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Fast egendom kan antingen säljas direkt som just fast egendom eller indirekt 
som lös egendom. Det indirekta fastighetsförvärvet är en metod av försäljning av 
fast egendom vilken grundas på skattetekniska fördelar vilka försäljning av lös 
egendom ger parterna. I försäljningen förvärvar köparen ett dotterbolag vilket 
äger fastigheten. Detta gör att dotterbolaget för med sig risker vilka köparen inte 
skulle ha fått överta från säljaren om fastigheten sålts som fast egendom. Dessa 
risker är kopplade till det befintliga dotterbolag som säljs och dessa undviks om 
fastigheten ompaketeras. För de båda parterna har valet av dotterbolag olika 
effekter; för säljaren är det mest ekonomisk fördelaktigt att sälja ett befintligt 
dotterbolag. För köparen däremot ger innebär ett nytt dotterbolag en mindre 
osäkerhet om vilka risker dotterbolaget medför. Dock för ett befintligt 
dotterbolag med sig avtal med tredje man, dessa kan vara omfattande och 
kostnadskrävande att omförhandla och därför föredrar köparen i vissa fall att 
förvärva ett befintligt dotterbolag. Uppsatsen baseras på intervjuer med 
personer vilka på olika sätt arbetar med området samt inhämtade 
litteraturkällor.  

 

  



 

Abstract  
  
 nd Title: The parties’ situation at Indirect acquisition of 

property 
- Effects of the parties’ risks 

Authors Erika Kenne 
Department Department of Real Estate and Construction 

Management  
Thesis number 85 
Supervisor Olof Netzell 
Keywords Indirect acquisition of property, subsidiary, excise tax 
   
Real estate can either be sold directly as realty, or indirectly as movable property. 
The indirect property acquisition is a method of sale of realty which is based on 
the fiscal benefits of the sale of movable property allows the parties. The sale 
purchaser acquires a subsidiary that owns the property. This allows the 
subsidiary to various risks that the buyer would not have been transferred from 
the seller if the property were sold as realty. These risks are linked to the 
existing subsidiary sold and these are avoided if the property is re-wrapped. For 
the two parties have the choice of the subsidiary of different effects, the seller is 
the most economic advantageous to sell an existing subsidiary. For the buyer, 
however does a new subsidiary provide less uncertainty about what risks the 
subsidiary involved. Still, for an existing subsidiary with its agreements with 
third parties, these can be extensive and costly to renegotiate, and therefore the 
buyer prefer in some cases to acquire an existing subsidiary.  The essay is based 
on interviews with people who work in different ways with the area and sought 
literary sources.      
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2003 infördes nya skattelagar vilka gjorde det fördelaktigt för fastighetsbolag 
att sälja sina fastigheter genom ett så kallat indirekt fastighetsförvärv (Björkvald, 
2009). Förvärvsmetoden innebär att aktierna i ett dotterbolag vilket äger 
fastigheterna säljs till ett pris vilket motsvarar fastigheternas marknadsvärde.  
Det dotterbolag som säljs är antingen det befintliga som äger fastigheten eller ett 
nybildat dotterbolag vilket fastigheten paketeras i. Då det är ett dotterbolag som 
säljs innebär det att fastigheterna säljs som lös egendom, alltså i form av aktier i 
dotterbolaget, vilket medför andra skattemässiga konsekvenser än vid en vid en 
försäljning av fastigheter som fast egendom. Att sälja fastigheter på detta sätt är 
skattemässigt fördelaktigt främst för säljaren och därför avtalar parterna om 
prisavdrag och garantier för de skattekostnader som köparen drabbas av samt 
de risker vilka medföljer dotterbolaget.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka parternas situation i det indirekta 
fastighetsförvärvet, främst hur valet av att använda ett befintligt dotterbolag 
eller paketera om fastigheten i ett nybildat dotterbolag påverkar parterna. Vad 
som här menas med parterna är säljaren och köparen av fastigheten vid det 
indirekta fastighetsförvärvet. Uppsatsen fokuserar på hur fastighetsbolagen 
hanterar de risker som medföljer ett befintligt dotterbolag vilket säljs genom 
indirekt fastighetsförvärv och hur parterna resonerar kring dessa. De risker som 
här avses är sådana krav och förpliktelser som inte medföljer köpet om säljaren 
istället säljer fastigheter i ett nybildat dotterbolag. Ett befintligt dotterbolag kan 
ha en både bra och dålig historia vilken för köparen är svår att få en inblick i. Om 
bolaget är välskött och säljaren är ett bolag köparen litar på är en ompaketering 
av fastigheten i ett nytt dotterbolag inte aktuellt och motsvarade så vill alltså ofta 
köparen ompaketera fastigheten i ett nytt dotterbolag om denna tror att säljaren 
inte har skött det befintliga dotterbolaget väl.  
Detta leder till slutsatsen att de är de två parternas förhållande till varandra som 
avgör om fastigheten ska paketeras om i ett nytt dotterbolag eller inte. Detta är 
den grundtanke som uppsatsen baseras på och leder till att uppsatsen ska 
undersöka om denna hypotes stämmer överens med hur fastighetsbolagen 
hanterar riskerna med att köpa ett befintligt dotterbolag kontra att köpa ett 
nybildat dotterbolag.  

1.3 Frågeställning 

Hur ser parternas situation ut vid det indirekta fastighetsförvärvet avseende 
riskerna? 
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1.4 Avgränsningar och metod 

Då inga fördjupade förkunskaper inom juridik kan tillskrivas skribenten så blir 
de skattemässiga juridiska delarna av uppsatsen endast överskådliga. Uppsatsen 
fokuserar istället på att resonera kring uppsatsens frågeställning.  
 
Källmaterialet till bakgrundsdelen i denna uppsats inhämtas från litteratur och 
källor på internet.  Analysdelen baseras främst på material från intervjuer med 
advokat Lennart Ernstson från Wistrands Advokatbyrå, Patrik Kallenvret som är 
Vice VD på DTZ Sverige samt Bo Nordlund som är universitetsadjunkt på KTH. 
Valet av de personer som intervjuades baserades på deras olika 
kompetensområden och infallsvinklar till problemen som uppstår vid indirekta 
fastighetsförvärv. Detta ger då uppsatsen en mer omfattande bild av hur 
frågeställningen hanteras både i teoretiskt och i praktiken.  
 
Uppsatsen är uppdelad i fyra avsnitt. Det första avsnittet behandlar 
bakgrundsfakta om det indirekta fastighetsförvärvet, både hur förvärvsmetoden 
fungerar teoretiskt och vad skattelagarna har för effekt. Denna del har för avsikt 
att ge uppsatsen en teoretisk bakgrund att stå på för att i de följande avsnitten. 
En sammanställning av intervjusvaren följer sedan, dessa svar och teoretiska 
bakgrunden diskuteras sedan och utmynnar i en slutsats.       
  



2. Om indirekta fastighetsförvärv

En fastighet, i denne text syftar 
fastigheten en byggnad, kan säljas
sätt, vilket illustreras i figur 1.
 
Det indirekta fastighetsförvärv
försäljningsmetod av en fastighet som 
syftar till att skjuta upp de 
skattekonsekvenser som förvärvet ger 
upphov till (Institutet för värdering av 
fastigheter & Samfundet för 
fastighetsekonomi, 2009
betyder det att köparen tar över viss
skattekostnader som säljaren skulle ha betalat 
om fastigheten såldes som fast egendom, köparen får allts
Den uppskjutna skatten måste inte realiseras av köparen utan denne kan lägga 
över skatten på nästa köpare, dock kvarstår faktumet att skatten har en negativ 
effekt på köparen främst då denne inte kan skriva av fastigheten till ett lika högt 
värde.  
 
Tillvägagångssättet för förvärvsmetoden 
till ett pris vilket motsvarar 
genom att sälja aktierna för 
genom att paketera fas
dotterbolagets aktier bestäms 
men även andra faktorer som till exempel 
köparen för den uppskjutna skatten och de risker
förvärva dotterbolaget kan ge en effekt på köpeskillingen
säljs som fast egendom utan som lös egendom, se vidare
nedan, får den nya köparen 
marknadsvärdet. Detta ger i sin tur väsentliga sk
av den uppskjutna skatten som köparen drabbas av, den reducerade eller i vis
fall undkomna stämpelskatten
aktieförsäljningen och på under
konsekvenser diskuteras mer 
olika sätt att utnyttja ett dotter
nedan.    

2.1 Förvärv av fast eller lös egendom

Fast egendom regleras i 
(Agell et al., 2010). 
fastighetsförvärvets köp av aktier,
liknar reglerna för köp de vid 

Om indirekta fastighetsförvärv 

En fastighet, i denne text syftar 
fastigheten en byggnad, kan säljas på två 

lket illustreras i figur 1. 

Det indirekta fastighetsförvärvet är en 
försäljningsmetod av en fastighet som 
syftar till att skjuta upp de 
skattekonsekvenser som förvärvet ger 

Institutet för värdering av 
fastigheter & Samfundet för 

, 2009). Praktiskt 
betyder det att köparen tar över vissa 
skattekostnader som säljaren skulle ha betalat 
om fastigheten såldes som fast egendom, köparen får alltså en uppskjuten skatt.
Den uppskjutna skatten måste inte realiseras av köparen utan denne kan lägga 
över skatten på nästa köpare, dock kvarstår faktumet att skatten har en negativ 
effekt på köparen främst då denne inte kan skriva av fastigheten till ett lika högt 

förvärvsmetoden är att sälja aktierna för ett dotterbolag 
till ett pris vilket motsvarar fastighetens marknadsvärde. Detta görs 

sälja aktierna för det dotterbolag som redan äger fastigheten eller
paketera fastigheten i ett nybildat dotterbolag. Köpeskillingen för 

dotterbolagets aktier bestäms till största del av marknadsvärdet på
men även andra faktorer som till exempel de prisavdrag som säljaren ger 
köparen för den uppskjutna skatten och de risker som hör samman med att 

kan ge en effekt på köpeskillingen.  Då fastigheten inte 
säljs som fast egendom utan som lös egendom, se vidare om detta i avsnittet 

en nya köparen ofta ett bokfört värde vilket är betydligt lägre 
marknadsvärdet. Detta ger i sin tur väsentliga skattemässiga konsekvenser, både 

den uppskjutna skatten som köparen drabbas av, den reducerade eller i vis
fall undkomna stämpelskatten samt den undkomna skatten på både 
aktieförsäljningen och på underprisöverlåtelsen. Dessa skattetekniska 

enser diskuteras mer senare i detta avsnitt och i detalj i Bilaga 1
ett dotterbolag vid fastighetsförsäljning redogörs i detalj 

Förvärv av fast eller lös egendom 

regleras i Jordabalken, fortsättningsvis JB, och är enligt lagen
). Köp av lös egendom, som vid det indirekta 

fastighetsförvärvets köp av aktier, regleras däremot av Köplagen, KöpL. I KöpL 
de vid köp i JB men skiljer sig vid en del punkter.  

Fastighet 
säljs som...

Lös 
egendom

Befintligt 
dotterbolag

Nybildat 
dotterbolag

Figur 1: Försäljning av en 

fastighet (Kenne, 2011)
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å en uppskjuten skatt. 
Den uppskjutna skatten måste inte realiseras av köparen utan denne kan lägga 
över skatten på nästa köpare, dock kvarstår faktumet att skatten har en negativ 
effekt på köparen främst då denne inte kan skriva av fastigheten till ett lika högt 

sälja aktierna för ett dotterbolag 
etta görs antingen 

fastigheten eller 
Köpeskillingen för 

av marknadsvärdet på fastigheten 
de prisavdrag som säljaren ger 

som hör samman med att 
Då fastigheten inte 

om detta i avsnittet 
ett bokfört värde vilket är betydligt lägre än 

attemässiga konsekvenser, både 
den uppskjutna skatten som köparen drabbas av, den reducerade eller i vissa 

samt den undkomna skatten på både 
prisöverlåtelsen. Dessa skattetekniska 

och i detalj i Bilaga 1.  De två 
redogörs i detalj 

och är enligt lagen jord 
, som vid det indirekta 

leras däremot av Köplagen, KöpL. I KöpL 
köp i JB men skiljer sig vid en del punkter.  Vid 

Fastighet 
säljs som...

Nybildat 
dotterbolag

Fast 
egendom

Figur 1: Försäljning av en 

fastighet (Kenne, 2011) 



förvärv av en fastighet som fast egendom är det egentligen jorden som förvärvas 
och fastigheten är ett byggnadstillbehör.
endast de förpliktelser och krav med på fastighete
som servitut, hyresavtal och inteckningar. Krav och förpliktelser utöver dessa, 
som till exempel avtal om fjärrvärme och sophämtning, kan bara göras gällande 
mot den fastighetsägare som ingick dem. Detta är den stora skilln
förvärv av lös egendom, alltså förvärv av dotterbolagets aktier, där förpliktelser 
och krav mot säljaren ärvs av köparen, alltså
gällande mot nya fastighetsägaren
uppföra ett skriftligt bindande avtal för att förhandla om vilka krav och 
förpliktelser som följer med i förvärvet. 

2.2 Skattelagarna som rör

Det indirekta fastighetsförvärvet ger upphov till olika skattemässiga situa
för säljaren och köparen, detta visar i figurer nedan.
skattelagarna för försäljning av fast och lös egendom är främst den skillnad som 
blir i det belopp som betalas i stämpelskatt.
sätt parterna undviker att
även vilka andra skattemässiga konsekvenser förvärvsmetoden har.
utförligare beskrivning av skattelagarna hänvisas läsaren till Bilaga 1. 

2.2.1 Säljarens skattemässiga situation

Som tidigare nämnt har säljaren i förvärvet en stor skattemässig 
fördel. I Figur 2 illustreras detta. 
 
Stämpelskatt avgår när lagfart söks för bytet av äganderätten till 
fastigheten. Skatten uppgår till 3 % av marknadsvärde
indirekta fastighetsförvärvet är en
skatten på fastighetens bokförda värde.
fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi, 2009)
betyder att vid försäljning av en fastighet som fast egendom utgår 
en betydligt högre skatt än vi
om säljaren väljer att ompaketera fastigheten i ett nytt dotterbolag 
utgår stämpelskatt, men då förvärvsmetoden gör att fastigheten 
säljs till ett underpris så baseras skattesatsen på det bokförda 
värdet för fastigheten
 
När det gäller kommer till avyttringen av näringsbetingade aktier 
samt beskattningen av underprisöverlåtelsen så betalar säljaren 
ingen skatt. Detta därför att dotterbolaget som säljs betraktas som 
näringsbetingat för säljaren. 
 
 

förvärv av en fastighet som fast egendom är det egentligen jorden som förvärvas 
och fastigheten är ett byggnadstillbehör. När fast egendom förvärvas
endast de förpliktelser och krav med på fastigheten vilka listas i JB. Det är krav 
som servitut, hyresavtal och inteckningar. Krav och förpliktelser utöver dessa, 
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förvärv av lös egendom, alltså förvärv av dotterbolagets aktier, där förpliktelser 
och krav mot säljaren ärvs av köparen, alltså kan även krav mot tredje man gör

t nya fastighetsägaren. Följaktligen blir det viktigt för köparen att 
pföra ett skriftligt bindande avtal för att förhandla om vilka krav och 

förpliktelser som följer med i förvärvet.  

rör indirekta fastighetsförvärv 

Det indirekta fastighetsförvärvet ger upphov till olika skattemässiga situa
äljaren och köparen, detta visar i figurer nedan. Skillnaden mellan 

skattelagarna för försäljning av fast och lös egendom är främst den skillnad som 
blir i det belopp som betalas i stämpelskatt. Avsnittet nedan ska visa på vilket 
sätt parterna undviker att betala andra skatter som rör försäljning av aktier och 
även vilka andra skattemässiga konsekvenser förvärvsmetoden har.
utförligare beskrivning av skattelagarna hänvisas läsaren till Bilaga 1. 

2.2.1 Säljarens skattemässiga situation 

nt har säljaren i förvärvet en stor skattemässig 
illustreras detta.  

Stämpelskatt avgår när lagfart söks för bytet av äganderätten till 
fastigheten. Skatten uppgår till 3 % av marknadsvärde, men då det 
indirekta fastighetsförvärvet är en underprisöverlåtelse baseras 
skatten på fastighetens bokförda värde. (Institutet för värdering av 
fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi, 2009). Detta 
betyder att vid försäljning av en fastighet som fast egendom utgår 
en betydligt högre skatt än vid försäljning av lös egendom. Endast 
om säljaren väljer att ompaketera fastigheten i ett nytt dotterbolag 
utgår stämpelskatt, men då förvärvsmetoden gör att fastigheten 
säljs till ett underpris så baseras skattesatsen på det bokförda 
värdet för fastigheten

När det gäller kommer till avyttringen av näringsbetingade aktier 
samt beskattningen av underprisöverlåtelsen så betalar säljaren 
ingen skatt. Detta därför att dotterbolaget som säljs betraktas som 
näringsbetingat för säljaren.  
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förvärv av en fastighet som fast egendom är det egentligen jorden som förvärvas 
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Institutet för värdering av 

Detta 
betyder att vid försäljning av en fastighet som fast egendom utgår 

Endast 
om säljaren väljer att ompaketera fastigheten i ett nytt dotterbolag 
utgår stämpelskatt, men då förvärvsmetoden gör att fastigheten 
säljs till ett underpris så baseras skattesatsen på det bokförda 
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När det gäller kommer till avyttringen av näringsbetingade aktier 
samt beskattningen av underprisöverlåtelsen så betalar säljaren 
ingen skatt. Detta därför att dotterbolaget som säljs betraktas som 

Stämpelskatt: Endast 
om nytt dotterbolag, 3% 
av det bokförda värdet 

Avyttring av 
näringsbetingade aktier: 

Ingen skatt

Beskattning av 
underprisöverlåtelser: 

Ingen skatt

Figur 2: Säljarens skattesituation 

(Kenne, 2011) 



 
 

2.2.2 Köparens situation 

Hur köparen av fastigheten påverkas av skattel

2.3 Nytt eller befintligt dotterbolag

Som tidigare nämnt används vid 
metoder. Skillnaden mellan dessa är att säljaren antingen använder sig av ett 
befintligt dotterbolag vilken fastigheten redan finns i eller så skapas ett nytt 
dotterbolag där fastigheten internt säljs till,
fastigheten. Figuren nedan visar en schematisk bild över metoderna.

Koncern äger en fastighet 
vilken ska säljas

Fastigheten ligger redan ett 
befintligt dotterbolag

Dotterbolagets aktier säljs 
till ett pris som motsvarar 

fastighetens marknadsvärde

Figur 4: Befintligt dotterbolag (Kenne, 

2011) 

Stämpelskatt: Ingen skatt

Avdrag för 
värdeminskning av 
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När säljaren använder sig av ett nybildat dotterbolag kan säljaren antingen låta 
det nybildade dotterbolaget sköta fastigheten och få in hyresintäkter och ha 
drift- och underhållskostnader (Institutet för värdering av fastigheter & 
Samfundet för fastighetsekonomi, 2009). Den andra varianten är att det 
nybildade dotterbolaget inte får tillgång till fastigheten förrän köparen får 
tillgång till dotterbolagets aktier. Denna variant ger att det nybildade 
dotterbolaget inte får in några hyresintäkter eller några drift- och 
underhållskostnader.  

2.3.1 Riskerna som förvärvsmetoden för med sig 

Det finns en för köparen stor skillnad mellan att använda sig av ett befintligt eller 
nybildat dotterbolag som denna uppsats hädanefter kommer att fokusera på. Vid 
förvärvsmetoden så följer krav och förpliktelser med, både gällande fastigheten 
och dotterbolaget. När ett befintligt dotterbolag förvärvas följer dess historia 
med, alltså de krav och förpliktelser som rör dotterbolag och detta är det som 
kan utgöra en risk för köparen. Detta är en stor skillnad mot att paketera om 
fastigheterna i ett nytt dotterbolag, då vet köparen att det endast är krav mot 
fastigheten som kan göras gällande.  Hur dotterbolagets historia påverkar 
förvärvssituationen diskuteras senare i uppsatsen.  
 
Dock kan det här vara bra att fastställa vad som utgör en risk för köparen. Enligt 
Nationalencyklopedin, 2011, är en risk möjligheten för att någonting oönskat ska 
inträffa. I fallet med att förvärva ett dotterbolag kan Nationalencyklopedins 
tolkning av ordet ”risk” liknas med den svårighet som köparen kan ha att få en 
bra inblick i säljarens och dotterbolagets historia. Säljaren kan, medvetet eller 
omedvetet, till exempel dölja gamla avtalspunkter vilka senare kan påverka 
köparen ekonomiskt på ett oönskat sätt. När det gäller förvärvet av ett 
dotterbolag är risken stor för köparen främst i situationer där densamma inte 
har full insyn i vad säljarens historiska hantering av dotterbolaget. Som exempel 
kan nämnas om säljaren har haft tvivelaktiga skattetekniska lösningar eller hur 
avtalen med tredje man, som till exempel avtal om fastighetsskötsel, är 
konstruerade. De krav och förpliktelser vilka härrör fastigheten kan inte undgås 
vid det indirekta fastighetsförvärvet och bortses därmed från när risker 
diskuteras i denna uppsats, men för att exemplifiera dessa risker gällande kan 
nämnas hyresbortfall eller förändring av driftkostnader vid extremt kalla vintrar 
(Wallenstam, 2011).  

2.3.2 Slutförhandlingarna och köpeskillingen 

Vid det indirekta fastighetsförvärvet upprättas ett förvärvsavtal för att reglera de 
risker som fastigheten för med sig och även de risker som inte har anslutning till 
fastigheten, de sistnämnda riskerna brukar säljaren stå för att de avhjälps innan 
förvärvet genomförs (Institutet för värdering av fastigheter & Samfundet för 
fastighetsekonomi, 2009). Generellt kan sägas att förvärvsavtalet upprättas så 
att det så långt som möjligt liknar ett avtal vid försäljning av fast egendom- Detta 
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eftersom vid upprättande av ett avtal vid köp av fast egendom så erkänner sig 
säljaren ansvarig för att fastigheten ska stämma överens med vad parterna har 
avtalat om. Alltså skyddar avtalet på så sätt köparen från dolda fel på fastigheten. 
För ett nybildat dotterbolag finns inga dolda krav och förpliktelser, men för ett 
befintligt dotterbolag är det viktigt för köparen och säljaren att reda ut vem som 
ska hållas ansvarig och om dem generera ett prisavdrag. Säljaren kan då ge 
garantier till köparen att denna kan svara avtal som ingåtts. Vill säljaren inte ge 
garantier, till exempel ska koncernen kanske avveckla sin verksamhet i Sverige, 
så ges istället ett prisavdrag på köpeskillingen.  
 
Vid slutförhandlingarna bestäms köpeskillingen för aktierna i dotterbolaget 
(Institutet för värdering av fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi, 
2009). Det finns två sätt att värdera dotterbolaget, antingen genom att titta på 
bolagets tillgångar och skulder eller genom att titta på bolagets egna kapital. Vad 
som är rimligt pris avgörs av marknadsvärdet för fastigheten och de prisavdrag 
för risken med både fastigheten och dotterbolaget som köparen övertar samt 
den uppskjutna skatt som köparen får i framtiden. Risken är, som ovan nämnt, 
de krav och förpliktelser vilka medföljer och hur den framtida osäker som de ger 
köparen.   
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3. Indirekta fastighetsförvärv i praktiken 

I detta avsnitt av uppsatsen sammanställs de svar som intervjuerna med Patrik 
Kellenvret, Lennart Ernstsson samt Bo Nordlund.  
 
Frågorna som ställdes i intervjuerna finner läsaren i Bilaga 2.   

3.1 Riskerna med ett dotterbolag och hur värderingen sker 

Vissa krav och förpliktelser som ett befintligt dotterbolag medför kan innebära 
att köparen får med risker fastighetsförvärvet (Ernstson, 2011). Alla avtal som 
säljaren har ingått med tredje man övertar köparen vid förvärv av ett 
dotterbolag. För att köparen ska kunna godta att överta dessa avtal ger säljaren 
garantier som denne senare kan svara på. Ett exempel kan vara om det säljande 
företaget har haft vissa skattetekniska lösningar som det köpande företaget inte 
kan godta, då kan det säljande företaget utfärda garantier för att köparna ska 
kunna slutföra köpet.  
 
De risker som förvärvet för med sig värderas enligt Kallenvret på två olika sätt. 
Antingen värderas riskerna i förhållande till hur avtal är skrivet och prissatt eller 
så värderas riskerna i förhållande till avvikelsen för de tecknade avtalens 
marknadsnivå. Generellt kan sägas att säljaren tar de kostnader som finns för att 
lämna fastigheten fritt från avtal vid försäljningen, detta för att skapa så få risker 
med förvärvet för köparen som möjligt. Den kostnad som kan vara dyr och viktig 
att förhandla om är om köparen är tvungen att ta över lån på fastigheten från 
säljaren. Om säljaren sitter på lån med lång bindningstid brukar detta ge de 
största prisavdragen. Vanligast är då att jämföra det befintliga lånet med de 
villkor som köparen kan få just då för liknande lån.  

3.2 Fördelar och nackdelar med befintliga dotterbolag 

Det går inte att generalisera och säga att det innebär en fördel eller nackdel för 
parterna att använda sig av ett befintligt dotterbolag vid det indirekta 
fastighetsförvärvet menar Ernstsson. Detta beror på att det kan vara stora 
skillnader i hur parterna ser på varandras verksamheter och riskerna med att 
förvärva fastigheten från just den andra aktören. För att illustrera ett exempel på 
att detta kan situationen vara att företagen Köparen AB vill förvärva fastigheten 
Huset 1 av Säljaren AB. Om Säljaren AB är ett välkänt svenskt företag som 
Köparen AB vet kommer finnas kvar i framtiden, då är Köparen AB villig att 
betala ett högre pris för dotterbolaget eftersom Säljaren AB kan ge garantier får 
de risker som medföljer köpet. Om Säljaren AB däremot är ett dotterbolag till ett 
större internationellt företag vilket vill avveckla sin svenska verksamhet är 
Köparen AB kanske ha ett större prisavdrag på aktierna istället för garantier då 
det är osäkert om Säljaren AB kan senare kan svara för de garantier de ger. Ett 
annat exempel är att om Köparen AB tror att Säljaren AB inte har ”rent mjöl i 
påsen” när det gäller sin redovisning av skattekonstruktioner och liknande. Då 
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kan det vara säkrare får Köparen AB vilja ha fastigheten i ett nytt dotterbolag 
vilket är helt fritt från dolda risker.  
 
Kallenvret menar att användandet av ett befintligt dotterbolag kan bli avsevärt 
mer komplicerat och kostsamt än att använda ett nybildat dotterbolag. Detta kan 
bero på olika saker men det kan till exempel vara så att det säljande bolaget har 
haft personal i bolagen vilket innebär att köparen då ärver de 
pensionsförpliktelser som personalen medför. Det finns även situationer när det 
säljande bolaget har avtal och åtaganden i dotterbolaget som denne glömmer 
alternativt avsiktligt inte redovisar.  
 
Vidare säger Ernstson att vid det indirekta fastighetsförvärvet är det vanligast 
att använda sig av ett befintligt dotterbolag. Detta på grund av att den största 
fördelen med att förvärva ett befintligt dotterbolag är att, förutsatt att 
dotterbolaget är välskött, alla avtal med tredje man medföljer och ärvs av 
köparen. Detta är en stor fördel för köparen då det både kan vara skönt att veta 
att alla avtal som köparen verkligen vill ha med i köpet följer med och att det 
även kan vara väldigt omfattande att omförhandla alla dessa avtal. För säljaren 
är det också att föredra att använda ett befintligt dotterbolag då en 
ompaketering av en fastighet i ett nybildat dotterbolag innebär en ökad kostnad 
för säljaren. Detta eftersom en ompaketering innebär att säljaren dels får betala 
stämpelskatt för den koncern interna försäljningen av fastigheten och dels är det 
administrativa arbetet med ompaketeringen kostsamt för säljaren.  
 

3.3 Varför fastigheter ompaketeras 

Som tidigare nämnt säger Ernstson att ompaketering av fastigheter i ett nytt 
dotterbolag sker om köparen anser att säljaren inte skött dotterbolaget på ett 
pålitligt sätt eller att säljaren inte kommer kunna svara för de garantier som 
utfästs för köparen.   
 
Kallenvret säger däremot att använda sig av ett nybildat dotterbolag medför 
färre diskussions och förhandlingspunkter vilket ger en kortare 
slutförhandlingsprocess. Dessutom blir det slutgiltiga priset på fastigheterna 
högre om de säljs i ett nytt dotterbolag. Detta beror på att det finns risker med 
att ta över gamla bolag, och dessa risker påverkar prissättning. 
 
Sett ur ett rent teoretiskt perspektiv så är det att föredra att paketera om 
fastigheten i ett nytt bolag menar Nordlund. Detta på grund av att köpa en 
fastigheten genom ett indirekt fastighetsförvärv alltid innebär att fasigheten 
medför risker oberoende om det är ett befintligt eller nybildat dotterbolag vilket 
säljs. För att då minimera de risker som finns förutom de som fastigheten medför 
är det alltid bättre att använda sig av ett nytt dotterbolag helt obefläckat från en 
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historia som kan vara till en ekonomisk nackdel för köparen. Fortsatt säger 
Nordlund att detta främst är på grund av två anledningar. En av anledningarna är 
för att kostnaderna för den företagsutredning, due diligence, som görs vid 
fastighetsförvärvet inte blir lika kostsam om helt nytt ”rent” dotterbolag säljs. 
Den andra anledningen är att det kan vara svårt för köparen att få grepp om alla 
de ansvarsförpliktelser och krav som kan ställas gentemot ett befintligt 
dotterbolag vilket leder till att köparen inte kan förutse de ekonomiska 
konsekvenser dessa kan ge i framtiden.  I vissa fall kan det vara så att säljaren 
själv inte har en överblick över dotterbolagets historia och därför inte kan ge 
garantier åt alla risker som det befintliga dotterbolaget medför.  
 
Det finns alltså stora för- och nackdelar med de olika dotterbolagen, dessa 
sammanfattas i Tabell 1 nedan.  
 

 
+ - 

Befintligt dotterbolag • Lägre 
transaktionskostnad 
för säljaren 

• Inget 
omförhandlade av 
avtal för köparen 

   
 

• Osäkerhet om 
dotterbolagets 
risker  

• Mer omfattande due 
diligence för 
köparen 

Nybildat dotterbolag • Lättare för köparen 
att få en inblick i 
dotterbolaget 
 

• Högre 
transaktionskostnad 
då ompaketering är 
kostsamt för 
säljaren 

 
 
 
 

I tabell 1 kan utläsas att för köparen är det mest ekonomiskt lönsamt att sälja ett 
befintligt dotterbolag då en ompaketering är kostsamt för säljaren. Detta dels för 
det administrativa arbete som behövs samt den stämpelskatt som den koncern 
interna försäljningen ger upphov till. Värt att tillägga är att vid försäljning av ett 
befintligt dotterbolag kan köparen vara tvungen att upprätthålla garantier för 
avtal med tredje man till säljaren, detta kan ge säljaren en kostnad i framtiden. 
För köparen är valet av dotterbolag till större del baserat på hur denne ser på 
säljarens verksamhet och historiska förehavanden. Om köparen har stor tillförlit 
till säljaren förvärvas gärna ett befintligt dotterbolag då detta innebär att 
köparen inte måste omförhandla de avtal som rör dotterbolaget och fastigheten 
vilket är kostsamt. På motsvarande sätt väljer köparen att ompaketera 
fastigheten i ett nybildat dotterbolag om säljarens inte kan redovisa ett ”fläckfritt” 
dotterbolag.   

Tabell 1: För – och nackdelar med 

befintliga eller nybildade dotterbolag 

(Kenne, 2011) 
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4. Diskussion  

När intervjusvaren i föregående avsnitt sammanställdes märktes att det finns 
meningsskiljaktigheter mellan teorin och praktiken om hur de risker 
fastighetsförvärvsmetoden medför. I detta avsnitt ska dessa 
meningsskiljaktigheter redas ut och kommenteras.  
 
Nordlund som är universitetsadjunkt på KTH får i denna text stå som företrädare 
för den teoretiska synvinkeln, Kallenvret och Ernstsson med sina erfarenheter av 
indirekta fastighetsförvärv ”ute i fält” får på motsvarande sätt stå som 
företrädare den praktiska synvinkeln.  
 
Avslutningsvis kommenteras hur värderingen av riskerna med att förvärva ett 
dotterbolag hanteras i praktiken och vilken utgångspunkt denna värderingen 
bör ha.   

4.1 Befintliga dotterbolag i teorin och praktiken 

Som ovan nämnt agerar inte köparna och säljarna i fastighetsförvärvet i 
praktiken på det sätt som är att föredra ur ett teoretiskt perspektiv. Nordlund 
menar att i teorin är det bättre att använda sig av ett nybildat dotterbolag. Detta 
är ett påstående vilket är tvärt mot vad Ernstsson säger, alltså att det är 
vanligare att använda sig av ett befintligt dotterbolag i praktiken. Värt att notera 
i intervjusvaren är att Ernstsson och Kallenvret vilka både arbetar med indirekta 
fastighetsförvärv i praktiken har olika syn på ompaketering. Där Ernstsson 
menar att det är vanligare att sälja ett befintligt dotterbolag menar Kallenvret att 
ett nybildat dotterbolag är att föredra. Varför de har skilda åsikter kan lättast 
förklaras med deras professionella intressen i frågan, där Ernstsson har ett 
större intresse för att få fler förhandlingspunkter anser Kallenvret att en så 
smidig förvärvssituation som möjligt är att föredra.  
 
Av intervjuerna framgick att en anledning till att teorin och praktiken skiljer sig 
åt är därför att det är kostsamt och omfattande för det köpande företaget att 
omförhandla alla de avtal om ett befintligt dotterbolag för med sig. Alltså är det 
fördelaktigt för köparen att välja att överta ett dotterbolag där alla avtal ingår. 
Denna teori är beroende av två förutsättningar, att köparen utgår från att det 
säljaren har ett skött dotterbolaget på ett tillfredställande sätt och det därför inte 
finns några oegentligheter i dess historia. Den andra förutsättningen är att det 
säljande företaget kan ge garantier på de avtal och förpliktelser som denne har 
ingått åt det köpande företaget. Detta leder till en slutsats att i praktiken baseras 
valet av att paketera om fastigheten i ett nybildat dotterbolag eller inte på hur 
köparen ser på säljarens bakgrundshistoria. Tror köparen att säljaren går att lite 
på när det kommer till dolda krav och förpliktelser så väljer köparen att förvärva 
ett befintligt dotterbolag. Är köparen däremot tveksam på hur säljaren har skött 
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dotterbolaget eller om köparen bara har svårt att få insikt i dotterbolagets 
historia så ompaketeras fastigheterna som ska säljas in i ett nytt dotterbolag.  
 
Ur ett teoretiskt perspektiv vore det däremot som sagt var mest praktiskt för 
båda parter att fastigheten ompaketeras i ett dotterbolag. Detta på grund av att 
det får ses som en fördel att ingå ett förvärv med förutsättningar som så ”rena” 
som möjligt, alltså att köparen kan få en så klar bild över hur det dotterbolaget 
som förvärvas är organiserat och strukturerat. Dock bör det tilläggas att det blir 
en negativ ekonomisk effekt av ompaketeringen, detta då säljaren betala en 
stämpelskatt för den interna försäljningen samt att själva ompaketeringen i sig 
kräver kostsamt administrativt arbete för säljaren.  
 
Alla avtal som köparen ärver av säljaren vid förvärvet är inte av ondo för 
köparen. De avtal som här syftas på är avtal med tredje man gällande till exempel 
ett nytt tak eller avtal med hyresgäster. Vid en summering av alla avtal som en 
fastighet kan innefatta så kan det bli en ansenlig summa avtal, alltså kan det i 
sådana situationer med större fastighetsförvärv vara en klar fördel för köparen 
att få med alla avtal vilka rör fastigheten och dotterbolaget. 
Alltså ser köparen inte bara risker med att köpa ett befintligt dotterbolag utan 
även att det finns klara fördelar, fördelar som i sin tur är högst beroende på 
parternas relationer till varandra.   
 
Att det skulle vara så enkelt att det är mer fördelaktigt för parterna att använda 
sig av ett befintligt dotterbolag och det är därför som detta alternativ används 
mest i praktiken är inte ett entydigt svar på frågan, utan vilka parter som är 
delaktiga i förvärvet. Av intervjusvaren kunde utläsas att den största enskilda 
faktorn till valet att använda sig av ett befintligt dotterbolag eller ompaketera 
fastigheten i ett nybildat dotterbolag beror på de båda parterna i förvärvet. Hur 
köparen och säljaren ser på varandra beror mycket på vilken sorts verksamhet 
bedriver och vilket ursprung företaget har. Alltså kan en köpare kräva större 
garantier eller krav på ompaketering av en säljare om denne är i stånd att till 
exempel avveckla sin verksamhet i Sverige, eller om denne inte har haft en helt 
ren historia av misstänksamma skattesituationer. Detta är, som tidigare nämnt, 
alltså väldigt individuellt för varje enskild förvärvssituation och det är därför 
svårt att finna ett allmänt svar på om det är bäst att ompaketera fastigheterna 
eller använda sig av ett befintligt dotterbolag.  Generellt kan dock sägas att en 
ompaketering av fastigheten i ett nybildat dotterbolag alltid bör göras om 
köparen är osäker på säljarens verksamhet. Detta främst då säljaren ändå erfar 
stora skattemässiga fördelar vid det indirekta fastighetsförvärvet och därmed 
kan avsätta de pengar för de kostnader som den ompaketeringen kostar.  
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4.2 Hur bör man gå tillväga för att värdera riskerna? 

Att värdera de risker som det indirekta fastighetsförvärvet för med sig är viktigt 
för att få en så ekonomiskt rättvis bild som möjligt för de båda parterna. Enligt 
intervjusvaren hanteras värderingen av de risker som ett befintligt dotterbolag 
för med sig på ett entydigt sätt. Främst görs prisavdrag på de punkter som 
säljaren inte kan ge garantier på till köparen. Resterande risker värderas på två 
sätt, antingen genom att jämföra avtalen riskerna rör med marknadsmässiga 
nivåer på liknande avtal. Det andra sättet att värdera riskerna är att värdera 
avtalet och dess risker i förhållande till hur avtalen är prissatta. Alltså är det 
viktigt att noga kontrollera hur avtalen är skrivna och hur de förhåller sig till den 
rådande marknadsnivån på liknande avtal för att få en bra bild över de 
ekonomiska konsekvenser som förvärvet ger parterna, och då främst köparen. 
Detta kan resultera i att förvärvet både medför avtal vilka måste ges prisavdrag 
för, men även avtal vilka köparen ser som enbart positivt att överta från säljaren. 
En annan viktigt punkt med att värdera riskerna är när köparen tillträder 
fastigheten ska denna vara i så stor utsträckning som möjligt rensad från avtal, 
alltså ska säljaren försöka få fastigheten så fri från förpliktelser som möjligt för 
att underlätta övertagandet av densamma. Om då säljaren har rensat fastigheten 
från avtal vilka inte är nödvändiga för köparen så är det lättare få en bra 
värdering av de risker som köparen faktiskt måste överta.  
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5. Slutsats 

Det indirekta fastighetsförvärvet är en försäljningsmetod av fastigheter där 
säljaren utnyttjar skattereglerna i försäljningen av lös egendom för att 
undkomma vissa skatter som medföljer vid köp av fast egendom.  
Förvärvsmetoden går ut på att sälja aktierna i det dotterbolag som äger 
fastigheten till ett pris vilket motsvarar marknadsvärdet på fastigheten. De 
skattekostnader som säljaren undkommer anses vara större än de uppskjutna 
skattekostnader vilka drabbar köparen. Vid förvärvet måste de risker vilka 
medföljer dotterbolaget preciseras och värderas för att köparen ska kunna få 
prisavdrag för dessa.  
 
I uppsatsen ger intervjusvaren samt bakgrundsfakta om skattelagar en komplex 
bild av parternas situation vid förvärvet. Å ena sidan grundas förvärvsmetoden 
på den skattemässiga fördel som främst säljaren får. Å andra sidan innebär 
förvärvsmetoden en risk som är kopplad till förvärvet av dotterbolaget och en 
ekonomisk nackdel som den uppskjutna skatten innebär.  
 
Att använda sig av ett befintligt dotterbolag eller att paketera om fastigheten i ett 
nybildat dotterbolag har olika effekter på parterna i förvärvet. En ompaketering 
innebär en ökad transaktionskostnad då säljaren innebär mer jobb, dock ger en 
ompaketering en mindre osäkerhet för köparen. Ett nybildat dotterbolag ger 
köparen total transparens om säljarens historia, alltså är det lätt för köparen att 
få en uppfattning om vilka krav och ansvarsförpliktelser och därmed vilka risker 
som köpet för med sig. Ett befintligt dotterbolag är däremot att fördra för 
säljaren, då detta innebär en lägre kostnad. För köparen har ett befintligt 
dotterbolag däremot vara både för- och nackdelar, vilka dessa är beror till stor 
del på hur köparen ser på säljaren och dess verksamhet. Om köparen har stort 
förtroende för hur säljaren har skött dotterbolaget så ser köparen en fördel med 
att vid köpet få med alla de avtal och förpliktelser som säljaren har ingått med 
tredje man, då dessa är omständliga och kostnadskrävande att omförhandla. 
Köparen har då förmodligen en bra inblick i dotterbolag och dess historia och 
anser att inte att en ompaketering är nödvändig. Är köparen däremot osäker på 
om säljaren har några dolda krav och förpliktelser i dotterbolag vilka i framtiden 
kan göras gällande mot köparen kräver denne ompaketering av fastigheten. 
Alltså tycker köparen att riskerna med dotterbolaget är för stora sker 
ompaketering, och detta beror alltså till stor del på hur parterna ser på 
varandras verksamhet.  
 
Sammanfattningsvis ska frågeställningen vilken ställdes i uppsatsen 
inledning, ”Hur ser parternas situation ut vid det indirekta fastighetsförvärvet 
avseende riskerna?”, besvaras. Det indirekta fastighetsförvärvet en 
förvärvsmetod vilken ger skattemässiga fördelar för främst säljaren. Valet att 
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använda sig av ett befintligt dotterbolag eller ompaketera fastigheten i ett 
nybildat dotterbolag får ekonomiska konsekvenser för de båda parterna och 
vilket sorts dotterbolag som väljs baseras till stor del på hur parternas relationer 
är till varandra. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Skattelagarna  

De skattelagar som berörs vid indirekta fastighetsförvärv diskuteras nedan i 
närmre. Eftersom det indirekta fastighetsförvärvet syftar till att undkomma 
skatter bör det tilläggas att förvärvsformen är till säljarens fördel, detta då både 
lagarna som beskrivs nedan till störst del är till förmån för säljaren och dennes 
skattelättnader är, ur en ekonomisk synvinkel, mer fördelaktiga än de 
skattekostnader som drabbar köparen.   

Stämpelskatt 

Vid försäljning av fast egendom är den nya ägaren skyldig att söka lagfart, vilket 
betyder att den nya äganderätten (Agell et al., 2010). I samband med att 
lagfarten beviljas avgår stämpelskatt för köparen, vilket regleras i Lag om 
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (Institutet för värdering av 
fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi, 2009). Stämpelskatten är 3 % av 
försäljningspriset för juridiska personer, om försäljningspriset är lägre än 
taxeringsvärdet utgår stämpelskatten från den senare.  
 
I indirekta fastighetsförvärv där ett befintligt dotterbolags aktier säljs utgår 
ingen stämpelskatt för säljaren, då fastigheten inte behöver säljas internt inom 
företaget. Detta till skillnad från då ett nybildat dotterbolags aktier säljs, där 
utgår stämpelskatt på överlåtelsen av fastigheten inom koncernen. Dock blir 
stämpelskatten väsentligt lägre än vad den hade blivit om fastigheten sålts som 
fast egendom, då den som tidigare nämnt säljs till dess bokförda värde vilket är 
lägre än fastighetens marknadsvärde.   
 

Avyttring av näringsbetingade andelar 

Inkomstlagens, härefter IL, 25 kapitel säger att företag undslipper skatt vid 
försäljning näringsbetingade aktier (Institutet för värdering av fastigheter & 
Samfundet för fastighetsekonomi, 2009). Enligt lagtexten är en aktie 
näringsbetingad om den är någon av följande punkter:  

• Andelar i icke-marknadsnoterade aktiebolag och ekonomiska 
föreningar,  

• Andelar i marknadsnoterade företag där det sammanlagda röstetalet 
motsvarar minst tio procent av röstetalet i företaget  

• Marknadsnoterade andelar som betingas av den rörelse som bedrivs av 
ägarföretaget.  

Alltså är aktier i ett dotterbolag näringsbetingade för säljaren, vilket inte 
behöver betala skatt på försäljningen av dotterbolagets aktier vid det indirekta 
fastighetsförvärvet. 
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Beskattning av underprisöverlåtelser 

Uttagsskatt uppkommer då en överlåtelse av en tillgång sker utan betalning eller 
till pris som understiger tillgångens marknadsvärde (Institutet för värdering av 
fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi, 2009). Vid underprisöverlåtelser 
för aktiebolag uteblir uttagsskatt om den överlåtna tillgången är näringsbetingat 
för verksamheten, detta enligt IL 23 kapitel. Exempel på näringsbetingat för 
verksamheten kan vara ett fastighetsbolag som säljer ett kontorshus där hyrorna 
fastigheten genererar är tillhör fastighetsbolagets huvudsakliga verksamhet.  
Detta betyder att om fastigheten säljs till ett pris vilket understiger 
marknadsvärdet behöver säljaren inte betala uttagsskatt för försäljningen om 
fastigheten är näringsbetingat för det dotterbolag vars aktier säljs som 
fastigheten ligger i.   

Avdrag för värdeminskning på byggnader 

Vid det indirekta fastighetsförvärvet får köparen samma skattemässiga värde på 
fastigheten som när säljaren var ägare, detta regleras i IL 19 kapitel (Institutet 
för värdering av fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi, 2009). Detta 
betyder att de avskrivningar som säljaren gjorde på fastigheten överförs på 
köparen, vilken då bara får göra avskrivningar på säljarens bokförda värde på 
fastigheten.  Alltså medför köpet av fastigheten att köparen får en uppskjuten 
skatt om denne skulle välja att sälja fastigheten som fast egendom i framtiden. 
Detta beror på att skillnaden på det bokförda värdet och försäljningspriset blir 
större än om köparen hade köpt fastigheten som fast egendom till 
marknadsvärdet och därmed fått ett högre avskrivningsunderlag.   
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Bilaga 2 – Frågor till intervju  

Blir värderingen av dotterbolagets aktier olika beroende om det är ett nytt 
dotterbolag eller ett befintligt som säljs?  
 
Hur hanteras värdering av de extra krav och förpliktelser som medföljer ett 
befintligt dotterbolag? Alltså till exempel avtal om sophämtning och fjärrvärme, 
avsättningar för förvaltare av fastigheten?  
 
Görs ett fixt procentuellt prisavdrag eller beräknas kraven och förpliktelserna 
och ger ett specifikt prisavdrag för just denna försäljning? 
 
Ger dessa krav och förpliktelser någon egentlig effekt på värderingen av 
dotterbolaget? Om inte, borde de göra det mer eller varför inte?  
 
Hur ser ni som hanterar dessa frågor i praktiken på skillnaden mellan att 
använda ett befintligt eller ett nybildat dotterbolag, vad är att föredra och varför? 
 
Det övervärde som det indirekta fastighetsförvärvet genererar i form av 
undkomna skatter, hur fördelas den premien? Alltså är det köparen eller säljaren 
som gynnas mest av förvärvsmetoden?  
 
När är det fördelaktigt att paketera om fastigheterna i ett nybildat dotterbolag? 
Vad ger det för effekt på värderingen av aktiernas värde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


