäljning men att det är viktigt att alla steg i processen blir utförda 

på rätt sätt. Processens alla steg gör att en längre tid går åt.    

Nilsson beskrev processen för fastighetspaketering av Badhusgatan genom att ett dotterbolag 

först upprättades. En insats krävs av ägarna på 50 tusen kronor för att upprätta det nya 

aktiebolag, dotterbolaget. I dotterbolaget ingår fastigheten. Det är fördelaktigt att göra 

överföringen av fastigheten på samma dag mellan bolagen, för då har inget hänt i företaget, 

inga intäkter och kostnader har börjat löpa och därmed behöver inget bokslut göras. Sedan 

avyttrade moderbolaget dotterbolaget i form av aktier där fastigheten medföljer till det 

bokföringsmässiga värdet för att undvika skatteeffekter. Genom att avyttringen har skett i 

form av aktier, näringsbetingade andelar, är vinsten skattefri, vilket innebär att säljaren helt 

slipper beskattningen så länge vinsten stannar i bolaget.  

Försäljningspris 18 100 000 

- Försäljningskostnader      543 000 

- Omkostnadsbeloppet   3 900 000 

  

= Kapitalvinst 13 657 000 

* Skattesats (Vinst 22 %)        * 0,22 

= Beskattningsbelopp för kapitalvinst   3 004 540 
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Nilsson berättar även hur en beräkning görs av betalningen vid en paketerad avyttring, där 

köparen ska betala för aktierna i dotterbolaget. Det förklarar han med hjälp att exemplifiera 

beräkningen av Badhusgatan. Svensk Handel och Jansson Mark AB kom överrens om en 

köpeskilling på 18,1 miljoner kronor. Pålägg på köpeskillingen ska även göras med 50 tusen 

kronor, vilket är den kostnad Svensk Handel erhöll vid upprättandet av dotterbolaget, 

Badhusgatan. Därefter ska avdrag göras för lagfart och det bokförda värdet av fastigheten. 

Resultatet som erhölls utgör vad Janssons Mark AB ska betala för dotterbolaget, alltså 

aktierna. 

Nilsson förklarar vidare att köpare undgår lagfartskostnad på 4,25 procent vid paketerat 

fartighetsförvärv eftersom det är säljaren som överför fastigheten till dotterbolaget. 

Överlåtelsen sker innan köparen förvärvar fastigheten. Kostnaden ligger som en skuld hos 

säljaren vilket sedan görs avdrag för vid transaktionen mellan parterna. Lagfartskostanden 

uppgår till 307 tusen kronor, där 4,25 procent av taxeringsvärdet på drygt 7 miljoner samt 

825 kronor för kostnad för administration utgör kostnaden. Kostnaden för lagfart tillhör 

säljarens åtagande men det återspelas i dotterbolaget Badhusgatans balans- och 

resultaträkning. Svenska Handel påverkas genom att lagfartskostnaden avdrags från 

köpeskillingen för aktierna. 

Nilsson förklarar att det bokförda värdet på marken och byggnaden uppgår till 3,9 miljoner 

kronor. Om samma antagande av förhållandet mellan byggnaden och fastigheten tas, utgör 

avskrivningsunderlaget drygt 3 miljoner kronor. Beräkningen utgår från att byggnaden utgör 

fem sjundedelar av det bokförda värdet samt samma förhållande på lagfartskostnaden. En 

beräkning på fastighetens livslängd på 50 år och avskrivningsunderlaget på drygt 3 miljoner 

kronor, ger en årlig värdeminskning på 60 tusen kronor som utgör 2 procent, se nedan: 

            

     
                

         

            
               

Janssons Mark AB påverkas inte av avskrivningsunderlaget utan det är balans- och 

resultaträkningen i dotterbolaget som påverkas. Avskrivningen påverkar dotterbolaget 

Badhusgatans resultaträkning, då den upptas som en kostnad. Det påverkar därmed årets 

resultat och en lägre företagsskatt erhålls. I köparens balansräkning kommer byggnader 

minska årligen med 60 tusen kronor.  

Janssons Mark AB köpte dotterbolaget Badhusgatan. Badhusgatan hade ett bokfört värde på 

3,9 miljoner kronor och såldes för 18,1 miljoner kronor. Jansson berättar att företaget har en 

möjlighet att skriva upp det bokförda värdet på fastigheten till maximalt marknadsmässigt 

värde, vilket återspeglar en värdering banken gör. Banken värderade Badhusgatan till 12,5 

miljoner kronor vilket ska skrivas av med 2,5 procent per år, vilket Jansson anser är kort tid 

för en fastighet med det höga värdet. En beräkning på fastighetens livslängd på 40 år, en 

kostnad för anskaffningen och lagfarten samt byggnadens andel som utgör fem sjundedelar, 

resulterar i avskrivningsunderlaget på drygt 9 miljoner kronor. Det skapar en årlig 

värdeminskning på knappt 230 tusen kronor som utgör 2,5 procent, se nedan: 

            

     
                 

          

            
                 

 

Nilsson beskriver att fastighetsskatt ska betalas av den som äger fastigheten vid årets början, i 

förskott för hela året. Vidare beskriver Nilsson att det är fördelaktigt att sälja fastigheter 
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paketerat både för säljare- och köpare. Det är mest fördelaktigt att paketera en fastighet som 

är högt avskriven och har ett lågt taxeringsvärde. För bolag som ska omsätta pengarna i sitt 

företag är det fördelaktigt att avyttra i paketerad form eftersom företaget kan använda 

pengarna som ligger i företaget till nya investeringar som är hänförda företaget.  Om pengarna 

tas ut direkt är det inte lika fördelaktigt eftersom säljaren kommer få en uttagsbeskattning på 

de pengar som tags ut ur företaget. Jansson påvisar däremot att det inte är speciellt 

fördelaktigt att förvärva paketerad fastighet som köpare, men att de flesta säljare säljer i 

paketerad form. Han beskriver att det gör att alternativen till paketerad form är få. Jansson 

påvisar även att priset inte är lägre vid ett paketerat fastighetsförvärv, även fast det skulle 

kunna vara det, då säljarens vinst ökar betydligt vid paketerad försäljning. Han förklarar att 

lagfartskostnaden uteblir vid ett paketerat fastighetsförvärv men ser inte det som någon stor 

fördel. Vidare förklara Jansson att nackdelar som hänförs vid ett paketerat förvärv är latent 

skatteskuld, lägre avskrivningsunderlag och administrativa kostnader då alla kostnader måste 

hänföras på rätt plats. Den latenta skatteskulden kan dock drags av vid eventuellt förlust 

avdrag. Köp av en paketerad fastighet ger mer administrativt jobb. Alla kostnader måste 

hänföras på rätt plats. Janssons Mark AB är moderbolaget med fem stycken dotterbolag, ett 

utav de Badhusgatan vilket gör att mycket administrativt jobb måste göras.  

4.4 Direkt försäljning eller paketerad försäljning  
Nilsson beskriver att det är det bokförda värdet på fastigheten som avgör i vilken form 

fastigheten ska avyttras, genom direktförsäljning eller paketerad försäljning. Vidare förklarar 

Nilsson att det är avkastningen på fastigheten som avgör den nedre gränsen, men att inget 

specifikt värde finns. Nilsson anser att försäljningspriset inte är en stor faktor i valet av 

försäljningsform då utbud och efterfrågan är stark i Halmstad. Dock påvisar Nilsson att priset 

kan vara lite högre vid en direktförsäljning än vid en paketerad försäljning, eftersom ingen 

latent skatteskuld hänförs köparen. Jansson menar dock att försäljningspriset inte påverkas av 

vilken form fastigheten säljs i idag. Men påvisar även att ett direktförvärv inte hade hänfört 

honom någon latent skatteskuld vilket hade varit positivt och han hade då varit beredd att 

betala lite mer. 

Nilsson förklarar att säljaren kan beakta hur de ska hantera realisationsvinsten inom bolaget 

vid beslutet av avyttringsform. Om bolaget har gjort förluster vid tidigare 

fastighetsförsäljningar kan vinsten kvittas mot förlusten, vilket även är en bidragande faktor 

vid avyttringsvalet hos säljaren. Om företaget i stället har gjort tidigare vinster kan de vara 

beredda att sänka köpeskillingen något för att skjuta skatten på köparen förklarar Nilsson. På 

Badhusgatan sattes ett pris som säljaren ansåg rimligt utan större baktanke.  

Jansson anser att budgivningen inte påverkades av den paketerade formen då alla fastigheter 

idag säljs i den formen. Jansson förklarar vidare att i Halmstad köper inte alla på 

affärsmässiga grunder utan många köper mindre fastigheter omkring 10 miljoner kronor för 

att det är status och de vill ha bättre ränta på sina pengar än vad de får om de har dem på 

banken. De vill inte sätta fastigheten på börsen utan ser det mer som en stadsobligation.  

4.5 Sammanfattning av empiri 

För säljaren är det fördelaktigt att avyttra fastigheten i paketerad form då beskattningen uteblir 

tills företaget väljer att plocka ut vinsten ur företaget. Nilsson förklarade att vanligen är det 

fördelaktigt att sälja fastigheten i paketerad form så länge inte kapital behöver frigöras. 

Nackdelar som finns är de transaktionskostnaderna som uppstår men de kostnaderna är små i 

förhållande till den skattekostnad som sparas. Försäljningspriset anger Nilsson är lite lägre vid 

paketerad försäljning, någonting köparen Jansson, inte alls höll med om. Köparen Jansson 

redogjorde att det är fördelaktigt för köpare att anskaffa genom direktförvärv då förvärv av 
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paketerad fastighet innebär mycket administrativt arbete under hela innehavstiden. Jansson 

såg inte försäljningspriset som något som påverkades beroende på vilken form fastigheten 

avyttras i. Genom att en latent skatteskuld samt lägre avskrivningsunderlag hänförs köparen 

av en paketerad fastighet anser Jansson sig vara beredd att betala lite mer för en fastighet som 

anskaffas genom direktförvärv. I figuren medan visas en sammanfattande tabell av utslaget 

som empirin gav. 

Centrala begrepp Begrepp Säljare, Nilsson Köpare, Jansson 

 

 

 

 

 

 

 

Direktavyttring 

Transaktionskostnad 

lagfart 

Inga, eftersom det 

tillfaller köparen 

769 250 kronor + 

825 kronor 

Transaktionskostnad 

upprättande 

aktiebolag 

Förekommer inte vid 

direktavyttring 

Förekommer inte vid 

direktavyttring 

Avskrivningsunderlag Berör säljaren i 

beräkning av 

kapitalvinst, då 

tidigare avskrivning 

återförs. 

269 573 kronor per 

år 

Skatteeffekt En kapitalvinst 

erhålls på drygt 13,7 

miljoner kronor 

Ingen så länge 

fastigheten stannar i 

köparens händer 

Försäljningspris Nilsson anser inte att 

försäljningspriset 

påverkas 

Jansson var beredd 

att ge högre pris vid 

ett direktförvärv 

 

 

 

 

Paketerad avyttring 

Transaktionskostnad 

lagfart 

306 128 kronor + 

825 kronor 

Inga, eftersom det 

tillfaller säljaren 

Transaktionskostnad 

upprättande 

aktiebolag 

50 000 kronor vid 

upprättningstillfället. 

De återförs till 

säljaren i 

försäljningen 

Avdrag 50 000 

kronor 

Avskrivningsunderlag Ingen påverkan 60 099 kronor per år 

eller vid 

uppskrivning 

228 696 kronor per 

år 

Skatteeffekt Ingen, om inte vinst 

tas ut 

Eventuellt en latent 

skatteskuld vid 

framtid avyttring 

Försäljningspris Nilsson anser inte att 

försäljningspriset 

påverkas 

Jansson var inte 

beredd att ge lika 

mycket vid ett 

paketerat förvärv 

 

Figur 10. Sammanfattande empiri tabell 
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5. Analys
Kapitlet inleds med en beskrivning av analysens upplägg och metod. Genom uppsatsens 

centrala begrepp avyttring genom direktförsäljning samt avyttring genom 

fastighetspaketering kopplas intervjuer från empirin med den teoretiska referensramen. De 

centrala begreppen analyseras utifrån begreppen transaktionskostnader som består av 

kostnader för lagfart och eventuellt kostnad för upprättande av aktiebolag, avskrivning, 

skattekonsekvenser samt försäljnings pris. Analysen belyser fördelar och nackdelar med 

direktförsäljning samt fastighetspaketering. 

5.1 Analysens tillvägagångssätt 

För att skapa en tydlig struktur delas analysen upp i våra två centrala begrepp som vi använt 

oss av genom hela uppsatsen, avyttring av fastighet genom direktförsäljning och avyttring av 

fastighet genom paketering. Genom att utgå från den teoretiska referensramen kommer den 

insamlade empiriska materialet att tolkas. Genom våra centrala begrepp förs en diskussion av 

de olika avyttringssätten och säljaren och köparens syn på fördelar och nackdelar. 

Figur 11. Analysmodell, egentolkning 

Utifrån den teoretiska referensramen och den insamlade empirin görs analysen. Analysen har 

empirins upplägg för att nå en lättförståelig struktur. Figuren ovan visar att utifrån de centrala 

begreppen ska begreppen transaktionskostnad, avskrivning, skatt och försäljningspris 

analyseras. Transaktionskostnader omfattar kostnader för lagfart och upprättande av ett 

aktiebolag. Avslutningsvis mynnar analysen ut i fördelar och nackdelar med de olika 

avyttringssätten.  
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5.2 Direktavyttring 

Svensson (2008) förklarar att vid ett förvärv av en fasighet ska en ansökan om lagfart göras 

hos inskrivningsmyndigheten. Vid en ansökan ska handlingarna från förvärvet skickas till 

inskrivningsmyndigheten, enligt (SFS 1970:994). Svensson (2008) förklarar vidare att vid 

beviljandet av lagfarten kommer köparen erhålla en stämpelskatt. Janssons Mark AB erhåller 

vid ett direktförvärv en stämpelskatt på knappt 770 tusen kronor. Stämpelskatten baseras på 

köpeskillingen då det är större än taxeringsvärdet. Svensson (2008) påstår att om 

köpeskillingen är större än taxeringsvärdet ska köpeskillingen återspegla fastighetens värde 

och därmed utgöra basen av stämpelskatten på 4,25 procent. Stämpelskatten tillsammans med 

expeditionsavgiften fördelas proportionellt mellan mark och byggnad i balansräkningen. 

Resultaträkningen påverkas genom att lagfarten finns med i byggnadens värde, vilket utgör 

avskrivningsunderlaget. Balansräkningen påverkas genom att ackumulerade avskrivningar 

krediteras och resultaträkningen debiteras (Thomasson et al., 2008). 

Enligt Svensson (2008) ska avskrivningsunderlaget baseras på anskaffningsvärdet vilket i 

fallet är 18,1 miljoner kronor. Utav de 18,1 miljonerna utgör 12,9 miljoner kronor byggnaden 

och med tillägg på 550 tusen kronor för lagfarten, skapas avskrivningsunderlaget på 13,5 

miljoner kronor. Enligt (SFS 1999:1229) ska avskrivningsplanen utgöra en procentsats som 

fastigheten minskar med i värde för varje år. Procentsatsen ska baseras på den ekonomiska 

livslängden som byggnaden förväntas ha. På Badhusgatan hade avskrivningsunderlaget vid en 

direktavyttring baserats på knappt 13,5 miljoner kronor. Nilsson förklarade att byggnaden 

skrivs av med 2 procent vilket ger en ekonomisk livslängd på 50 år. Det resulterar i en årlig 

värdeminskning med 270 tusen kronor per år, vilket skatteverket (2013) styrker. 

Balansräkningen påverkas genom att värdet på byggnaden minskar årligen. Enligt Thomasson 

et al., (2008) tas den årliga värdeminskningen upp som en kostnad i resultaträkningen. 

Kostnaden gör att köparen når ett sämre resultat (ibid.). Ju mer Janssons Mark AB årligen kan 

skriva av byggnaden med, desto lägre vinst behöver de skatta för.   

Wadell (2005) förklarar att kapitalvinsten nås genom att försäljningskostnader och 

omkostnader dras av från försäljningspriset. Skatteverket (2013) påvisar att avyttra en 

fastighet genom direktavyttring måste säljaren beskatta kapitalvinsten med 22 procent. 

Wadell (12005) styrker även det genom att påvisa att det utgör beskattningsbeloppet. 

Thomasson et al., (2008) säger att resultatet vid avyttringen, det Wadell (2005) förklarar som 

kapitalvinsten, ska tas upp i resultaträkningen. Svensk Handel hade erhållit en beskattning på 

drygt 3 miljoner kronor vid en direktavyttring genom kapitalvinsten på knappt 13,7 miljoner 

kronor, vilket enligt (Thomasson et al., (2008) påverkar företagets resultat. 

Förvärvaren som förvärvar fastigheten påverkas inte av skatteffekten vid förvärvet utan först 

senare då ett ytterligare avyttringsval beslutas (Wadell, 2005). Köparen Jansson kommer 

därför inte erhålla någon skatteeffekt vid förvärvet. Om Jansson beslutar sig för att sedan 

avyttra fastigheten genom direktavyttring kommer fastighetens värde baseras på 

anskaffningsvärdet som är 18,1 miljoner kronor. Wadell (2005) förklarar att 

anskaffningsvärdet utgör en del av omkostnadsbeloppet. Gyland & Jakobsson (2012) 

förklarar även att omkostnadsbeloppet dras av från försäljningsintäkten vilket resulterar i en 

kapitalvinst respektive kapitalförlust som utgör beskattningsbeloppet. Det kommer vid en 

framtid försäljning påverka Janssons Mark AB:s resultat.  

Nilsson och Jansson har olika syn på prisets påverkan vid direktavyttring. Jansson påvisar att 

han är beredd att ge ett högre pris vid ett direktförvärv då han anser det fördelaktigt. Nilsson 

däremot redogör att priset på Badhusgatan inte hade förändrats om fastigheten hade avyttrats 

direkt.  
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Nedan illustreras en balans- och resultaträkning som säljaren Svensk Handel erhåller vid en 

direktavyttring. Både balans- och resultaträkningen innehåller endast de aspekter vi har valt 

att undersöka. Den visar hur Svenska Handel påverkas av beskattningen vid en 

direktförsäljning.  

Resultaträkning, Svensk Handel 

(alla belopp i tkr) 
2013-12-31 

1. Försäljning 18 100 

2. Avyttring -3 900 

3. Kostnader -543 

Rörelseresultat 13 657 

4. Skatt -3005 

Årets resultat 10 652 

1. Köpeskillingen av fastighet, såld till Janssons Mark AB

2. Fastighetens bokförda värde innan försäljning

3. Kostnader för mäklare

4. Skatt 13 657 * 0,22

Figur 12. Resultaträkning Svensk Handel, direktavyttring 

Balansräkning Svensk Handel 

(alla belopp i tkr) 
2013-12-31 

Anläggningstillgångar Eget kapital 

Byggnad 2 786 

Mark 1 114 Årets resultat 10 652 

Avyttring -3 900 

Summa anläggningstillgångar 0 Summa eget kapital 10 652 

Omsättningstillgångar Skulder 

Bank 17 557 Skatteskuld 3 005 

Kortfristiga skulder 3 900 

Summa omsättningstillgångar 17 557 Summa skulder 6 905 

Summa tillgångar 17 557 
Summa skulder och eget 

kapital 17 557 

Figur 13. Balansräkning, Svensk Handel, direktavyttring 
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Köparen Janssons Mark AB påverkas av lagfartskostnaden och avskrivningsunderlaget 

genom anskaffningsvärdet. Nedan illustreras en balans- och resultaträkning som köparen 

erhåller vid en direktavyttring. Både balans- och resultaträkningen innehåller endast de 

aspekter vi har valt att undersöka.  

Resultaträkning, Janssons Mark AB 

(alla belopp i tkr) 
2013-12-31 

1. Avskrivning -270 

Rörelseresultat -270 

Årets resultat -270 

1. Byggnadsvärde + lagfart byggnad, 12 929 + 550 = 13 479, 13 479 * 0,02

Figur 14. Resultaträkning, Janssons Mark AB, direktavyttring 

Balansräkning Janssons Mark AB 

(alla belopp i tkr) 
2013-12-31 

Anläggningstillgångar Eget kapital 

Byggnad 12 929 

Lagfart byggnad 550 

Avskrivning byggnad -270 Årets resultat -270 

Mark 5171 

Lagfart mark 220 

Summa anläggningstillgångar 18 600 Summa eget kapital -270 

Omsättningstillgångar Skulder 

Bank -770 Banklån 18 100 

Summa omsättningstillgångar 0 Summa skulder 18 100 

Summa tillgångar 17 830 
Summa skulder och eget 

kapital 17 830 

Figur 15. Balansräkning, Janssons Mark AB, direktavyttring 

5.3 Paketerad avyttring 

Svensson (2008) beskriver att en juridiskperson ska ansöka om lagfart hos 

inskrivningsmyndigheten vid ett fastighetsförvärv. I en paketerad avyttring är det säljaren som 

överför byggnaden till dotterbolaget och därför tillfaller lagfartskostnaden säljaren. När 

lagfarten har beviljats ska stämpelskatt betalas på ett värde som är baserat på fastighetens 

värde. En juridiskperson betalar 4,25 procent av fastighetens värde. Nilsson styrker även det 

och redogör att taxeringsvärdet på fastigheten var 7 miljoner kronor och att lagfartskostnaden 

uppgick till 307 tusen kronor samt en ytterligare kostnad för utförandet av lagfarten hos 

inskrivningsmyndigheten erhölls. Lagfartskostnaden tas upp som en upplupen kostnad i 

köparens resultaträkning. Balansräkning påverkas genom att byggnader debiteras och kassan 



28 

krediteras med beloppet. Den upplupna kostnaden avräknas när lagfartsavgiften ska betalas 

(Thomasson et al., 2008). 

Nilsson beskriver att upprättandet av ett aktiebolag sker i många steg. Upprättandet av ett 

aktiebolag ska ske enlig (SFS 1995:1554). En summa om 50 tusen kronor enligt (SFS 

1995:1554) ska tillföras till det upprättande aktiebolaget, vilket är en utgift för säljaren i 

tidpunkten vid upprättandet. Nilsson beskriver att startkapitalet dras av från köpeskillingen 

vid avyttringen av dotterbolaget. Vidare krävs det att fastigheten får överföras till ett 

underpris till dotterbolaget utan beskattningsskyldighet, vilket skedde i fallet då fastigheten 

överfördes för 3,9 miljoner kronor. Norell et al., (2006) förklarar att poängen med 

underprisöverlåtelse är att uttagsbeskattning ska undvikas. Förutsättningar för 

underprisöverlåtelser är att förvärvarens tillgång ska beskattas som inkomst av 

näringsverksamhet (Norell et al., 2006). 

Sandström (2008) belyser att vid bokföring av en fastighet tillhör fastigheten 

anläggningstillgångar och det är fastighetens anskaffningsvärde som ska bokföras 

Badhusgatan är en anläggningstillgång och uppgick till ett värde på 18,1 miljoner kronor, där 

fastigheten var bokförd till 3,9 miljoner kronor. I ett paketerat förvärv baseras 

avskrivningsunderlaget på det bokförda värdet då det inte är fastigheten som köps för 18,1 

miljoner kronor utan hela dotterbolaget. I dotterbolaget är fastigheten inkluderad 

(Skatteverket, 2013). Avyttringen genom paketering skapar därför ett lägre 

avskrivningsunderlag än vad som skapats vid en direktavyttring vilket påverkar 

resultaträkningen. Utifrån det bokförda värdet på 3,9 miljoner kronor på mark och byggnad 

når förvärvaren en årlig avskrivning på 60 tusen kronor, vilka baseras på byggnadens värde. 

Janssons Mark AB påverkas inte av avskrivningsunderlaget utan det är balans- och 

resultaträkningen i dotterbolaget Badhusgatan som påverkas. Avskrivningen påverkar 

dotterbolaget genom köparens resultaträkning eftersom de får göra en årlig värdeminskning. 

Det påverkar därmed årets resultat och en lägre företagsskatt erhålls. I köparens balansräkning 

kommer byggnader minska årligen med 60 tusen kronor. Hulten och Wycoff (1995) beskriver 

att avskrivning är komplex. Det styrker även Jansson med att beroende på hur fastigheten 

värderas kan olika avskrivningsunderlag skapas vilket påverkar företagets resultat.  

Kleerup och Tegnander (2009) beskriver att aktier måste utgöra kapitaltillgångar för att bli 
skattefria.  Enligt (SFS 1999:1229) påvisar att en tillgång endast ska ingå i 
näringsverksamheten om kapitalvinsten vid försäljning tas upp som intäkt av 
näringsverksamhet vilket Nilsson påvisar är möjligt för säljaren. Det gör att det är omöjligt att 
överlåta underprisaktier som ses som lagertillgång hos den som avyttrar (Regeringsrätten 
2005), vilket Nilsson fortsätter att förklara då aktierna i fastighetsförsäljningen på 
Badhusgatan utgjorde kapitaltillgångar.   Prop 2002/03:96 redogör att avyttring genom 
användning av paketering erhåller säljaren en skattefri vinst på sin försäljning vilket påverkar 
skattekonsekvensen avsevärt. Thomasson et al., (2008) förklarar även att det bidrar till ett 
högre resultat. Nilsson redogör det som en förklaring till varför han gav rådet till säljaren att 
använda paketerad avyttringen.  

Prop 2002/03:96 förklarar att förvärvaren får ett lågt skattemässigt värde på förvärvet vilket 
gör att beskattningen skjuts framåt i tiden. Enligt Wadell (2005) består omkostnadsbeloppet 
bland annat av anskaffningsutgiften. Därefter dras omkostnadsbeloppet av från 
försäljningsintäkten vilket resulterar i kapitalvinst eller kapitalförlust. Kapitalvinsten 
respektive kapitalförlusten utgör beskattningsbeloppet (Gyland & Jakobsson, 2012). Jansson 
får därigenom vid ett paketerat förvärv ett lägre anskaffningsvärde som kan resultera i en 
större kapitalvinst i en senare direktförsäljning vilket påverkar skattekonsekvensen. Vid 
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senare försäljning kan en latentskatteskuld hänföras till Jansson. Skattekostnaden påverkar i 

sin tur årets resultat (Thomasson et.al., 2008). 

Försäljningspriset vid en paketerad fastighet kan vara något lägre än vid en direktavyttring då 

säljarens vinst ökar betydligt samtidigt som köparen erhåller nackdelar så som lägre 

avskrivningsunderlag och latentskatteskuld. Dock var inte fallet så i fastighetsaffären 

Badhusgatan. Eftersom marknaden även påverkar, pressas priset upp. Säljaren ville inte sänka 

köpeskillingen trots den paketerade formen. Köparen Jansson menar även att i princip alla 

fastigheter idag säljs i paketerad form och därför har inte priset och försäljningsformen någon 

stark koppling. 

För att skapa en större förståelse illustreras en balansräkning för Svensk Handel. 

Balansräkningen innehåller endast de aspekter vi har valt att undersöka. Den visar hur 

Svenska Handel påverkas av beskattningen vid en paketerad avyttring.  

Balansräkning Svensk Handel 

(alla belopp i tkr) 
2013-12-31 

Anläggningstillgångar Eget kapital 

Byggnad 2 786 

Mark 1 114 Försäljning dotterbolag 17 743 

Avyttring -3 900 

Aktier dotterbolag 18 100 

Avyttring -18 100 

Summa anläggningstillgångar 0 Summa eget kapital 17 743 

Omsättningstillgångar Skulder 

Bank 17 743 

Summa omsättningstillgångar 17 743 Summa skulder 0 

Summa tillgångar 17 743 
Summa skulder och eget 

kapital 17 743 

Figur 16. Balansräkning, Svensk Handel, paketerad avyttring 

Nedan illustreras resultat- och balansräkningen för dotterbolaget Badhusgatan. Badhusgatan 

påverkas av lagfartskostnaden och avskrivningsunderlaget. Både balans- och 

resultaträkningen innehåller endast de aspekter vi har valt att undersöka.  

Resultaträkning, Badhusgatan 

(alla belopp i tkr) 
2013-12-31 

1. Avskrivning -60 

Rörelseresultat -60 

Årets resultat -60 

1. Byggnadsvärde + lagfart byggnad, 2786 + 219 = 3005, 3005 * 0,02

Figur 17. Resultaträkning, Badhusgatan, paketerad avyttring 
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Balansräkning Badhusgatan 

(alla belopp i tkr) 2013-12-31 

Anläggningstillgångar Eget kapital 

Byggnad 2786 

Lagfart byggnad 219 Aktiekapital 50 

Avskrivning byggnad -60 Årets resultat -60 

Mark 1114 

Lagfart mark 88 

Summa anläggningstillgångar 4147 Summa eget kapital -10 

Omsättningstillgångar Skulder 

Bank -257 Kortfristiga skulder 3900 

Summa omsättningstillgångar -257 Summa skulder 3900 

Summa tillgångar 3890 
Summa skulder och eget 

kapital 3890 

Figur 18. Balansräkning, Badhusgatan, paketerad avyttring 

Jansson påvisar att han har möjlighet att skriva upp det bokförda värdet på Badhusgatan till 

bankens värdering på 12,5 miljoner kronor och därmed få ett högre avskrivningsunderlag och 

en bättre resultaträkning. En uppskrivning av en anläggningstillgång kan ske enligt (SFS 

1995:1554) om anskaffningsvärdet är högre än det bokförda värdet. Det förutsätts då att 

anläggningstillgången har ett bestående och tillförlitligt värde som är större än det bokförda 

värdet. Utifrån det uppskrivna värdet beräknas avskrivningen. Enligt (SFS 1995:1554) kan 

Jansson skriva upp det bokförda värdet till bankens värdering. Avskrivningsunderlaget 

resulterar då i en värdeminskning på 183 tusen kronor årligen. Däremot rekommenderar 

skatteverket (2013) att byggnaden ska skrivas av med 2 procent årligen vilket innebär en årlig 

avskrivning på 183 tusen kr enligt uträkningen nedan. 
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Nedan illustreras en balans- och resultaträkning för dotterbolaget Badhusgatan efter en 

uppskrivning till bankens värdering på 12,5 miljoner kronor. Endast de aspekter som är 

relevanta för uppsatsen återspeglas.  

Resultaträkning, Badhusgatan 

(alla belopp i tkr) 
2013-12-31 

1. Avskrivning -183 

Rörelseresultat -183 

Årets resultat -183 

1. Byggnadsvärde + lagfart byggnad, 8929 + 219 = 9148, 9148 * 0,02

Figur 19. Resultaträkning efter uppskrivning, Badhusgatan, paketerad avyttring 

Balansräkning Badhusgatan 

(alla belopp i tkr) 2013-12-31 

Anläggningstillgångar Eget kapital 

Byggnad 8929 Uppskrivningsfond 8600 

Lagfart byggnad 219 Aktiekapital 50 

Avskrivning byggnad -183 Årets resultat -183 

Mark 3571 

Lagfart mark 88 

Summa anläggningstillgångar 12 624 Summa eget kapital 8467 

Omsättningstillgångar Skulder 

Bank -257 Kortfristiga skulder 3900 

Summa omsättningstillgångar -257 Summa skulder 3900 

Summa tillgångar 12 367 
Summa skulder och eget 

kapital 12 367 

Figur 20. Balansräkning efter uppskrivning, Badhusgatan, paketerad avyttring 

5.4 Jämförelse mellan direktförsäljning och paketerad fastighetsavyttring 

För att klargöra de ekonomiska fördelar och nackdelar med de tidigare nämnda metoderna vid 

fastighetsförsäljning ligger utfallet vid Badhusgatan till grund. Nedan beskrivs en jämförelse 

mellan direktförsäljning och paketerad avyttring genom lagfartskostnad, avskrivning, skatt 

samt försäljningspris.  

Lagfarten utgör 4,25 procent av det största värdet av köpeskillingen eller fastighetens 

taxeringsvärde (Svensson, 2008). Köpeskillingen vid direktförvärv är 18,1 miljoner kronor 

vilket resulterar i stämpelskatten blir knappt 770 tusen kronor. Stämpelskatten vid en 

paketerad fastighet uppgår till 307 tusen kronor, vilket baseras på taxeringsvärdet på drygt 7 
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miljoner kronor. I balansräkningen återspeglas årets resultat från resultaträkningen 

(Thomasson et al., 2008). Värdet för lagfartskostnaden är baserat på att fastighetens värde inte 

är uppskrivet. Vidare förklarar Jansson att ytterligare en avgift för att genomföra lagfarten tas 

ut på 825 kr av inskrivningsmyndigheten.  

Både Jansson och Nilsson förklarar att vid en paketerad avyttring krävs det att säljaren 

upprättar ett aktiebolag som fastigheten sedan kan medfölja. Om säljaren väljer att sälja 

fastigheten direkt leder det till mindre transaktionskostnader då ett aktiebolag inte behöver 

upprättas samt mindre administrativt arbete.  Williamson (1993) förklarar att positiva 

transaktionskostnader uppstår när transaktionskostnaden för till exempel administrativa 

kostnader vid beslut om avyttring av fastighet är lägre än vinsten av fastighetsförsäljningen. 

Nilsson förklarar vidare att ett övervägande måste göras i beslutet av avyttringsval med 

åtanke på hur reavinst kan hanteras i företaget.  

Avskrivningsunderlaget enligt Sandström (2008) ska baseras på anskaffningsvärdet. I en 

direktförsäljning förklarar Nilsson att den årliga värdeminskningen baseras på värdet på 

bygganden. Om fastigheten säljs direkt erhåller köparen ett avskrivningsunderlag på knappt 

270 tusen kronor per år.   

             

     
                

Jansson förklarar att en årlig värdeminskning på 60 tusen kronor är möjlig vid en paketerad 

fastighet vilket påverkar dotterbolaget Badhusgatans balans- och resultaträkning. I en 

paketerad fastighet är anskaffningsvärdet, det bokförda värdet på byggnaden, vilket enligt 

Sandström (2008) utgör avskrivningsunderlaget. Nilsson förklarar även att möjlighet för 

uppskrivning av fastighetens värde är möjligt. Lagen (SFS 1995:1554) styrker möjligheten då 

en uppskrivning får göras om anskaffningsvärdet är högre än det bokförda värdet. Nilsson 

förklarar vidare att efter samråd med banken värderar banken fastigheten till 12,5 miljoner 

kronor, vilket skulle ge en oförändrad resultaträkning. En årlig värdeminskning erhållas då på 

cirka 183 tusen kronor. 

            

     
             

          

     
              

Nilsson förklarade att Svensk Handel hade erhållit en beskattning på 22 procent av 

kapitalvinsten vid en direktförsäljning. Skatteverket (2013) styrker den procentsatsen. 

Kapitalvinsten resulterar i cirka 13,7 miljoner kronor, vilket beskattas med 22 procent. 

Beskattningsbeloppet som Svensk Handel erhållit vid en direktförsäljning hade uppgått till 

drygt 3 miljoner kronor vilket påverkar skattekonsekvensen avsevärt. Thomasson et al. (2008) 

förklarar även att det bidrar till ett högre resultat. Enligt prop. 2002/03:96 sker ingen 

beskattning vid avyttring av en paketerad fastighet. Jansson förklarar att en latentskatteskuld 

kan hänförs vid ett förvärv av en paketerad fastighet. Anskaffningsutgiften vid förvärvet 

ligger till grund för omkostnadsbeloppet (Wadell, 2005) vid en framtid försäljning. 

Nilsson beskriver att försäljningspriset vid en direktavyttrad fastighet och en paketerad 

fastighet är den samma. Han anser att utbud och efterfrågan styr marknaden i Halmstad. 

Jansson däremot förklarar att han hade varit beredd att betala mer vid en direktförvärvad 

fastighet än en paketerad fastighet då det är fördelaktigt för honom som köpare. Fördelarna 

utgör administrativa besparingar då en direktförvärvad fastighet köps in i moderbolaget. 
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5.5 Sammanfattning 

I en direktförsäljning påverkas köparen Janssons Mark AB av lagfartskostnaden. Säljaren 

Svensk Handel påverkas inte av lagfartskostnaden. Även avskrivningsunderlaget påverkar 

köparen Janssons Mark AB genom att köparen får bokföra det som en kostnad vilket leder till 

ett lägre resultat. Med tanke på att Janssons Mark AB når ett lägre resultat kommer de erhålla 

en lägre beskattning. Avskrivningen påverkar inte säljaren Svensk Handel. Beskattningen i en 

direktförsäljning påverkar säljaren Svensk Handels resultat. Vid högre kapitalvinst desto 

större beskattningsbelopp erhålls. Köparen Janssons Mark AB berörs inte av någon 

beskattning förutom stämpelskatten vid lagfartsansökan. Angående försäljningspriset finns 

det delade meningar hos respondenterna, men det kan finnas en möjlighet för säljaren att nå 

ett högre försäljningspris vid en direktförsäljning (B. Wallefors, personlig kommunikation, 26 

februari, 2013).   

I en paketerad avyttring tillfaller lagfartskostnaden dotterbolaget Badhusgatan och därmed är 

det Badhusgatans resultat- och balansräkning som påverkas. Avdrag från köpeskillingen ska 

göras för lagfartskostnaden. Köparen Janssons Mark AB berörs inte av lagfartskostnaden. 

Upprättandet av aktiebolaget är tidskrävande, vilket påverkar Svensk Handel. Avskrivningen 

påverkar inte säljaren Svensk Handel. Däremot påverkar den köparen Janssons Mark AB 

genom att de får göra avdrag för kostnaden i sin resultaträkning, vilket skapar ett lägre 

resultat. I en paketerad fastighet behöver inte säljaren Svensk Handel beskatta någon vinst av 

fastigheten i dotterbolaget. Försäljningspriset kan vara något lägre i en paketerad fastighet, 

dock ingen självklarhet påvisar Wallefors (personlig kommunikation, 26 februari, 2013).   

Centrala begrepp Begrepp Utfall 

Direktförsäljning 

Transaktionskostnad 

Lagfart 

769 250 kronor + 825 kronor 

Transaktionskostnad 

Upprättande av aktiebolag 

Förekommer inte 

Avskrivning 269 572,5 kronor per år 

Skatt 3 miljoner kronor 

Försäljningspris Högre eller ingen skillnad 

Paketerad avyttring 

Transaktionskostnad 

Lagfart 

306 128 kronor + 825 kronor 

Transaktionskostnad 

Upprättande av aktiebolag 

Tid för att upprätta aktiebolag
samt hänföra kostnader

Avskrivning 60 099 kronor per år eller vid 

uppskrivning 228 696 kronor 

per år 

Skatt 0 kronor 

Försäljningspris Lägre eller ingen skillnad 

Figur 21. Sammanfattande analysmodell 
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6. Slutdiskussion
Problemformulering och syfte ska besvaras med hjälp av analysens utfall. Vidare ska 

uppsatsens slutsatser redogöras i en diskussion och avslutningsvis redovisas de centralaste 

bidragen samt förslag till vidare forskning.   

Syftet med uppsatsen var att beskriva processerna direkt försäljning och paketerad avyttring 

av fastigheter samt beräkna vilka ekonomiska för- och nackdelar som hänförs de olika 

avyttringssätten. Uppsatsen ska även ge en enklare fastighetsekonomiskberäkning för att 

redogöra skillnaderna vid de olika avyttringssätten. Slutligen ska uppsatsen ge en förklaring 

av vilka faktorer som påverkar köparen och säljarens resultat och balansräkning. Genom 

avsikten med uppsatsen formulerades problemformuleringen:  

Hur skiljer sig de ekonomiska för- och nackdelar vid en direkt försäljning jämfört med en 

försäljning av en paketerad fastighet för säljare och köpare? 

6.1 Slutsats 

I resultat- och balansräkningen påverkas säljaren och köparen genom transaktionskostnaderna 

för lagfart, avskrivningsunderlag, skatt samt försäljningspris vid direktförsäljning. Säljaren 

påverkas inte av lagfartskostnad vid en direktavyttring. Köparen erhåller lagfartskostnad, 

vilket utgör stämpelskatt och administration vid förvärvet. Stämpelskatten baseras på 4,25 

procent av köpeskillingen vilket resulterar i knappt 770 tusen kronor efter en 

fastighetsekonomisk beräkning. Kostnaden hänför Janssons Mark AB och placeras 

tillsammans med köpeskillingen under byggnadstillgångar i bokföringen. Säljaren påverkas i 

en direktförsäljning av avskrivningen då den återförs vid försäljningen. Det leder till en lägre 

kapitalvinst och därmed en lägre beskattning. Köparens avskrivningsunderlag baseras på 

anskaffningskostnaden vid en direktavyttring. Utav anskaffningskostnaden utgör byggnaden 

fem sjundedelar och det är de som får skrivas av. Även fem sjundedelar av lagfartskostnaden 

utgör avskrivningsunderlaget. Janssons Mark AB erhåller ett avskrivningsunderlag på knappt 

13,5 miljoner kronor. Fastigheten Badhusgatan skrivs av med 2 procent per år, vilket ger en 

ekonomisk livslängd på 50 år. Efter en fastighetsekonomisk beräkning erhåller Janssons Mark 

AB en årlig avskrivning på knappt 270 tusen kronor. Den årliga värdeminskningen påverkar 

Janssons Mark AB framtida resultaträkningar eftersom värdeminskningen tags upp som en 

kostnad. I balansräkningen minskar anläggningstillgångarna i värde varje år eftersom 

fastigheten sjunker i värde, vilket påverkar köparens balansräkning. Säljaren erhåller en 

beskattning på 22 procent på hela kapitalvinsten. En fastighetsekonomisk beräkning ger en 

kapitalvinst på cirka 13,7 miljoner kronor, vilket resulterar i en beskattning på 3 miljoner 

kronor. Kapitalvinsten och beskattningen påverkar säljarens resultat. I balansräkningen sker 

även en minskning av anläggningstillgångarna eftersom de avyttrat fastigheten. 

Försäljningsintäkten återspeglas även i balansräkningen. Köparen påverkas inte av 

skatteeffekten vid förvärvet utan först senare då ett ytterligare avyttringsval görs av köparen. 

Medan köparen har fastigheten i sin besittning utgörs ingen beskattning förutom 

stämpelskatten som erhålls vid lagfartsansökan. Skulle köparen besluta sig för att senare 

avyttra fastigheten skulle värdet baseras på anskaffningskostnaden samt återläggning av 

eventuella avskrivningar. Angående försäljningsprisets påverkan kan inga slutsatser dras.  

I resultat- och balansräkningen påverkas säljaren och köparen genom transaktionskostnaderna 

för lagfart och kostnad för upprättande av aktiebolag, avskrivningsunderlag, skatt samt 

försäljningspris vid paketerad avyttring. Kostnaden för lagfart tillfaller dotterbolaget 

Badhusgatan vilket görs avdrag för i köpeskillingen av säljaren vid paketerad avyttring. Vid 

köparens paketerade förvärv resulterar lagfartskostnaden därför i en upplupen kostnad. En 

fastighetsekonomisk beräkning resulterar i lagfartskostnad på 307 tusen kronor. Värdet är 
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baserat på 4,25 procent av taxeringsvärdet 7 miljoner kronor. Säljaren Svensk Handel 

påverkas genom att ett lägre belopp erhålls för aktierna. Köparen erhåller ingen 

lagfartskostnad vid ett paketerat förvärv då köp av ett bolag görs där fastigheten medföljer. 

Janssons Mark AB resultat- och balansräkning påverkas därför inte. Varken säljaren Svensk 

Handel eller köparen Janssons Mark AB påverkas av avskrivningsunderlaget vid en paketerad 

avyttring då värdeminskningen hänförs dotterbolaget Badhusgatan. Fastigheten i 

dotterbolaget Badhusgatan utgör en anläggningstillgång och det är anskaffningsvärdet som 

ska bokföras. Avskrivningsunderlaget är baserat på en årlig värdeminskning på 2 procent 

vilket ger en ekonomisk livslängd på 50 år. Badhusgatan har ett bokfört värde på mark och 

byggnad på 3,9 miljoner kronor vilket ger genom en fastighetsekonomisk beräkning ett 

avskrivningsunderlag på drygt 3 miljoner kronor, för byggnaden där anskaffningskostnaden 

och lagfarten är inräknad. En årlig värdeminskning sker med 60 tusen kronor. Det finns 

möjlighet att skriva upp det bokförda värdet till bankens värdering på 12,5 miljoner kronor 

vilket i sin tur då bidrar till ett högre avskrivningsunderlag. Genom en 

fastighetsekonomiskberäkning skapas en årlig värdeminskning på knappt 230 tusen kronor. 

Värdeminskningen bokförs som en kostnad och påverkar dotterbolaget Badhusgatans resultat. 

Säljaren kan endast sälja fastigheten i paketerad form beskattningsfritt om tillgångarna utgör 

kapitaltillgångar. Svensk Handels tillgångar utgjorde kapitaltillgångar och kunde därför 

avyttra fastigheten skattefritt. Med tanke på den skattefria försäljningen påverkas inte 

säljarens resultat- och balansräkning. Köparen erhåller ingen skatt förrän ett senare 

avyttringsval av direktförsäljning väljs. Det kan uppkomma en latent skatteskuld eftersom 

fastigheten är förvärvad till ett lägre anskaffningsvärde, det bokförda värdet. Ingen slutsats 

går att dras angående försäljningsprisets påverkan då utbud och efterfrågan är en viktig 

aspekt.  

De ekonomiska för- och nackdelar för säljare och köpare vid direktförsäljning och paketerad 

avyttring återspeglas i lagfartskostnader, upprättande av aktiebolag, avskrivning, skatt samt 

försäljningspris. Lagfartskostnaden vid en paketerad avyttring tillfaller säljaren, genom 

dotterbolaget, med 307 tusen kronor. Vid direktförsäljning hänförs lagfartskostnaden köparen 

med 770 tusen kronor. Fördel gällande lagfartskostnaden erhålls för köparen vid en paketerad 

avyttring medan säljaren erhåller fördelen vid direktförsäljning. Nackdel för köparen erhålls 

vid ett direktförvärv genom att lagfartskostnaden hänförs köparen. Säljarens nackdel gällande 

lagfartskostnaden visas vid en paketerad avyttring. Upprättandet av ett aktiebolag som ska 

genomföras vid en paketerad avyttring tillfaller säljaren och ses därför som en nackdel för 

säljaren. Framtida avskrivningar genom direkt- och paketerad avyttring påverkar inte säljaren 

och ses därför varken som en fördel eller nackdel. Köparen erhåller en årlig värdeminskning 

på knappt 270 tusen kronor vid ett direktförvärv medan vid ett paketerat förvärv erhålls en 

minskning på 60 tusen kronor. Vid en uppskrivning av värdet på fastigheten i det paketerade 

förvärvet erhålls istället ett avskrivningsunderlag på knappt 230 tusen kronor, vilka jämförs 

med underlaget på knappt 270 tusen kronor vid ett direktförvärv. Ett högre 

avskrivningsunderlag resulterar i att företaget får göra avdrag för en större kostnad i 

resultaträkningen, vilket ger en fördel för köparen. Säljaren erhåller en beskattning på 3 

miljoner kronor vid en direktavyttring medan säljaren inte erhåller någon beskattning vid en 

paketerad avyttring. Fördelar nås av säljaren om en paketerad avyttring genomförs. Köparen 

påverkas inte vid förvärvet av någon beskattning, dock finns en nackdel vid en framtida 

direktförsäljning. Det kan innebära att en latent skatteskuld uppkommer för köparen om 

köparen väljer att bryta ut fastigheten genom direktförsäljning. Gällande försäljningspriset har 

ingen fördel eller nackdel tydliggjorts. 
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Sammanfattningsvis drar vi slutsatserna att: 

- Säljaren når de stora fördelarna genom skattelättnaden 

- Köparen kommer undan lagfartskostnad men får ökade kostnader genom 

administration 

- Fastigheter som förvärvas i paketerad form plockas inte ut ur bolaget med tanke på 

den stora beskattningen som uppstår. 

6.2 Studiens bidrag 

Resultatet av studien baserar helt på försäljningen av fastigheten på Badhusgatan och de utfall 

som erhölls. Studien kan därför inte helt användas på andra försäljningar av fastigheter. 

Undersökningen kan förhoppningsvis ge en vägledning i hur de ekonomiska för- och 

nackdelar skiljer sig mellan säljare och köpare vid en direktförsäljning jämfört med en 

paketerad avyttring. Uppsatsens bidrag är: 

- En direktförsäljning skapar en stor beskattning hos säljaren samtidigt som det innebär 

mindre administrativa kostnader. Vid ett direktförvärv erhåller köparen kostnad för 

lagfart samtidigt som ett högre avskrivningsunderlag erhålls.  

- En paketerad avyttring skapar mer administrativa kostnader för säljaren samtidigt som 

säljaren inte är skatteskyldig för eventuell kapitalvinst. Vid ett paketerat förvärv 

erhåller köparen ett lägre avskrivningsunderlag samt mer administrativa kostnader.  

- Fastigheter som förvärvas paketerade plockas inte ur bolaget med tanke på den stora 

beskattningen som uppstår. 

6. 3 Förslag till fortsatt vidare forskning
Under intervjuerna fick vi inblick i fastighetsägares problematik och spännande arbete för att 

skapa en lönsam verksamhet. Uppmärksamhet har fångats runt vidare försäljning av paketerad 

fastighet samt hur försäljningspriset påverkas. Intressanta aspekter är:  

- Undersöka en paketerad fastighet som sedan säljs direkt med avseende ekonomiska 

effekter 

- Undersöka försäljningsprisets påverkan vid direktförsäljning och paketerad avyttring 

- Undersöka hur utbud och efterfrågan påverkar avyttringsvalet 
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Bilaga 1 Operationalisering 
 

Begrepp Förklaring Frågor 

Transaktionskostnader Transaktionskostnader 

berör det administrativa 

arbetet som krävs vid 

avyttringen. Omfattar 

lagfart och vid paketerad 

försäljning hur 

upprättande av 

aktiebolaget genomfördes 

(Williamson, 1993). 

 

Vilka steg genomgår 

avyttringen? 

 

Vilken lagfartskostnad 

erhölls? 

Avskrivning Avskrivning är en 

värdeminskning som görs 

på fastigheten. Ägaren kan 

välja att minska 

fastighetens värde med en 

viss procent varje år 

(Sandström, 2008; 

Svensson, 2008). 

Vilket värde bygger den 

årliga värdeminskningen 

på?  

 

Hur påverkades ni av den 

årliga värdeminskningen? 

Skatt Skatten i en 

direktförsäljning baseras 

på kapitalvinsten 

alternativt göra avdrag på 

kapitalförlusten. I en 

paketerad avyttring 

undviker säljaren 

beskattningen 

(Skatteverket, 2013) 

 

Hur beräknas skatten? 

 

Beskriv vilka skatteeffekter 

som påverkat er. 

Försäljningspris Försäljningspriset styrs av 

utbud och efterfrågan men 

kan även styras av olika 

avyttringssätt (B. 

Wallefors, personlig 

kommunikation, 26 

februari, 2013). 

 

Beskriv försäljningsprisets 

påverkan 

 

  



 

 

 
 

Bilaga 2 Intervjuguide Säljare och Köpare 
Intervjuguiden är en del av empiri till uppsatsen angående de ekonomiska för- och 

nackdelarna vid försäljning av fastigheten genom paketering eller direktavyttring. 

Intervjuguiden är uppdelad i tre teman, bakgrund, fastighetspaketering samt direktavyttring. 

Vi har valt att endast rikta oss till svenska företag. Tack för att ni besvarat frågorna! 

Bakgrund 

1. Berätta kortfattat om företaget 

2. Beskriv din arbetslivserfarenhet inom fastighetsförsäljning samt din roll på företaget 

kortfattat 

3. Beskriv avyttringsvalet 

4. Hur såg beräkningen ut vid valet av avyttringssätt 

Direktavyttring 

Transaktionskostnad 

5. Beskriv avyttringens process  

6. Beskriv lagfartskostnaden påverkan  

Avskrivningsunderlag 

7. Vilket värde bygger den årliga värdeminskningen på?  

8. Hur påverkades ni av den årliga värdeminskningen? 

Skatt 

9. Hur beräknas skatten? 

10. Beskriv vilka skatteeffekter som påverkat er 

Försäljningspris 

11. Beskriv försäljningsprisets påverkan 

Fastighetspaketering 

Transaktionskostnad 

12. Vilka steg genomgår avyttringen? 

13. Vilken lagfartskostnad erhölls? 

Avskrivningsunderlag 

     14. Vilket värde bygger den årliga värdeminskningen på?  

     15. Hur påverkades ni av den årliga värdeminskningen? 

Skatt 

16. Hur beräknas skatten? 

17. Beskriv vilka skatteeffekter som påverkat er 

Försäljningspris 

      18. Beskriv försäljningsprisets påverkan 
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