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Abstract 
The Swedish housing market is presently characterized by low mobility. This could partly be 
a result of the high taxes on moving from one house to another. Not only is there a capital-
gains tax on moving, but also a stamp duty, a service charge and an interest charge on 
postponed capital gains tax. Many households consider the price of moving too high, making 
them reluctant to move. This will have a negative effect on the labour market due to the fact 
that people will be less willing to move to places where labour is needed. This type of 
behaviour will ultimately affect both the wealth of the individual and Sweden’s economy in a 
negative way.   
 
The purpose of this thesis is to examine the current tax-system and emphasize the problems 
with it. Firstly, a literature study will be presented to give a wide perspective of the subject. 
This will be the basis for a number of suggestions that will resolve the problem with low 
mobility on the housing market. After this, an investigation of how much money the taxes on 
moving actually generate to the government. Lastly, a calculation of how high a real estate tax 
would have to be in order to replace the taxes on moving.  
 
The conclusions of this paper suggest that there are a number of actions that can be taken in 
order to resolve some of the problems with the tax system on the Swedish housing market. 
The calculations show that the taxes on moving could be replaced by a real estate tax where 
the homeowners would pay 5900 SEK or 0,47% of the assess value of the home yearly, 
instead of paying taxes only when moving. 
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Sammanfattning 
Idag präglas den svenska bostadsmarknaden av en trögrörlighet som bland annat beror på 
höga flyttrelaterade skatter. Dessa flyttrelaterade skatter består av reavinstskatt, 
stämpelskatter, expeditionsavgifter och uppskovsränta. Många hushåll anser det idag vara för 
dyrt att flytta och avstår därför. Detta leder till att flyttkedjor stannar upp och 
arbetsmarknaden påverkas negativt eftersom många hushåll drar sig för att flytta och många 
tackar därför nej till arbeten som kräver en flytt. Detta beteende leder till att den individuella 
välfärden och hela Sveriges ekonomiska välfärd drabbas negativt.  
 
Detta är ett aktuellt och omtalat ämne och många rapporter har skrivits och det finns många 
förslag på förbättringar till dagens system. Många har som syfte att ge förslag på olika 
åtgärder som skulle leda till ett bättre system på bostadsmarknaden och många har gjort 
beräkningar på hur resultat av bland annat en minskning av reavinstskatten skulle se ut. Det är 
dock i detta examensarbete första gången som en siffra över hur hög en fastighetsskatt skulle 
behöva vara för att kunna ersätta dagens alla flyttrelaterade skatter redovisas.  
 
Detta arbete har som syfte att se över dagens flyttrelaterade skattesystem och uppmärksamma 
eventuella problem med dagens situation. En litteraturstudie redovisas för att en bredare 
inblick ska ges och utifrån litteraturstudien kommer sedan ett antal förslag till förbättringar av 
dagens flyttrelaterade skattesystem att sammanfattas. Sedan kommer en utredning av hur 
mycket dagens flyttrelaterade skatter faktiskt genererar i pengar till staten att redovisas och 
sist kommer beräkningen över hur hög en fastighetsskatt skulle behöva vara för att kunna 
ersätta dagens flyttrelaterade skatter.  
 
Slutsatserna visar på att en del av problemen med dagens flyttrelaterade skattesystem kan 
lösas med en rad olika åtgärder som flera författare har utrett.  Beräkningarna över hur hög en 
fastighetsavgift skulle behövara vara för att kunna ersätta dagens flyttrelaterade skatter visar 
på att alla bostadsägare årligen ska betala 5900 kronor eller 0,47 % av sitt taxeringsvärde i 
skatt, oavsett om man äger ett småhus eller en bostadsrättslägenhet.  
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Förord 
Detta examensarbete motsvarar 30 högskolepoäng och har skrivits som en avslutning av mina 
studier inom civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad med inriktningen Fastigheter- och 
Byggande på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Arbetet avslutades i september 
2014.  
 
Min förhoppning är att läsaren ska få en inblick i hur de flyttrelaterade skatterna fungerar i 
Sverige idag och vilka förslag på förbättrande åtgärder som finns.  
 
Jag vill tacka min handledare Hans Lind för värdefulla synpunkter och åsikter under arbetets 
gång som har hjälp mig att fullborda detta arbete.  
 
 
Sofia Grundmark 
 
Stockholm den 2 september 2014 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid en bostadsförsäljning i Sverige idag betalas skatter. Det handlar om reavinstskatt som 
betalas på en eventuell vinst vid en bostadsförsäljning, stämpelskatter betalas vid ett köp av 
småhus och uppskovsskatt betalas på ett eventuellt uppskjutande av betalningen av reavinsten 
vid en bostadsförsäljning. Dagens flyttrelaterade skatter är höga i Sverige och vi flyttar för 
sällan vilket leder till att rörligheten på bostadsmarknaden är för låg. De flyttrelaterade 
skattereglerna kan idag leda till ökade utgifter för ett hushåll trots att en flytt sker från en 
dyrare bostad till en billigare, och de mest drabbade är hushåll som flyttar inom 
tillväxtregionerna. Dessa beskattningsregler leder till så kallade ”inlåsningseffekter” där 
hushåll som vill flytta på grund av förändrade skeenden i livet t.ex. bildande av familj, 
skilsmässa eller ålderdom inte har ekonomiska möjligheter att flytta vilket leder till att 
flyttkedjor stannar upp. Ett vanligt scenario i Sverige är att ett pensionärspar som bor i en stor 
villa inte anser det ekonomiskt försvarbart att flytta till en minde lägenhet vilket leder till att 
de bor kvar. Om de hade flyttat hade en ung familj kunnat flytta in i deras villa från en relativt 
stor lägenhet, ett ungt par hade kunnat flytta ihop i familjens lägenhet och lämnat sina två små 
lägenheter till två ungdomar som vill flytta hemifrån. Inlåsningseffekten leder inte bara till 
individuellt lägre välfärd där en flytt kanske inte är möjlig när man själv vill utan även till 
minskad välfärd på arbetsmarknaden eftersom många idag tackar nej till arbeten i 
tillväxtregioner eftersom en flytt dit kan anses bli för kostsam. Den trögrörliga 
bostadsmarknaden påverkar alltså Sveriges ekonomiska välfärd negativt. Det finns också 
andra faktorer som bidrar till den trögrörliga bostadsmarknaden, t.ex. har lågkonjunkturen och 
bristen på nybyggda bostäder satt sina spår, men det förklarar långt ifrån allt (Stockholms 
Handelskammare, 2013).   
 
Som nämnts betalas idag flyttrelaterade skatter vid en försäljning av småhus. Dessa består av 
reavinstskatt på den eventuella kapitalvinst man gör vid försäljningen. Reavinstskatten är idag 
22 %. Reavinsten beräknas genom att ta differensen mellan försäljningspriset och 
köpeskillingen, förbättringsavgifter samt mäklararvodet. Betalningen av reavinstskatten är 
möjlig att skjuta upp och då betalas en årlig ränta på uppskovsbeloppet. Vid en försäljning 
betalas även stämpelskatter. Stämpelskatterna består av en lagfartsavgift, ett bevis på vem 
som äger fastigheten, som grundar sig på en procentsats av köpeskillingen, en skatt på de 
pantbrev som behövs för eventuella lån, som grundar sig på en procentsats av pantbrevets 
värde samt expeditionsavgifter. Vid försäljning av en bostadsrättslägenhet betalas i likhet med 
småhus reavinstskatt på kapitalvinsten och uppskov kan bli beviljat men inga stämpelskatter 
betalas (Skatteverket, 2014).  
 
För ungefär 30 år sedan hade man ett annorlunda system. Man hade en real beskattning för 
småhus, bostadsrätter reavinstbeskattades enbart om man ägt den i mindre än 4 år, på samma 
sätt som för lös egendom. Sedan ändrades detta till en nominell beskattning. Innan 2008 
betalade man som bostadsägare en fastighetsskatt som grundades på en viss procentsats av 
fastighetens taxeringsvärde. Vid flytt betalade man 20 % skatt på reavinsten samt 
stämpelskatter. I januari 2008 kom en ny skattereform där man beslutade att ersätta 
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fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift och finansierade detta genom att höja 
reavinstskatten från 20 till 22 %. Detta ledde till att de flesta hushållens månatliga utgifter 
minskade samtidigt som att det blev dyrare att flytta (Wilhelmsson, 2013).  
 
Jämför man Sverige med andra länder i Europa och Norden ser man att Sverige har höga 
flyttrelaterade skatter. Skillnaden i Sverige mot många andra länder är att vi har evig 
reavinstbeskattning. I många andra länder beskattas bara kapitalvinsten om ägandet har varit 
kortare än ett visst antal år. En annan skillnad är också att beskattningen är nominell i Sverige 
medan många andra länder har en real beskattning. Vid en internationell jämförelse kan det 
även konstateras att ju högre flyttrelaterade skatter ett land har desto mindre rörlighet finns på 
bostadsmarknaden. Statistik visar även att svenskar flyttar mindre än andra i Norden. Detta 
kan delvis förklaras av finanskrisen men om man tittar på de andra nordiska länderna har 
omsättningen ökat sedan 2009 vilket borde betyda att samma sak borde ha skett i Sverige, 
men så är inte fallet (Villaägarna, 2009).  
 
Sveriges flyttrelaterade skattesystem är idag långt ifrån perfekt. Det finns många förslag på 
förändringar som skulle leda till en bättre bostadsmarknad. Ett förslag till att minska de höga 
kostnaderna är att ändra dagens stämpelskatt. Idag utgör den en viss procentsats av 
köpeskillingen, istället skulle den kunna ändras till en fast kostnad som speglar de faktiska 
administrativa kostnaderna. Ett annat förslag är att minska reavinstskatten, eftersom det skulle 
leda till en minskad kostnad vid flytt och på så sätt få en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, 
och finansiera detta genom att fasa ut uppskovsreglerna (Stockholms Handelskammare, 
2013). Att återinföra den statliga fastighetsskatten istället för den kommunala 
fastighetsavgiften finns även som förslag. Det finns också förslag på att reavinstskatten och 
uppskovsreglerna ska variera beroende på i vilken region man bor eftersom fastigheter i 
tillväxtregioner överbeskattas idag. Ett liknande alternativ är att yngre och 
bostadsrättsinnehavare ska få lägre reavinstskatt samt lägre uppskovsregler eftersom det 
skulle leda till en bättre omsättning på marknaden (Wilhelmsson, 2013). Ett annat förslag är 
att ta hänsyn till inflationen vid beräkning av reavinstskatten så beräkningen blir real. Istället 
för att räkna differensen mellan köpeskillingen och försäljningspriset rakt av räknar man först 
upp köpeskillingen med inflationen. Detta kommer alltså leda till en mindre differens och 
därmed en lägre kapitalvinst och även en lägre reavinstbeskattning vilket kommer leda till en 
ökad vilja för att flytta och på så sätt en rörligare bostadsmarknad (Stockholms 
Handelskammare).  
 

1.2 Problemställning 
Idag låses många hushåll in på bostadsmarknaden på grund av höga flyttrelaterade skatter 
trots att en flytt hade varit lämplig. Detta måste förbättras så att flyttkedjor stimuleras och 
rörligheten på bostadsmarknaden ökar. För att detta ska ske krävs förändringar. Om det inte 
sker någon förändring genom att bryta den nedåtgående trenden när det gäller omsättningen 
på bostadsmarknaden kommer bostadsbristen att fortsätta öka samt att både den individuella 
och Sveriges ekonomiska välfärd att sjunka. Trots att detta är ett problem i samhället som är 
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relativt uppmärksammat visas ett lågt intresse av politiker att komma med förbättrande förslag 
och viljan att förändra är låg.  

1.3 Syfte 
Detta examensarbete avser att granska dagens flyttrelaterade skattesystem för att få ett 
perspektiv över hur dagens system ser ut och uppmärksamma problem som kan uppstå. 
Förslag till alternativa lösningar kommer att granskas där deras för- och nackdelar kommer att 
utredas. Hur mycket dagens flyttskatter idag genererar till staten kommer även att utredas 
samt att en uträkning görs där det beräknas på hur hög en eventuell fastighetsskatt skulle 
behöva vara för att kunna ersätta dagens alla flyttrelaterade skatter. 

Forskningsfrågor som kommer behandlas är: 

• Hur ser dagens flyttrelaterade skattesystem ut? 

• Vilka åtgärdsförslag finns det? 

• Hur mycket pengar genererar de flyttrelaterade skatterna till staten idag? 

• Om en avveckling av dessa flyttrelaterade skatter ska kunna ske och ersättas av en 
statlig fastighetsskatt, hur stor skulle en sådan fastighetsskatt behöva vara? 

1.4 Metodik 
Den metod som har använts för att samla in data är sekundär dataanalys. Det innebär att den 
data som används har samlats in till ett annat syfte än för detta arbete. Den informationen som 
skrevs för det ursprungliga syftet har återanvänts i detta arbete. Fördelen med denna metod är 
att den sparar både tid och pengar. En nackdel kan dock vara att denna data inte är insamlad 
på ett vetenskapligt sätt (Lind, 2014). Förutom rapporter och artiklar har även data samlats in 
från internetbaserade hemsidor samt att personer från statliga myndigheter har kontaktats. 
 
Dagens regler över hur de flyttskatterelaterade skatterna fungerar i Sverige kommer att 
utredas först och sedan följer en litteraturstudie där förslag på alternativa lösningar till dagens 
flyttrelaterade skattesystem redovisas och granskas. Sedan kommer en utredning över hur 
mycket dagens flyttrelaterade skatter genererar till staten och sist kommer ett förslag där ett 
återinförande av en fastighetsskatt granskas och beräkningar över hur hög den i sådana fall 
skulle behöva vara för att kunna ersätta dagens flyttrelaterade skatter görs.  

1.5 Avgränsningar 
Problemen på bostadsmarknaden består inte enbart av trögrörlighet på grund av för höga 
flyttskatter utan också av andra orsaker så som att utbudet är för litet och att det byggs för lite 
jämfört med hur mycket befolkningshastigheten ökar. Detta arbete är dock begränsat till att se 
över hur just de flyttrelaterade skatterna påverkar bostadsmarknaden samt hur en lösning 
skulle kunna se ut. Tidigare rapporter som finns inom detta område har granskats och vissa 
förslag till förbättringar till dagens flyttrelaterade skattesystem har valts ut, dock långt ifrån 
alla rapporter och förslag har granskats på grund av att tiden för detta arbete är begränsat.  
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1.6 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 
Detta inledande kapitlet innehåller en bakgrund till ämnet och vilka problem som finns. I detta 
kapitel utreds även syfte, metodik, disposition och vilka avgränsningar arbetet har.  
 
Kapitel 2 – Dagens flyttskattesystem 
Här ges en genomgång över hur dagens flyttrelaterade skattesystem ser ut i Sverige och även 
en kort genomgång över hur det har varit tidigare. Regler förklaras och begrepp reds ut.  
 
Kapitel 3 – Litteraturstudie 
Detta kapitel innehåller sammanfattningar över andra rapporter inom ämnet flyttrelaterade 
skatter. Där finns bland annat sammanfattningar av rapporter som har till huvudsyfte att 
komma fram till andra lösningar än dagens flyttrelaterade skattesystem i Sverige, jämförelser 
mellan olika länder finns samt hur flyttsystem fungerar i andra länder än Sverige.  
 
Kapitel 4 – Översikt av förslag till åtgärder 
I detta kapitel kommer de olika förslagen till dagens flyttrelaterade skattesystem från 
litteraturstudien att sammanfattas.  
 
Kapitel 5 – Analys 
I analyskapitlet utreds hur mycket pengar de flyttrelaterade skatterna genererar till staten. En 
totalsumma kommer att redovisas samt att siffror över stämpelskatter, expeditionsavgifter, 
reavinstskatter och uppskovsränta redovisas var för sig. I detta kapitel görs även beräkningar 
över hur hög en fastighetsskatt skulle behöva vara för att kunna ersätta dagens flyttrelaterade 
skatter.  
 
Kapitel 6 - Slutsatser 
Här ges sammanfattande slutsatser utifrån de resultat som redovisats tidigare i arbetet. Här 
redovisas även resultatens tillförlitlighet.   
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2. Dagens flyttrelaterade skatter 
Skatter för fastigheter delas in i två delar, den löpande skatten som betalas över hela 
boendetiden, dvs. den kommunala fastighetsavgiften, och flyttrelaterade skatter som bara sker 
i samband med en flytt. Här tas bara hänsyn till de flyttrelaterade skatterna.  

2.1 Kommunal fastighetsavgift 
2008 kom det en ny skattereform i Sverige. I och med detta togs den gamla fastighetsskatten 
bort och en kommunal fastighetsavgift infördes. 2008 bestämdes ett maxbelopp som avgiften 
inte kan överstiga och maxbeloppet är indexbundet och ökar varje år i takt med 
inkomstbasbeloppets förändring sen 2008. 2014 är den kommunala fastighetsavgiftens 
maxbelopp 7 074 kr men om 0,75 % av taxeringsvärdet 2013 är lägre än 7 074 kr ska det 
beloppet betalas istället (Skatteverket, 2014).  

2.2 Skattesystemet innan år 2008 
Innan 2008 betalade man som bostadsägare en fastighetsskatt som grundades på en viss 
procentsats av fastighetens taxeringsvärde som i sin tur ska vara 75 % av marknadsvärdet. 
Procentsatsen varierade beroende på vilken typ av fastighet det gällde. Vid flytt betalade man 
20 % skatt på reavinsten samt stämpelskatter. I januari 2008 kom en ny skattereform där man 
beslutade att ersätta fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift och finansierade 
detta genom att höja reavinstskatten från 20 till 22 %. Den årliga räntan på uppskovsbeloppet 
har inte funnits tidigare i Sverige utan infördes år 2008 (Skatteverket, 2014). 

2.3 Kapitalvinst och kapitalförlust 
Vid försäljning av en privatbostad ska vinsten eller förlusten man gör räknas ut för att en skatt 
sedan ska kunna beräknas utifrån det. Generellt vid försäljning av småhus och bostadsrätt 
gäller att 30 % av 22/30 av en eventuell vinst ska beskattas i form av en kapitalvinst, så kallad 
reavinstskatt. Detta blir samma sak som att 22 % av hela vinsten ska beskattas. Med 
privatbostad menas småhus, tomter som ska bebyggas med småhus, bostadsrätt eller 
ägarlägenhet. Jag kommer enbart titta på småhus och bostadsrätter (Skatteverket, 2014). 

2.3.1 Småhus  
Vid försäljning av ett småhus beskattas 22/30 av vinsten med 30 %, alltså betalas 22 % 
reavinstskatt på hela vinsten, och vid en förlust får 50 % av förlusten dras av.  

Vinst eller förlust beräknas genom: 

Försäljningspriset 

- Utgifter vid försäljning 
- Inköpspris och lagfartskostnader mm. 
- Förbättringsutgifter 
+    Återföring av uppskov 

=    Vinst/Förlust 
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Försäljningspriset är det avtalade priset mellan säljaren och köparen. Utgifter vid 
försäljningen är mäklararvode samt andra kostnader som kan uppstå vid en försäljning, t.ex. 
försäljningsprovision eller kostnader som uppstår vid värdering av bostaden. Inköpspriset är 
den köpeskilling som gavs för bostaden vid köpet inklusive eventuella lagfartskostnader, 
kostnader för inteckning i fastigheten och inköpsprovision. Om bostaden är köpt före 1952 
kan inköpspriset räknas ut schablonmässigt istället, då tar man 150 % av fastighetens 
taxeringsvärde för 1952.  Om uppskov har beviljats vid en tidigare försäljning ska detta 
belopp, dvs. den obeskattade vinsten, återföras vid beräkningen. Förbättringsavgifter fås ta 
upp de år som de uppgår till minst 5000 kronor. Förbättringsutgifter innebär ny-, till-, eller 
ombyggnad och förbättrande reparation och underhåll. Vid förbättrande reparation och 
underhåll får man enbart räkna med utgifter som skett försäljningsåret eller under de fem 
föregående åren och avdrag får enbart göras för de delar av utgiften som har medfört att 
bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid inköpet (Skatteverket, 2014).  

2.3.2 Bostadsrätt  
Precis som vid försäljning av småhus ska vinsten eller förlusten räknas ut vid försäljning av 
bostadsrätt för att man sedan ska kunna räkna ut skatten. Och precis som vid småhus gäller för 
bostadsrätter att 22/30 av vinsten beskattas med 30 % och vid en eventuell förlust får 50 % 
dras av. Till privatbostadsrätt räknas bostäder som ingår i ett privatbostadsföretag. Ett 
privatbostadsföretag är en bostadsrättsförening, aktiebolag eller en ekonomisk förening som 
till minst 60 % av sin verksamhet tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar, annars är det ett 
oäkta bostadsföretag. För att bostaden ska räknas som en privatbostad ska den till minst 50 % 
användas eller vara avsedd att användas som permanent boende för ägaren eller någon 
närstående.  

Beräkning av vinst eller förlust vid en försäljning av en bostadsrätt: 

Försäljningspriset 

- Utgifter vid försäljning 
- Inköpspris 
- Förbättringsutgifter 
- Kapitaltillskott 
- Andel av inre reparationsfond vid försäljning 
+    Andel av inre reparationsfond vid köp 

+    Återföring av uppskov 

=    Vinst/Förlust 

Försäljningspriset är det pris som avtalats mellan köparen och säljaren och eventuell 
lägenhetsutrustning ingår här, t.ex. kyl, frys mm. Vid byte av bostadsrätt anses 
marknadsvärdet vara försäljningspriset. Utgifter vid försäljning är mäklararvode och andra 
kostnader som uppkommer vid försäljningen. Inköpspriset är vad bostadsrätten köpts för 
inklusive avgift till bostadsföretaget samt inköpsprovision mm. Om bostadsrätten är inköpt 
före 1974 kan inköpspriset räknas ut schablonmässigt. Det beräknas genom att ta 150 % av 
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bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens totala förmögenhet den 1a januari 1974. 
Används detta schablonmässiga inköpspris får inte avdrag för eventuella 
förbättringskostnader före 1974 göras. Till inköpspriset kan eventuella kostnader för 
lägenhetsutrustning läggas till. Förbättringsutgifter innebär ny-, till-, eller ombyggnad och 
förbättrande reparation och underhåll. Vid förbättrande reparation och underhåll får man 
enbart räkna med utgifter som skett försäljningsåret eller de fem föregående åren och avdrag 
får enbart göras för de delar av utgiften som har medfört att bostaden är i bättre skick vid 
försäljningen än vid inköpet. Dessa avdrag får bara göras om ägaren själv har bekostat 
utgifterna och inte om bostadsrättsföreningen har bekostat det. Om kapitaltillskott har lämnats 
till bostadsrättsföreningen som är avsedd till amortering av lån eller ny-, till-, eller 
ombyggnad på fastigheten, kan de utgifterna dras av. Om uppskov har beviljats vid en tidigare 
försäljning ska detta belopp, dvs. den obeskattade vinsten, återföras vid beräkningen 
(Skatteverket, 2014). 

2.3.3 Förbättringsutgifter  
Avdrag för förbättringsutgifter får alltid göras vid försäljning av en privatbostad. Generellt 
finns det två sorters förbättringsutgifter, utgifter för grundförbättringar och utgifter för 
reparation och underhåll. Avdragen skiljer sig lite beroende på vilken sorts privatbostad som 
säljs men generella regler är att utgifterna för förbättringar måste ha uppgått till minst 5000 kr 
per år. Vid reparation och underhåll får man endast göra avdrag om utgifterna har skett under 
det år som försäljningen sker eller något av de fem föregående åren. Reparation och underhåll 
måste även leda till att bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vad den var vid köpet. 
För att kunna göra avdrag måste utgiften redovisas genom en faktura eller ett kvitto 
(Skatteverket, 2014).  

2.4 Stämpelskatter 
Förutom skatt på kapitalvinsten betalas även så kallade stämpelskatter vid köp av ett småhus 
eller en tomt. Stämpelskatterna är uppdelade i tre delar, nämligen lagfartsavgift och 
expeditionsavgift och i vissa fall där köparen behöver ta ut nya pantbrev betalas även en 
pantbrevsskatt och en administrativ avgift för det.  

Vid köp av småhus eller tomt måste man inom tre månader söka lagfart hos lantmäteriet. 
Lagfart är ett bevis på att man äger fastigheten och skatten är 1,5 % av köpeskillingen.  
Om priset på småhuset eller tomten skulle vara lägre än taxeringsvärdet beräknas skatten för 
lagfart på taxeringsvärdet istället. En expeditionsavgift för detta betalas även och är 825 kr för 
de administrativa kostnader staten har för ägarbytet.  

Om köparen behöver låna pengar av en bank för att ha möjlighet att köpa en bostad eller tomt 
kräver banken en säkerhet för lånet. Som säkerhet kan köparen då upplåta panträtt i 
fastigheten. Det innebär att banken kan kräva en försäljning av bostaden om köparen inte kan 
betala sina lån och genom det få tillbaka sina utlånade pengar plus en ränta. För att kunna ta ut 
ett pantbrev måste 2 % av pantbrevssumman betalas i form av en pantbrevsskatt. Utöver dessa 
två procent ska en summa på 375 kr betalas för en administrativ kostnad för varje pantbrev 
som tas ut.  
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Som ett exempel kan vi anta ett en villa köps för 4 000 000 kr. 2 gamla pantbrev finns för ett 
värde av 40 % av köpeskillingen, dvs. 1 600 000 kr. Köparna vill låna 80 % *4 000 000 vilket 
blir 3 200 000 kr. Två gamla pantbrev finns och ett nytt måste tas ut till ett värde av 
3 200 000-1 600 000, alltså 1 600 000kr. Skatt på pantbrevet blir då 2%*1 600 000, alltså 
32 000 kr. Skatt på lagfarten bli 1,5%*4 000 000, alltså 60 000 kr. Exeditionsavgiften uppgår 
till 825 kr och avgift för pantbrevet blir 375 kr. En total stämpelskatt på 93 200 kr 
(Villaägarna, 2013).  

Skatt på lagfart 60 000 kr 
Pantbrevsskatt 32 000 kr 
Expeditionsavgift 825 kr 
Avgift för pantbrev 375 kr 
Totala stämpelskatter 93 200 kr 
Figur 1. Exempel på stämpelskatter. 

2.5 Uppskov och uppskovsskatt 
Den som har sålt sin bostad och köpt en ny kan välja att skjuta upp beskattningen av hela, 
eller delar av vinsten från den sålda bostaden. För att uppskov ska beviljas ställs vissa krav. 
Dessa krav är att bostaden som säljs och bostaden som köps måste vara permanentbostäder, 
uppskovsbeloppet måste minst vara på 50 000 kr, försäljningen och köpet måste ha skett inom 
en viss tidsram och både den sålda och köpta bostaden måste ligga i Sverige eller i något 
annat EES-land (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Det finns även ett takbelopp 
vilket innebär att maxgränsen för uppskovsbeloppet är 1 450 000 kr. Beloppet på uppskovet 
multipliceras med den skatteskyliges andel i bostaden. Köps en billigare bostad än den sålda 
reduceras uppskovet med prisskillnaden mellan den gamla och nya bostaden. En skatt ska 
sedan årligen betalas på 0,5 % av uppskovsbeloppet, så kallad uppskovsskatt (Villaägarna, 
2014).  
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3. Litteraturstudie 

3.1 Svenska studier 

3.1.1 ”Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt” 
Maria Kulander och Hans Lind skrev i november 2008 ”Skatteeffekter i samband med flytt 
mellan egnahem och bostadsrätt” åt Villaägarna.  

Syftet med denna rapport är att lägga en bättre grund för den politiska diskussionen när det 
gäller hur dagens skattesystem kan anpassas för att rörligheten på bostadsmarknaden ska öka. 
Dagens så kallade ”inlåsningseffekt” leder till sämre individuell välfärd samt att 
arbetsmarknaden kan bli lidande eftersom en flytt till en annan stad skulle bli extra kostsam. 
Syftet med studien är också att granska de mätbara kostnaderna en flytt innebär och därför har 
merkostnadsberäkningar utförts för olika fall där olika städer, hushåll och uppskovshistoria 
har tagits hänsyn till.  

Det finns olika frågor att ha i åtanke när det gäller fastighetskatten, nämligen om man över 
huvud taget ska ha en fastighetsskatt och hur den i sådana fall ska vara utformad, hur 
fastighetsbeskattningen påverkar bostadsbyggandet samt fastighetsskattens ekonomiska 
effekter för den enskilde i samband med flytt. Denna rapport har som huvudsyfte att titta på 
de ekonomiska effekterna av en flytt. Merkostnadsberäkningar har gjorts med hjälp av 
kalkyler för två städer, Stockholm och Gävle, för ett pensionärshushåll och ett 
barnfamiljshushåll. För pensionärshushållet tittas på två fall, ett där paret har bott i en villa i 
30 år och flyttar sedan till en bostadsrätt, och ett där paret har bott i villa i 10 år för att sedan 
flytta till en bostadsrätt. För barnfamiljshushållet tittas först på ett fall där familjen flyttar från 
en bostadsrätt till en villa, först när det inte finns något tidigare uppskov och sedan när ett 
tidigare uppskov finns. Detta ger alltså 8 fall. Det som sedan redovisas är de kostnadsökningar 
som flytten medför.  

I beräkningarna har man använt genomsnittspriser för områdena i fråga. D.v.s. 5 miljoner kr 
för en villa i Stockholm med en K/T (köpeskilling/taxeringsvärde) på 2. I Gävle har man 
räknat med 2 miljoner för en villa och även här en K/T på 2. Man har också utgått ifrån 
samma driftkostnader oavsett boende förutom den kommunala avgiften på 100 kr. 
Beräkningarna utgår ifrån att flytten sker mellan två bostäder som har samma pris. Inget 
bostadsbidrag antas i något av fallen och pensionärsparen antas inte ha garantipension.  

Pensionär fall 1: Stockholm - lång boendetid 

Kostnader innan flytt uppgår till 500 kr i månaden i form av kommunala avgifter. Man har 
antagit att villan köptes för 250 000 kr. Detta leder till en reavinst på 4 750 000 och en 
reavinstskatt på 693 000 kr. Denna utgift antas betala med ett lån med ränta på 6 % samt en 
avbetalning på 30 år. Merkostnader år 1 efter flytten blir då 4 618 kr.  
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Pensionär fall 2: Stockholm – kort boendetid 

Kostnader innan flytt uppgår till 500 kr i månaden i form av kommunala avgifter. Här har 
man antagit att villan köptes för 2 500 000 kr vilket leder till en reavinst på 2 500 000 kr och 
en reavinstskatt på 198 000 kr. Denna utgift antas betala med ett lån med ränta på 6 % samt en 
avbetalning på 30 år. Merkostnader år 1 efter flytten blir då 1 510 kr.  

Pensionär fall 3: Gävle – lång boendetid 

Kostnader innan flytt uppgår till 500 kr i månaden i form av kommunala avgifter. Man har 
antagit att villan köptes för 250 000 kr. Detta leder till en reavinst på 1 750 000 kr och en 
reavinstskatt på 33 000 kr. Denna utgift antas betala med ett lån med ränta på 6 % samt en 
avbetalning på 30 år. Merkostnader år 1 efter flytten blir då 475 kr.  

Pensionär fall 4: Gävle – kort boendetid 

Kostnader innan flytt uppgår till 500 kr i månaden i form av kommunala avgifter. Här utgås 
ifrån att villan köptes för 1 000 000 kr. Detta leder till en reavinst på 1 000 000 och ingen 
reavinstskatt alls. Merkostnader år 1 efter flytten blir då 17 kr.  

Barnfamilj fall 1: Stockholm – uppskov saknas 

Här tas hänsyn även till stämpelskatt och pantbrevsskatt. Bostadsrätten antar man köptes för 3 
000 000. Reavinstskatten samt stämpelskatten och pantbrevsskatten uppgår till 213 000 kr. 
Denna utgift antas betala med ett lån med ränta på 6 % samt en avbetalning på 30 år. 
Merkostnader år 1 efter flytten blir då 2 405 kr.  

Barnfamilj fall 2: Stockholm – med uppskov 

Stämpelskatt, pantbrevsskatt samt ett tidigare uppskov på 1 000 000 kr tas till hänsyn. 
Bostadsrätten antar man köptes för 3 000 000. Reavinstskatten samt stämpelskatten och 
pantbrevsskatten uppgår till 433 000 kr. Denna utgift antas betala med ett lån med ränta på 6 
% samt en avbetalning på 30 år. Merkostnader år 1 efter flytten blir då 3 369 kr.  

Barnfamilj fall 3: Gävle – utan uppskov 

Här tas också hänsyn till stämpelskatt och pantbrevsskatt. Bostadsrätten antar man köptes för 
1 200 000. Reavinstskatten samt stämpelskatten och pantbrevsskatten uppgår till 50 000 kr. 
Denna utgift antas betala med ett lån med ränta på 6 % samt en avbetalning på 30 år. 
Merkostnader år 1 efter flytten blir då 1 047 kr. 

Barnfamilj fall 4: Gävle – med uppskov 

Här tas hänsyn till stämpelskatt, pantbrevsskatt samt ett tidigare uppskov på 400 000 kr. 
Bostadsrätten antar man köptes för 1 200 000. Reavinstskatten samt stämpelskatten och 
pantbrevsskatten uppgår till 50 000 kr. Denna utgift antas betala med ett lån med ränta på 6 % 
samt en avbetalning på 30 år. Merkostnader år 1 efter flytten blir då 1 047 kr. 

Det sammanfattande resultatet blir alltså: 
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Figur 2. Sammanfattande resultat för förändringar i månadsutgifter. Lind, Kulander 2008 

Utifrån dessa resultat kan man dra vissa slutsatser. T.ex. att effekterna av skattesystemet är av 
betydelse pga. de höga månadsutgifterna som medföljer en flytt. Även att det finns ett 
samspel mellan reavinstbeskattningen, stämpelskatter samt avgifterna för pantbrev och att alla 
dessa leder till höga utgifter vid en flytt. Även att prisnivån på bostaden har en stor betydelse 
eftersom den påverkar reavinstbeskattningen. För barnfamiljer som redan har ett tidigare 
uppskov, vilket är vanligt, ökar utgifterna särskilt mycket.  

Detta anser Hans Lind och Maria Kulander inte vara hållbart då dessa höga kostnader leder 
till inlåsningseffekter. De anser att man bör göra ändringar i systemet som idag bidrar till 
extra höga kostnader. De föreslår en förändring av stämpelskatten och avgifterna för pantbrev 
så att de speglar verkliga kostnader, vilket de inte gör idag. De föreslår även att 
reavinstskatten skulle kunna beräknas på den reala värdestegringen istället för den nominella, 
alltså att vinsten räknas upp med inflationen.  

3.1.2 ”Internationell jämförelse av fastighetsskatter – En jämförelse av 
fastighetsskatter och fastighetsrelaterade skattekostnader i Sverige, 
Danmark, Finland, Norge och Tyskland” 
WSP Analys & Strategi gjorde denna rapport på uppdrag av Villaägarna 2009. Rapporten är 
en uppföljare av en tidigare rapport av Villaägarna som heter ”Boende- och fastighetsskatter – 
en nordeuropeisk utblick”. Denna rapport från 2009 jämför boendebeskattningarna i Sverige, 
Danmark, Finland, Norge och Tyskland. Jämförelser görs både i ett mikroperspektiv vid 
bostadsbyten och i ett makroperspektiv i form av den löpande fastighetsskatten.  

Beskrivning av bostadsmarknaden i de respektive länderna 

I Danmark har det skett en prisnedgång på bostäder de senaste åren efter en kraftig 
prisuppgång. Det ägda beståndet består av småhus och lägenheter i flerbostadshus och även 
en viss del av andelslägenheter. I Danmark har man fastighetsskattestopp sen flera år tillbaka. 
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I Finland ser bostadsmarknaden ut ungefär som i Sverige. Variationen på bostadspriserna är 
däremot lite lägre i Finland än i Sverige. Många i Finland äger själva sitt boende, närmare 
bestämt ungefär två tredjedelar av bostäderna ägs av de som är bosatta där.  

Norges expansiva ekonomi gör att prisutvecklingen generellt går uppåt. De flesta i Norge äger 
sina bostäder och de finns i form av privatägda bostäder och andelslägenheter. I Norge är det 
också vanligt att man hyr ut en del av sin villa i form av små hyreslägenheter.  

I Tyskland är prisutvecklingen lugn och det finns tillgång till mycket bostäder, men det finns 
vissa skillnader i olika regioner. Det är inte vanligt att man själv äger sin bostad i Tyskland 
eftersom det krävs en hög kontantinsats på ungefär 20-30 % vid ett bostadsköp. För att höja 
bostadsköpen har man försökt med ett system där personer som köper för första gången får 
bidrag. Dock har detta lett till en tradition att bostadsköp bara sker en gång i livet. Det 
vanligaste alternativet är istället hyresrätter som det finns ett stort utbud av.  

Boendeskatter och avgifter i de respektive länderna 2009  

Tillskillnad från Sverige skiljer sig skatterna inte i Danmark beroende på om det gäller köp 
eller försäljning av småhus eller flerbostadshus.  I Danmark betalar man en fastighetsskatt till 
kommunen som ligger runt 3 % av markvärdet och en fastighetsvärdesskatt som är 1 % av 
fastighetens värde upp till 3,04 miljoner danska kronor och på resten av värdet betalas 3 %. 
Vid överlåtelse betalas även en överlåtelseskatt på 0,6 % av försäljningspriset samt avgifter på 
ungefär 1 100 DKK. Stämpelskatt betalas i form av 1, 5 % på pantbeloppet och en 
administrativ avgift som uppgår till 1 400 DKK. Vid köp betalas även registreringsavgifter på 
ungefär 750 DKK. Skatt på kapitalvinsten betalas inte i Danmark om den boende har ägt 
bostaden i mer än tre år och annars betalas skatt på 40 % av vinsten. Förmögenhetsskatt 
betalas inte i Danmark.  

I Finland betalas en fastighetsskatt på 0,60–1,35 % på marken och på 0,32–0,75 % på 
byggnaden. Vid köp betalar köparen en överlåtelseskatt som är 1,6 % av köpesumman vid 
köp av lägenhet och 4 % vid köp av hus. Registreringsavgifter betalas även på ungefär 150 
euro men ingen stämpelskatt betalas för pantbrev. Skatt på kapitalvinst vid en försäljning 
betalas inte om ägaren har ägt bostaden och bott där i mer än två år, och annars betalas 28 % 
av vinsten i skatt. Även i Finland betalas ingen förmögenhetsskatt.  

I Norge är det som i Danmark att skatterna inte skiljer sig oavsett vilket sorts boende det 
gäller. Fastighetsskatt är frivilligt för kommunerna att ta ut och får max vara 0,7 % av värdet. 
Detta tas ut av ungefär en fjärdedel av kommunerna. 2,5 % av köpesumman betalas vid en 
överlåtelse till staten plus administrativa kostnader på 1 548 NKR och 202 NKR. För pantbrev 
betalas en fast kostnad på 1935 kr. Kapitalvinstskatt betalas inte i Norge om ägaren ägt 
bostaden i minst två år och själv bott där i minst ett år, och annars betalas 28 % av vinsten i 
skatt. I Norge finns förmögenhetsskatten kvar och består av 1,1 % av belopp som överstiger 
700 000 NKR.  

I Tyskland görs heller ingen skillnad i skatten beroende på vilken bostadstyp som gäller. 
Fastighetsskatt betalas inte förutom för ägare av hyreshus. En transanktionsskatt betalas av 
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köparen till de lokala myndigheterna. Summan varierar men snittet ligger på 3,5 % av 
försäljningsvärdet. Köparen betalar även registrerings- och advokatkostnader som är ungefär 
1-2 % av värdet. Stämpelskatter betalas inte och kapitalvinstskatt betalas inte om ägaren ägt 
sin bostad i mer än tio år vilket är vanligt i Tyskland. Övrig kapitalvinstskatt ligger mellan 15-
42 %.  

Sammanfattande resultat 

Jämför man skatter och avgifter vid bostadsköp för dessa fem länder visar det sig att 
kostnaderna är högst i Tyskland. Dock flyttar man sällan i Tyskland. I Sverige är skatterna 
och avgifterna höga vid köp av småhus medan köpare av bostadsrätter har lägre kostnader. 
Jämförs skatter under boendetiden i länderna ser man att i Tyskland betalas inget alls under 
boendetiden förutom vissa markskatter i vissa kommuner. I Norge varierar också 
fastighetsskatten och Norge är det enda land som har kvar förmögenhetsskatten. Jämför man 
skatterna vid en försäljning ser man att skatten på kapitalvinsten är lägst i Sverige, men 
tillskillnad från de andra länderna där kapitalvinstskatt bara betalas i vissa fall betalas i 
Sverige alltid kapitalvinstskatt vid en bostadsförsäljning.  

Jämför man överlåtelseskatter och avgifter vid en försäljning av en bostad i storstadsregioner 
där inköpspriset är 3,5 miljoner visar resultatet att högst överlåtelseskatter och avgifter betalas 
i Stockholm vid köp av en villa och lägst betalar de i Köpenhamn. Tittar man på ett köp av en 
bostad för 3,5 miljoner i storstadsregionerna visar det att det är billigast i Köpenhamn och 
högst i Berlin, men som sagt flyttar man sällan i Tyskland. Slår man ihop flytt- och 
köpeskatter ser man att det är dyrast i Stockholm vid köp av ett småhus. Jämför man 
flyttkostnader relativt nettolönen i de olika länderna ser man att invånarna i Stockholm betalar 
mest och invånarna i Köpenhamn och Helsingfors betalar minst.  

Nedan följer jämförelser av hur stor del fastighetsskatternas andel är på BNP, viktigt att tänka 
på då är att siffrorna som kommer från OECD kan vara lite missvisande eftersom olika 
ländernas statistikbaser lämnar in lite olika uppgifter till OECD, detta visar alltså bara en 
övergripande bild av läget.  

Tittar man på hur stor del fastighetsskattens andel är av BNP ser man att Danmark har högst 
och Sverige näst högst medan Norge ligger lägst. Jämför man hushållens fastighetsskatter som 
andel av BNP ligger Sverige betydligt högre än de andra länderna trots en sänkning de senaste 
åren. Danmark kan inte jämföras här eftersom uppgifter saknas.  

Sammanfattningsvis har alltså Sverige de högsta flyttskatterna. Sverige är också det enda land 
där kapitalvinsten alltid beskattas oavsett innehavstid. I Tyskland beskattas inte kapitalvinsten 
om man ägt bostaden i mer än tio år, i Danmark tre år och i Norge och Finland två år. Skatter 
vid överlåtelse finns i alla länder förutom i Finland för förstagångsköpare som är mellan 18 
och 40 år. Överlåtelseskatterna är höst i Tyskland och lägst i Danmark. Tillskillnad från de 
andra länderna beskattas inte lägenhetsköp i Sverige utan bara köp av småhus. Vid jämförelse 
av fastighetsskattens andel av BNP ligger Danmark i topp och sedan kommer Sverige. För 
hushållen är det högst avgifter och fastighetsskatter som andel av BNP i Sverige och som 
andel av hela skatteuttaget. 
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3.1.3 ”Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad” 
I mars 2011 skrev Stockholms Handelskammare denna rapport. Analysen syftar till att titta på 
de problem som finns på bostadsmarknaden och föreslå förändringar som ska leda till 
förbättringar.  

I denna rapport tittas på det ägda beståndet och förslag till förändringar som skulle kunna leda 
till en rörligare marknad föreslås och beräkningar görs.   

Men hjälp av SKOP har en telefonundersökning med 1000 person med ålder mellan 18-84 
från Stockholm gjorts. Där visar det sig att 43 000 hushåll i Stockholm skulle flytta om 
reavinstskatten sänks och att 50 000 hushåll anser att de bor för stort. Hushåll i 
familjebildande ålder är de som berörs mest.  

Stockholms handelskammare föreslår en reformering av fastighetsbeskattningen genom tre 
sätt. Det första är att sänka reavinstskatten och finansiera detta genom att fasa ut 
uppskovsreglerna. 2008 avskaffades fastighetsskatten och ersattes av en kommunal avgift 
samt en ränta på uppskovsbeloppet samt att beskattningen på reavinsten höjdes från 20 till 22 
%. Skatteverket motsatte sig dock detta och föreslog istället en sänkning till 15 % som skulle 
finansieras med hjälp av att fasa ut de beviljade uppskoven. Ett alternativ till att sänka 
reavinstskatten är att ta hänsyn till den reala värdestegringen. Idag beräknas reavinsten 
nominellt utan hänsyn till inflationen. Istället skulle man vid beräkning av reavinsten räkna 
upp inköpspriset med inflationen. Deras sista förslag är att ersätta stämpelskatterna med fasta 
avgifter som speglar de verkliga administrativa kostnaderna istället för att basera dem på 
köpeskillingen.  

Slutsatser som Stockholms Handelskammare föreslår är alltså att kraftigt sänka 
reavinstskatten och finansiera detta med att fasa ut uppskoven, alternativt att räkna på den 
reala värdeökningen vid beräkning av reavinstskatt samt att ersätta dagens procentuella 
stämpelskatt med fasta avgifter. Stockholms handelskammare vill se en fortsatt reformering 
av fastighetsbeskattningen.  

3.1.4 ”Det måste bli lättare att flytta- Hur flyttskatter låser Stockholms 
bostadsmarknad” 
I augusti 2012 skrev Stockholms Handelskammare ”Det måste bli lättare att flytta- Hur 
flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad”. Denna rapport är skriven för att visa på att 
fastighetsbeskattningen, trots borttagandet av fastighetsskatten, är en orimligt hög kostnad för 
fastighetsägare. Detta och att det byggs för lite leder till att hushåll har svårt att flytta mellan 
regioner där arbetstillfällen finns vilket i sin tur leder till en minskad ekonomisk välfärd, 
främst i Stockholmsregionen. En sänkning av flyttskatterna är en del av att lösa detta problem. 

2008 togs den statliga fastighetsskatten bort som grundade sig på fastigheters taxeringsvärde 
och ersattes av en kommunal fastighetsavgift. Detta anser Stockholms Handelskammare vara 
ett bra steg på vägen eftersom det blir en mer förutsägbar kostnad för hushållen tillskillnad 
från fastighetsskatten och att det genererar mer pengar till kommunerna som de kan lägga på 
bostadsbyggande. Dock höjdes kapitalvinstskatten från 20 % till 22 % samtidigt som denna 



 

 21 

förändring vilket Stockholms Handelskammare tyckte var olyckligt. Skatteverket föreslog 
2008 istället en sänkning på kapitalvinstskatten till 12-13 % och att finansieringen av detta 
skulle lösas genom att fasa ut uppskovsreglerna och en höjning av den kommunala 
fastighetsavgiften för flerfamiljbostäder.  

Den här rapporten visar hur höga flyttskatterna är inom det ägda beståndet. Stockholms 
handelskammare har med hjälp av ett undersökningsföretag, United Minds, gjort 
undersökningar hos ungefär 1000 bostadsägare och utfört beräkningar på hur mycket en flytt 
kan kosta. Vid beräkningarna har de utgått från standardvillan i Sverige för 2012 och gjort tre 
exempel för olika prisnivåer i olika regioner i landet. De har också räknat på olika boendetider 
samt olika uppskovshistoria. Dessa beräkningar grundar sig på rapporten som H. Lind och M. 
Kulander gjort i rapporten ”Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och 
bostadsrätt”. För en flytt från en genomsnittlig villa i Stockholm kan skattekostnaderna 
inklusive mäklararvodet uppgå till 700 000-1 000 000 kr.  

Stockholmsregionen har den högsta tillväxten i Sverige och kommer att fortsätta öka och 
enligt Stockholms läns landsting kommer det att finnas en brist på högutbildade invånare 
2030. För att kunna lösa detta måste fler utbildningsplatser finnas och framför allt måste det 
finnas möjlighet för studerande att kunna flytta till Stockholm och få ett boende. För att få 
igång flyttkedjorna är bostadsbyggandet självklart viktigt. Detta pga. av att det måste finnas 
en viss grad av vakanser på marknaden för att rörligheten ska kunna öka.  

För att bostadmarkanaden ska vara så rörlig som möjligt gäller det att transaktionskostnaderna 
vid en flytt är så låga som möjligt. Statistik visar på att ju högre transaktionskostnader ju 
sämre rörlighet på marknaden. Dagens kapitalvinstskatt tenderar till att låsa in hushåll på 
marknaden, främst de som vill köpa ett billigare boende än det de redan har. Stockholms 
Handelskammare tror att den höjda kapitalvinstbeskattningen 2008 har lett till större 
inlåsningseffekter. Statistik presenteras i rapporten som visar att småhusägare som är över 65 
år ökar i Stockholm och i hela Sverige och andelen småhusägare under 40 år minskar, 
sannolikt pga. av den höga kapitalvinstbeskattningen. Statistiken visar också att 
inlåsningseffekterna ter sig olika för småhusägare och bostadsrättsägare, kapitalvinstskatten 
drabbar nämligen mest äldre småhusägare och yngre bostadsrättsägare.  

Jämför man Sverige med Norden ser man att Sverige har de fjärde högsta flyttskatterna och 
avgifterna, men läggs uppskovsräntan till toppar Sverige listan. En skillnad mellan länderna är 
att i de flesta EU-länder betalas bara kapitalvinstskatt om man har bott färre än ett visst antal 
år i bostaden till skillnad från i Sverige där kapitalvinstbeskattningen är evig. I många länder 
korrigerar man även vinsten med inflationen vilket inte görs i Sverige.  

Stockholms Handelskammare redovisar fyra förslag på åtgärder som ska öka rörligheten på 
Stockholms bostadsmarknad. Det första förslaget är att sänka kapitalvinstbeskattningen och 
att fasa ut uppskovsräntan. Räntan ligger på 0,5 % på uppskovsbeloppet och drabbar 
Stockholmregionen hårt. En sänkning av kapitalvinstbeskattningen skulle också vara ett steg 
närmre de andra länderna i EU. Det andra förslaget är att ta hänsyn till den reala 
värdestegringen vid beräkning av kapitalvinstbeskattningen. Detta skulle vara bra att införa 
medan vi väntar på ett införande av sänkt kapitalvinstbeskattning för att öka rörligheten på 
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bostadsmarknaden. Det tredje förslaget är att ersätta dagens stämpelskatter som idag grundar 
sig på procentsatser av köpeskillingen och pantbrevets värde, med fasta avgifter som speglar 
de verkliga kostnaderna för lagfart och pantbrev. Det sista förslaget är att avskaffa dagens 
fastighetstaxeringssystem. Dagens system felvärderar idag många bostäder. Systemet togs 
fram för att kunna beräkna fastighetsskatten men används idag i andra sammanhang där 
uppgifterna skulle kunna lösas på andra sätt.  

3.1.5 ”Lägre flyttskatter- vägval för en sundare bostadsmarknad” 
Mäklarsamfundet gjorde i april 2013 en rapport om flyttskatterna i Sverige. De anser att 
bostadssituationen idag utgör ett hot mot Sveriges ekonomiska tillväxt och utveckling. Detta 
på grund av att det byggs för lite samt att rörligheten på bostadsmarknaden är för låg.  

Tillsammans med Sveriges Byggindustrier lät de Novus göra en undersökning och intervjua 
2483 bostadsägare med fokus på hur de bor idag, vad de har för flyttbenägenhet samt vad de 
anser om reavinstskatten. De gjorde även intervjuer med 1300 mäklare samt utförde 
beräkningar på vilka flyttkostnader som uppkommer med de skatteregler som finns idag. 
Utifrån dessa undersökningar kom mäklarsamfundet fram till att flyttskatterna utgör ett 
problem på grund av att nästan 200 000 hushåll har avstått från att flytta de senaste fem åren 
på grund av flyttskatter.  Mäklarna uppgav även att det vid försäljning av bostäder är vanligt 
om frågor angående flyttskatt. Med hjälp av beräkningarna kommer de fram till att det i 
genomsnitt i Sverige kostar ungefär 400 000 kronor att flytta på grund av flyttskatter. 
Undersökningarna visade även att det blir billigare att bo kvar för många vilket leder till svaga 
incitament för att flytta.  

Mäklarsamfundet föreslår tre åtgärder för att kunna skapa en bättre bostadsmarknad med en 
ökad rörlighet. Den första är att det ska finnas tydliga och långsiktiga regler för flyttskatter 
som ska stimulera rörligheten på bostadsmarknaden.  Den andra åtgärden är att bygga mer 
bostäder så att fler ska kunna ha möjlighet till att få en egen bostad. Ett ökat byggande 
kommer även att gynna rörligheten samt att bostäder kommer att frigöras på grund av att 
flyttkedjor stimuleras vilket i sin tur kommer att leda till möjligheten för fler yngre att flytta 
hemifrån. Den sista åtgärden är att skatter och avgifter anpassas så att de inte utgör ett hinder 
mot att flytta. Detta genom att sänka kapitalvinstbeskattningen samt att eventuellt fasa ut 
uppskovsreglerna samt att eventuellt avskaffa stämpelskatten och ersätta den med fasta 
avgifter istället.  

Mäklarsamfundet har tillsammans med Sveriges Byggindustri tagit fram ett 
Bostadsmarknadsindex, BMI. BMI är ett mått mellan antalet färdigställda bostäder och 
befolkningsförändringen och omsättningen av småhus och bostadsrätter i förhållande till 
beståndet.  Detta index ska ligga mellan 20-25 men 2012 låg det enbart på 11 vilket tyder på 
att det byggs alldeles för lite bostäder samt att omsättningen på bostadsmarknaden är för låg, 
dvs. vi flyttar för sällan.  
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Figur 3. Bostadsmarknadsindex, Mäklarsamfundet 2013 

2008 avskaffade man fastighetsskatten och ersatte den med en kommunal fastighetsavgift, 
man höjde kapitalvinstbeskattningen från 20 till 22% samt att en ränta på uppskov infördes. 
Detta bidrog till ännu sämre konsumtion som ledde till inlåsningseffekter. Detta leder till 
sämre rörlighet som i sin tur leder till en sämre ekonomisk utveckling. Att flyttintensiteten går 
ner beror även på t.ex. lågkonjunktur som i sin tur leder till lågt byggande.  

Det har även gjorts undersökningar där man tittar på hela Europa. T.ex. har HUI Research på 
uppdrag av Villaägarna gjort en undersökning där resultaten visar att ju högre flyttskatter ett 
land har desto lägre rörlighet har det. En skillnad är att i Sverige beskattas nominella 
kapitalvinster medan man i många andra länder i EU korrigerar för inflationen eller beskattar 
inte alls.  

Sammanfattningsvis är Mäklasamfundets slutsats att lägre flyttskatter skulle leda till en 
sundare bostadsmarknad utan att därmed höja fastighetsskatterna. En sund bostadsmarknad 
skulle sedan leda till en bättre arbetsmarknad och därmed tillväxten. Att bygga mer är även en 
viktig del för att förbättra bostadsmarknaden.  

3.1.6 ”Alternativ till dagens reavinstbeskattning av bostäder” 
I november 2013 skrev Mats Wilhelmsson denna rapport på uppdrag av Bofrämjandet.   

Mats Wilhelmsson skriver att dagens reavinstbeskattning gör det dyrt för hushåll att flytta 
vilket leder till en välfärdsförlust för samhället eftersom arbetsmarknaden kommer att bli 
lidande pga. av att en flytt till en annan ort där arbetsmöjligheter finns anses för dyrt att 
genomföra för många hushåll och därför kommer även den ekonomiska välfärden att bli lägre. 
Idag drabbar reavinstskatten de åldersgrupper som inte kan utnyttja uppskovsreglerna, t.ex. 
äldre. Syftet med den här rapporten är att analysera och presentera förslag för att kunna sänka 
reavinstbeskattningen på bostadsmarknaden. Analysen och förslagen är utformade efter 
likformighetsprincipen, d.v.s. att beskattningen för boendet ska vara likvärdig och neutralt i 
förhållande till annat finansiellt sparande.  
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Wilhelmsson drar slutsatser genom att läsa andra svenska rapporter och akademiska artiklar 
och kommer fram till att höga flyttskatter leder till inlåsningseffekter samt att Sverige har 
höga flyttskatter jämförelsevis med andra länder och att höga flyttskatter generellt leder till 
låg omsättning på bostadsmarknaden.  

När skattereformen 1990/1991 kom i Sverige uppfylldes kraven någorlunda när det gäller 
likformighetsprincipen. Boendeinvesteringar och aktieinvesteringar blev neutrala 
jämförelsevis mot varandra.  

Wilhelmsson går igenom grundprincipen för beskattningen av bostäder och skriver att idag 
består beskattningen för småhus och bostadsrätter av en kommunal avgift samt en 
reavinstskatt. För ca 30 år sen såg det dock annorlunda ut. Småhus hade en real beskattning, 
bostadsrätter beskattades som lös egendom vilket innebar att om man hade ägt bostadsrätten 
mer än 4 år beskattades inte reavinsten över huvud taget. När detta ändrades för bostadsrätter 
blev beskattningen nominell. 1985 infördes den statliga fastighetsskatten och innan dess fanns 
en hyreshusavgift.  

Wilhelmsson utgår sedan ifrån portföljvalsmodellen och analyserar sedan olika typer av 
investeringar där fastigheter är en typ. Han utgår ifrån likformighetsprincipen samt 
neutralitetsprincipen. Vid en jämförelse mellan bank/aktie och småhus kommer han fram till 
att beskattningen av boendet måste öka för att neutraliteten ska vara rättvis. Han konstaterar 
också att innehavstiden har en väsentlig betydelse vid beräkningar. Eftersom 
boendeavkastningen inte kan mätas får man beskatta fastigheten indirekt genom en 
schablonintäkt (fastighetsskatt). Tittar man på likformighetsprincipen måste schablonintäkten 
öka när det gäller längre innehavstider på egnahem. Vid minskning av reavinstskatten måste 
alltså fastighetsskatten vara högre vilket dock kan leda till försämrad likviditet för hushållen. 
Sammanfattningsvis bör man alltså införa en årlig fastighetsskatt för att man ska kunna sänka 
reavinstskatten. Det sker idag också en överbeskattning på fastigheter i tillväxtregioner. 
Tillväxten på aktier skiljer sig inte över olika regioner i Sverige, men det gör tillväxten på 
boendet, därför bör beskattningen på boendet regionaliseras. Antaganden man gör så som 
innehavstider mm. kan skilja sig åt för olika åldersgrupper och upplåtelseformer, därför bör 
reavinstskatten anpassas efter detta också. 

Gällande regler för beskattning av fastigheter och kapital 
Resultatet vid en fastighetsförsäljning beräknas genom att beräkna differensen mellan 
försäljningspris och inköpspris, mäklararvode samt förbättringsavgifter. Förbättringsavgifter 
gäller kostnader som överstigit 5000 kr som har skett sedan 1952, detta gäller kostnader i 
form av nybyggnation, tillbyggnation eller ombyggnation. När den kommunala 
fastighetsavgiften infördes 2008 ökade reavinstbeskattningen från 20-22 %. Man kan skjuta 
upp betalningen av beskattningen på vinsten genom så kallat uppskov. Uppskovsbeloppet får 
minst vara 50 000 kr och max 1 450 000 kr. På uppskovsbeloppet betalas sedan en årlig ränta 
på 0,5 % till staten. 2008 togs den statliga fastighetsskatten bort och ersattes av en kommunal 
fastighetsavgift, vilket ledde till lägre skatteintäkter till staten och därför höjdes 
reavinstbeskattningen från 20-22 %. Vid beskattning av värdepapper beräknas 
omkostadsbeloppet med hjälp av genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Sedan betalas 
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30 % av överskottet som skatt. Tillgångar i investeringssparkonton schablonbeskattas likadant 
oavsett vinst eller förlust. 30 % av schablonintäkten beskattas.  

Förslag till förändringar av reavinstbeskattningen  
Förslag till förändring av reavinstskatten är alltså bland annat att återinföra fastighetsskatten. 
Jämför man betalningsflödena för ett hushåll tjänar de på en höjning av fastighetsskatten och 
en minskning av reavinstskatten. En till fördel med fastighetsskatten är att 
inlåsningseffekterna kommer minska. En nackdel är dock att utgifterna för ett hushåll kan öka 
kraftigt om prisutvecklingen ökar snabbt. Trots många fördelar med att införa en 
fastighetsskatt är den politiska viljan för att göra detta låg. 

Ett annat förslag från Mats Wilhelmsson är att regionalisera reavinsten och uppskovsreglerna. 
Fastighetspriserna har stigit mycket mer än inflationen de 30 senaste åren, alltså en reell 
prisökning. Den genomsnittliga prisökningen har istället varit 5,8 % vilket tyder på att 
beskattningen har varit för hög. Om prisutvecklingen har varit 5 % bör reavinstskatten ligga 
på 9 %. Det är här viktigt att ta hänsyn till de regionala skillnaderna eftersom prisutvecklingen 
skiljer sig stort över landet. Beskattningen är alltså för stor i tillväxtregioner. Både 
reavinstskatten samt uppskovsreglerna borde vara lägre i tillväxtregioner.  

Ett till förslag från Wilhelmsson är att minska reavinstskatten för yngre och 
bostadsrättsinnehavare. Man antar ofta en boendetid på 20-30 år på fastigheter vilket 
egentligen är orimligt eftersom den egentliga genomsnittliga boendetiden är 8 år för 
flerfamiljshus och 15 år för småhus i Stockholm. Detta betyder alltså att reavinstbeskattningen 
generellt borde vara lägre och den borde även vara lägre för bostadsrätter än för småhus. En 
annan effekt av att anta en för lång innehavstid är att yngre som bor i bostadsrätter kommer att 
överbeskattas vilket leder till en sämre rörlighet på bostadsmarknaden.  

Wilhelmssons sista förslag är att införa ett bostadssparkonto som ska vara liknande 
investeringssparkontot för aktier som infördes 2012. Man ska alltså frivilligt kunna placera 
delar eller hela sitt sparande i fastigheter i bostadssparkontot. Skatten på detta konto ska sedan 
baseras på statslåneräntan precis som för investeringssparkontot och värdet på fastigheten. 

3.1.7 ”Svenska folket flyttar mindre – Utveckling av svenska folkets 
flyttvanor” 
Den här rapporten har WSP gjort på uppdrag av Villaägarna 2013. WSP har granskat hur 
svenska folkets flyttvanor har förändrats. Granskningarna har gjorts på olika åldersgrupper. 
Rapporten innefattar också en jämförelse med andra nordiska länder.  

Flyttintensitet 

Idag flyttar en svensk i genomsnitt 10 gånger i sitt liv och de flesta flyttningarna sker i 
åldersgrupen 20-35 år. Tittar man historiskt sett på flyttintensiteten i Sverige ser man att 
mellan 1998-2002 minskade antalen och andelen flyttningar och mellan 2002-2007 ökade det. 
Sedan förändringarna för skattereglerna kom 2008, där bl.a. uppskovsräntan infördes, har 
flyttintensiteten minskat igen. Dock behöver det inte bara vara de ändrade skattereglerna som 
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har bidragit till denna minskning, en annan faktor som kan vara samankopplad med 
minskningen är konjunkturnedgången som kom i och med finanskrisen.  

 

Figur 4. Flyttningar och flyttintensitet i Sverige, WSP 2013 

Andelen äldre som bor kvar i sina småhus har ökat de senaste åren, ökningen har uppgått till 5 
% under 2000-talet. Om detta beror på den så kallade ”inlåsningseffekten” pga. flyttskatterna 
eller pga. ändrade preferenser är svårt att veta men den nedåtgående trenden har varit extra 
stark sedan 2007. 

Jämför man Sveriges flyttintensitet med flyttintensiteterna i de andra nordiska länderna under 
samma perioder ser man vissa skillnader. I och med konjunkturnedgången 2007-2008 
minskade flyttintensiteten i alla nordiska länder, men från och med 2009-2011 när 
konjunkturen vände har intensiteten ökat i de flesta länder. Dock inte i Sverige där 
intensiteten har fortsatt att minska. Detta tyder på att de ändrade reglerna för uppskovsräntan 
som infördes 2007 har lett till en lägre vilja att flytta hos det Svenska folket.  
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Figur 5. Flyttningar inom och mellan kommuner i de nordiska länderna, WSP 2013 

3.2 Utländska rapporter 

3.2.1”Britain to tax foreign property investors as London housing bubble 
looms” 
Brenda Goh skrev denna artikel den 6e december 2013 på hemsidan reuters.com. Den handlar 
om att Storbritannien vill införa en kapitalvinstbeskattning för utländska investerare för att 
motverka att utlänningar utlöser en fastighetsbubbla där lokalbefolkningen inte har någon 
chans. Artikeln tittar på London som exempel. Många utländska investerare ser nämligen idag 
London som en säker och lönsam plats att göra fastighetsinvesteringar i. Utlänningar har varit 
en drivkraft för att London-priserna har stigit. Många av lokalbefolkningen är oroliga för att 
de aldrig kommer kunna äga ett eget hus.  

Kanslern Georg Osborne anser att det är orättvist att lokalbefolkningen som säljer en bostad 
som inte är deras primära boende ska betala kapitalvinstskatt när utlänningar inte behöver det. 
Normalt sett betalar britter 28 % i skatt av vinsten vid försäljning av bostäder som är icke-
primära. Bostadspriserna har ökat med 10 % i London det senaste året, och mycket på grund 
av de utlänska investerarna. Utlänska investerare har köpt ungefär 70 % av de nybyggda 
fastigheterna i centrala London. 30 % av ”lyxhem” värda mer än 1 miljon pounds eller mer 
blev under förra året köpta av utlänningar.  

Den nya skatten kommer inte att gälla för vinster som är gjorda före år 2015. Experter tror 
dock att skatten kommer göra marginell skillnad eftersom många utländska investerare 
fortfarande kommer att se London som en säker och lönsam plats för fastighetsinvesteringar 
och kommer därför inte sluta investera där. Jämförelsevis mot t.ex. New York och Paris där 
kapitalvinstskatten för bostäder är 35-50 % beroende på vilken fastighet det gäller kommer 
London att ligga mer lika dem efter ökningen.  
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Förra året infördes stämpelskatter på upp till 15 % för fastighetsköp med värde på mer än 2 
miljoner pounds.  

3.2.2 ”Housing capital-gains taxation and homeowner mobility: Evidence 
from the Taxpayer Relief Act of 1997” 
I augusti 2014 blev denna rapport från USA tillgänglig och den är skriven av Christopher R. 
Cunningham och Gary V. Engelhardt.  

Denna rapport ger nya resultat för hur kapitalvinstbeskattning påverkar husägares 
flyttbeteende och rörlighet på bostadsmarknaden i USA sedan den nya lagen ”the Taxpayer 
Relief Act of 1997” (TRA97) infördes. Innan 1997 blev behandlingen olika för en säljare om 
han eller hon valde att flytta till ett dyrare boende än ett billigare. Åldern spelade också en 
viss roll. Personer på 55 år och uppåt fick göra ett avdrag på 125 000 dollar vid 
kapitalvinstbeskattningsberäkningen, men yngre fick inte göra detta. Den här regeln ledde till 
att de flesta vinster för personer på 55 år eller äldre blev obeskattade och de under 55 år som 
ville flytta till något billigare blev ”inlåsta” och rörligheten på bostadsmarknaden var inte 
särskilt hög.  

Bakgrund 

Kapitalvinstskatten på ett primärboende är försäljningspriset minus transaktionskostnaderna 
och omsättningsbeloppet. Omsättningsbeloppet är inköpspriset plus utgifter för 
förbättringsåtgärder.  

Innan TRA97 förväntades det av säljaren att betalningen av skatten skulle skjutas upp om det 
nya boendet var dyrare eller lika dyrt som den ursprungliga bostaden. Den uppskjutna vinsten 
subtraherades sedan från omkostnadsbeloppet i den nya bostaden. Som exempel: En säljare 
säljer sin bostad för 200 000 dollar som köptes för 150 000 dollar. Omkostnadsbeloppet för 
den nya bostaden som köps för 225 000 dollar blir då 175 000 dollar (225 000-50 000). Om 
säljaren istället köper en billigare bostad än den sålda måste han eller hon genast betala skatt 
på vinsten. Som exempel: Om säljaren från det förra exemplet istället köper en bostad för 
185 000 dollar måste han eller hon genast betala 15 000 (200 000-185 000) dollar i skatt.  

För långsiktigt kapital beskattas bostäder med 15 % och inkomst med 28 %.  

Innan TRA97 kunde som tidigare nämnts personer på 55 år eller äldre en gång i livet göra 
avdrag på upp till 125 000 dollar på kapitalvinstbeskattningen. Men i och med TRA97 skedde 
fyra förändringar. Den första var att undantagsreglerna för 55 åringar togs bort, så att det inte 
längre finns någon åldersgräns för möjligheten att göra skatteavdrag. Den andra förändringen 
var att möjligheten att en gång göra ett avdrag på 125 000 dollar togs bort och istället får nu 
gifta par göra avdrag på upp till 500 000 dollar och ensamhushåll får göra avdrag på 250 000 
dollar. Detta gäller inte bara en gång i livet utan vid varje försäljning. Den tredje förändringen 
var att uppskovsmöjligheten togs bort, dvs. skatten måste betalas samma år som försäljningen. 
Den fjärde och sista förändringen var att räntorna för långsiktigt kapital ändrades från 15% till 
10% för bostäder och från 28% till 20% för inkomster.  
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Dessa förändringar leder till hypoteser som går att pröva. Den första är att det borde ha varit 
färre köp från en dyrare till en billigare bostad på marknaden för yngre personer innan 1997. 
Den andra är att de som är 54 eller yngre inte borde ha flyttat till något billigare utan ha bott 
kvar några år till för att undvika skatten.  

Datan som används i rapporten kommer från March CPS (Current Population Survey) och 
detta är resultaten: 

 

Figur 6. Resultat över förändringar på flyttbeteenden i olika åldrar, March CPS 2014 

Mycket av den skillnaden man ser är pga. att reglerna för 55-åringar togs bort. Genom att ta 
bort den regeln ökade rörligheten för 52–54-åringar med 23,2%.  

Slutsatser 

Det har gjorts tidigare undersökningar om detta men de har vissa begränsningar. I den här 
rapporten presenteras nya resultat för hur TRA97 påverkar rörligheten på bostadsmarknaden 
genom att titta på förändringar före och efter implementeringen av den nya lagen. De tittar på 
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statistik från 1996 och 1998 på åldersgrupperna 56-58 år och 52-54 år för att se skillnaden i 
deras flyttbeteende. Statistiken visar att upphävandet av den gamla lagen ledde till stor 
skillnad för åldersgruppen 52-54, och allra störst skillnad syntes bland de säljare som ville 
köpa en billigare bostad än den som sålts. Denna rapport med stöd från tidigare rapporter 
tyder på att reglerna innan TRA97 ledde till inlåsningseffekter på bostadsmarknaden.  

Resultaten tyder på att borttagandet av olika regler beroende på ålder har lett till en högre 
rörlighet för ägare som är yngre än 55. Det finns dock tre förbehåll att ha i åtanke när denna 
rapport läses. Det första är att denna artikel, även om den visar att 55-årsregeln medförde en 
inlåsningseffekt, så har inte omsättningen för alla åldersgrupper undersökts. Detta gör att 
resultatet inte kan anses som allmänt utan endast definitivt gäller för människor i åldern runt 
55 år. Det andra är att även om rörligheten ökade med 22-31% för de som nyss har fyllt 50 är 
det bara en liten andel i förhållande till alla husägare. Detta kan vara en indikator på att 
TRA97 inte har en så stor sammanlagd effekt. Det tredje förbehållet är att det kan finnas en 
risk med att mäta effekterna så nära inpå förändringen. Många hushåll kan ha förutspått denna 
lagändring och därför väntat med att flytta. För att motverka detta skulle 1995 vara ett bättre 
år att analysera. Författarna tror dock inte att detta eventuella förutspående från hushåll har 
särskilt stor inverkan på resultaten.  

Den största begränsningen i rapporten är dess oförmåga att granska flyttningar från dyrare 
boende till billigare pga. begränsande information från CPS. Författarna hoppas att 
begränsningarna i denna rapport kan minskas i framtiden genom komplementerande 
forskning.  
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4. Översikt av förslag till åtgärder 
I litteraturstudien ges olika förslag på hur dagens flyttrelaterade skattesystem kan förändras 
och förbättras. En del åtgärder anser jag vara för tunna och utreds inte tillräckligt medan andra 
förslag är mer konkreta och har gåtts igenom grundligt. Tabellen nedan visar en 
sammanfattning över de förslag som jag anser vara relevanta för min utredning och vilka som 
har föreslagit åtgärderna.  

Åtgärd: Föreslagits av: 
• Införa en real beskattning av 

reavinsten  
Stockholms Handelskammare 
H. Lind, M. Kulander 
 

• Ändra stämpelskatter och avgifter så 
de speglar verkliga kostnader 

Stockholms Handelskammare 
H. Lind, M. Kulander 
 

• Sänka reavinstskatten och finansiera 
detta genom att fasa ut 
uppskovsreglerna  

Stockholms Handelskammare 

• Återinföra fastighetsskatten Mats Wilhelmsson 
• Regionalisera reavinstbeskattningen, 

uppskovsreglerna och 
fastighetsskatten 

Mats Wilhelmsson 

• Sänka reavinstskatten för yngre och 
bostadsrättsinnehavare 

Mats Wilhelmsson 

• Införa bostadssparkonto Mats Wilhelmsson 
Figur 7. Sammanfattning av åtgärdsförslag 

4.1 Införa en real beskattning av reavinsten 
Detta föreslår både Hans Lind och Maria Kulander samt Stockholms Handelskammare i deras 
rapporter. Vid beräkning av reavinsten tas idag ingen hänsyn till den reella värdestegringen. 
Om värdestegringen skulle räknas upp med inflationen skulle värdeökningen ses som lägre 
och därav skulle reavinstbeskattningen bli lägre. Detta skulle leda till en högre vilja att flytta 
och därför även en ökning av omsättningen på bostadsmarknaden. Detta skulle främst gynna 
bostadsägare som har ägt sin bostad under en lång tid och därför skulle många äldre sälja sina 
stora bostäder vid ett införande av detta förslag och på så sätt göra plats för yngre familjer 
som vill köpa större och på så sätt bidra till en ökad omsättning på bostadsmarknaden. 

4.2 Ändra stämpelskatter och avgifter så de speglar verkliga 
kostnader 
Även detta förslag föreslås av Hans Lind, Maria Kulander och Stockholms Handelskammare.  
Stämpelskatten består av lagfartsavgift, pantbrevsskatt och expeditionsavgifter. 
Lagfartsavgiften grundar sig idag på en procentsats av köpeskillingen och pantbrevsskatten på 
en procentsats av eventuella lån. För att minska denna kostnad för bostadsköpare föreslås det 
att ersätta dessa procentsatser med en fast kostnad som grundar sig på faktiska administrativa 
kostnader.  
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4.3 Sänka reavinstskatten och finansiera detta genom att fasa ut 
uppskovsreglerna 
Stockholms handelskammare föreslår en sänkning av reavinstskatten. Hur mycket 
reavinstskatten ska sänkas går de inte närmare in på men de nämner att Skatteverkets förslag 
2008 var att sänka reavinstbeskattningen till 12-15 %. Reavinstskatten inbringar mycket 
pengar till staten. Den inkomsten vill Stockholms Handelskammare ersätta genom att fasa ut 
uppskovsreglerna. Idag får staten ”låna ut” pengar när uppskov beviljas och genom att ta bort 
det kan den insparingen ersätta en sänkning av reavinstskatten.  

4.4 Återinföra fastighetsskatten 
Mats Wilhelmsson föreslår att återinföra en liknande fastighetsskatt som vi hade i Sverige 
innan 2008 och på så sätt kunna sänka reavinstbeskattningen. Mats Wilhelmsson skriver att en 
införing av fastighetsskatten och en minskning av reavinstskatten kommer leda till en 
minskning av inlåsningseffekten på bostadsmarknaden eftersom att kostnaderna inte kommer 
som en klumpsumma vid en flytt utan ligger utspridd över hela boendetiden. Därför kommer 
hushållen ha en positivare inställning till att flytta. Mats Wilhelmsson nämner även att en 
nackdel är att hushåll kan få stora ökningar i bostadsutgifterna i områden där prisutvecklingen 
är kraftig eftersom fastighetsskatten utgår ifrån taxeringsvärdet som i sin tur utgår ifrån 
marknadsvärdet. Trots att det finns många fördelar med det här förslaget är den politiska 
viljan låg för att återinföra fastighetsskatten. Mats Wilhelmsson utreder en sänkning av 
reavinstskatten och vad en fastighetsskatt då skulle innebära, han nämner bara snabbt i sin 
rapport hur fastighetsskatten skulle påverkas om reavinstbeskattningen togs bort helt och 
hållet. Wilhelmsson kommer efter beräkningar i sin modell fram till att en helt borttagen 
reavinstskatt skulle motsvara en fastighetsskatt på 1,49 % av taxeringsvärdet men diskuterar 
inte detta vidare.  

4.5 Regionalisera reavinstbeskattningen, uppskovsreglerna och 
fastighetsskatten 
Mats Wilhelmsson skriver i sin rapport att man idag antar att prisutvecklingen för bostäder 
sker i takt med inflationen. Så är dock inte fallet. Eftersom beskattningen idag utgår ifrån 
prisutvecklingen felbeskattas många bostäder. Prisutvecklingen är olika mellan olika regioner 
i landet och därför borde beskattningen variera mellan de olika regionerna. I regioner där 
prisutvecklingen är låg borde reavinstskatten vara högre och i regioner där prisutvecklingen är 
hög borde reavinstskatten istället vara lägre. Wilhelmsson anser att vissa regioner idag är 
överbeskattade medan andra är underbeskattade på grund av detta. Wilhelmsson skriver att 
detta skulle leda till en mer rörlig bostadsmarknad, bostadsbyggandet skulle stimuleras och på 
så sätt bidra till att hela den ekonomiska utvecklingen går framåt i Sverige. Denna varierande 
beskattning skulle alltså gälla för både reavinstbeskattningen, uppskovsreglerna och en 
eventuell fastighetsskatt.  

4.6 Sänka reavinstskatten för yngre och bostadsrättsinnehavare 
Vid beskattningsberäkningar spelar antagandet om innehavstiden en stor roll. I äldre 
utredningar har antaganden om innehavstider på 20-30 år gjorts vilket inte stämmer. Idag är 
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flyttar vi i genomsnitt 10 gånger under vår livstid i Sverige. Flyttintensiteten varierar också 
mellan olika åldersgrupper, i åldersgruppen 25-34 flyttas det oftast beroende på att mycket 
händer i livet under den perioden i form av t.ex. studier, bildande av familj och barnafödande. 
Flyttintensiteten är även högre för bostadsrätter än småhus. Wilhelmsson har gjort 
beräkningar på hur hög reavinstbeskattningen bör vara med olika antaganden om innehavstid 
och åldersgrupper. Han har vid dessa beräkningar gjort antagande om en fastighetsskatt på 1,1 
% av taxeringsvärdet.  

 

Figur 8. Olika reavinstskatt vid olika scenarior, Wilhelmsson 2013 

 När man antar en innehavstid oberoende av typ av boende och åldersgrupp kommer alltså 
beskattningen att bli för hög för många, vilket kommer leda till en trögrörligare 
bostadsmarknad. Reavinstskatten bör alltså sänkas för bostadsägare mellan 25-34 år samt för 
bostadsrättsinnehavare.  

4.7 Införa bostadssparkonto 
Wilhelmsson föreslår ett införande av ett så kallat bostadssparkonto i likhet med det 
investeringssparkonto som infördes för aktier 2012. I ett investeringssparkonto beskattas 
tillgångarna enligt samma schablonintäktbaserade skatt oavsett hur mycket tillgångarna 
faktiskt har växt. Sedan investeringssparkontot infördes har beskattningen på aktier sjunkit 
och sen övergången från fastighetsskatt till fastighetsavgift har fastigheter underbeskattats 
men i samband med införandet av investeringssparkontot har fastigheter istället börjat 
överbeskattas vilket innebär att det finns möjligheter att sänka reavinstskatten eller att på 
något sätt inkludera fastigheter i investeringssparkontot. I ett bostadssparkonto ska sedan 
frivilliga kunna investera delar eller hela sitt fastighetssparande. Skatten som betalas på 
innehållet på detta konto ska sedan baseras på statslåneräntan. Detta kommer leda till att ett 
hushåll som äger en bostad i ett tillväxtområde skattemässigt kommer att gynnas av att 
använda sig av ett bostadssparkonto än att betala reavinstskatt, och ett hushåll som äger en 
bostad där det är låg tillväxt kommer att gynnas mer av att betala reavinstskatt än att använda 
ett bostadssparkonto.  
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4.8 Övrig litteratur 
Jag tycker att Mäklarsamfundet i sin rapport ”Lägre flyttskatter- vägval för en sundare 
bostadsmarknad” gör bra undersökningar med relevanta resultat. Dock anser jag att deras 
förslag på åtgärder är för tunna. Deras förslag på sänkning av reavinstskatten och utfasning av 
uppskoven skulle säkert leda till en rörligare bostadsmarknad men hur ska detta finansieras? 
För att kunna ta bort skatter måste de inkomsterna till staten ersättas av någonting annat.  

I rapporten ”Svenska folket flyttar mindre” som Villaägarna gav ut med hjälp av WSP 
granskas svenska folkets flyttvanor i olika åldersgrupper och hur de har förändrats. Detta 
jämförs även med de andra nordiska länderna. Även om de redovisar en del intressanta 
tendenser ges här inga förslag på förbättringar till dagens flyttskattesystem.  

I rapporten ”Internationell jämförelse av fastighetsskatter” som WSP Analys & Strategi har 
gjort åt Villaägarna jämförs siffror över hur flyttskatter fungerar i länderna Sverige, Danmark, 
Finland, Norge och Tyskland. Denna jämförelse ger inga förslag på förbättringar och 
diskuterar heller inte vilka regler som ger de bästa resultaten på bostadsmarknaden utan 
konstaterar mest fakta. Jag hade haft mer nytta av denna rapport om deras resultat hade 
analyserats vidare och jämförts med de olika ländernas flyttintensiteter. Detta tittas dock lite 
på i Villaägarnas rapport ”Svenska folket flyttar mindre”. 

I artikeln ”Britain to tax foreign property investors as London housing bubble looms” skrev 
Brenda Goh att Storbritannien vill införa en kapitalvinstbeskattning för även utländska 
investerare och inte bara för lokalbefolkningen när det kommer till icke primära boenden. 
Detta förslag på att införa kapitalvinstbeskattning för utländska investerare har dock ingen 
relevans för min undersökning.  

I rapporten ”Housing capital-gains taxation and homeowner mobility: Evidence from the 
Taxpayer Relief Act of 1997” som Christopher R. Cunningham och Gary V. Engelhardt har 
skrivit ges inga förslag på förbättringar till dagens system i USA utan visar på effekter som 
skedde efter att den nya lagen ”the Taxpayer Relief Act of 1997” kom. Rapporten visar dock 
på att förändringarna som innebar att alla bostadsägare, oavsett ålder, kunde börja göra 
kapitalvinstskatteavdrag vid bostadsförsäljning ledde till en signifikant ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden. Detta visar alltså på att sänkt kapitalvinstbeskattning leder till att fler 
hushåll flyttar och på så sätt ökar omsättningen på bostadsmarknaden.  
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5. Analys 
Många av rapporterna pekar på att dagens flyttrelaterade skattesystem genererar vissa 
problem och att de borde förändras. Jag kommer i denna analys utföra beräkningar över hur 
stor en statlig fastighetsskatt skulle behöva vara för att kunna ersätta alla dagens 
flyttrelaterade skatter och inte bara en specifik. För att kunna göra detta behövs först siffror 
över hur mycket dagens flyttrelaterade skatter faktiskt genererar till staten. Dessa siffror 
redovisas nedan. 

5.1 Skatteintäkter som de flyttrelaterade skatterna genererar 
Dessa skatteintäkter gäller enbart för det ägda bostadsbeståndet, det vill säga småhus och 
bostadsrätter. Stämpelskatter och expeditionsavgifter betalas enbart vid försäljning av småhus 
och inte bostadsrättslägenheter medan reavinstskatt och uppskov gäller för både småhus och 
bostadsrättslägenheter.  
 
Idag bidrar de flyttrelaterade skatterna med ungefär 19,83 miljarder kronor till statskassan. 
Enligt uppgifter från Lantmäteriet uppgick stämpelskatterna för småhus år 2013 till 2111 
miljoner kronor, och expeditionsavgifterna för småhus uppgick år 2013 till 62 miljoner 
kronor. Detta är skatter som inom det ägda beståndet bara betalas av småhusägare och inte av 
bostadsrättsägare. Skatter från reala kapitalvinster inbringade enligt uppgifter från 
Skatteverket 16 346 miljoner kronor vid köp av småhus och bostadsrätter. Enligt 
ekonomistyrningsverket uppgick uppskovsräntan år 2013 till 1 306 miljoner kronor och det 
totala uppskovet var samma år 261 257 miljoner kr.  
 
Skatter Summa (kr) 
Stämpelskatter 2 111 miljoner  
Expeditionsavgifter 62 miljoner  
Skatter på reala kapitalvinster 16 346 miljoner 
Uppskovsränta 1 306 miljoner 
Totalt 19,83 miljarder 
Figur 10. Flyttrelaterade skatteintäkter år 2013 

5.2 Egna beräkningar 
Dessa beräkningar ger svar på hur hög en statlig fastighetsskatt skulle behöva vara för att 
kunna ersätta dagens alla flyttrelaterade skatter. De skatter som jag har tagit i beaktan är 
stämpelskatter, expeditionsavgifter, skatter på reala kapitalvinster och uppskovsränta. Detta 
gäller bara skatter från det ägda bostadsbeståndet, det vill säga småhus och bostadsrätter. Jag 
har även antagit att de som sedan ska betala en fastighetsskatt är ägare av småhus och 
bostadsrättslägenheter. Jag har vid mina beräkningar utgått ifrån siffror från år 2013 eftersom 
det är det senaste år där alla siffror är slutgiltiga. 

Antal småhusenheter 2013 uppgick enligt SCB (Statiska Centralbyrån) till ungefär 2 376 000 i 
Sverige och det totala taxeringsvärdena för dessa var ungefär 3 116 miljarder kronor.  

Enligt SCB fanns det 993 650 stycken bostadsrättslägenheter i Sverige 2013. 10 % av dessa 
lägenheter såldes samma år till medelpriset 1 533 000 kronor. Jag antar att detta är 
medelmarknadspriset för en bostadsrättslägenhet i Sverige 2013. Det leder alltså till att det 
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totala marknadsvärdet för bostadsrättslägenheter i Sverige var 993 650*1 533 000, det vill 
säga ungefär 1 523 miljarder kronor. Jag har sedan beräknat taxeringsvärdet genom att ta 75 
% av marknadsvärdet och på så sätt fått fram att taxeringsvärdet för bostadsrättslägenheter i 
Sverige 2013 var 1 523 000*0,75=1 142 miljarder kronor. 

Totalt antal bostäder i Sverige är 2 376 000+993 650= 3 369 650 stycken. 

Antal kronor att betala för varje bostad och år: 

 

 

 

Totala taxeringsvärden på småhus och bostadsrätter i Sverige är 3 116 miljarder+1 142 
miljarder= 4 258 450 miljoner kronor.  

Procent att betala på bostadens taxeringsvärde, oavsett småhus eller bostadsrättslägenhet: 

 

Att ersätta dagens flyttrelaterade skatter med en statlig fastighetsskatt skulle alltså innebära att 
alla som äger sin bostad årligen ska betala ungefär 5900 kronor eller ungefär 0,47 % av 
bostadens taxeringsvärde till staten. 
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6. Sammanfattande resultat och slutsatser 
Det finns många argument för att bostadsmarknaden påverkas negativt på grund av dagens 
flyttrelaterade skatter. Flera olika författarare har skrivit rapporter där deras resultat pekar på 
samma sak; att något måste förändras.  
 
De forskningsfrågor som jag avsåg att svara på i detta arbete var 
 

• Hur ser dagens flyttrelaterade skattesystem ut idag? 

• Vilka åtgärdsförslag finns det? 

• Hur mycket pengar genererar de flyttrelaterade skatterna till staten idag? 

• Om en avveckling av dessa flyttrelaterade skatter ska kunna ske och ersättas av en 
statlig fastighetsskatt, hur stor skulle en sådan fastighetsskatt behöva vara? 

Dagens flyttrelaterade skattesystem har gåtts igenom där regler och olika begrepp har retts ut. 
I litteraturstudien och sammanfattningen över åtgärdsförslag har de förslag som jag anser är 
mest relevanta gåtts igenom. Dessa förslag är att sänka reavinstskatten och finansiera detta 
genom att fasa ut uppskovsreglerna, att införa en real beskattning av reavinsten, att ändra 
stämpelskatter och avgifter så de speglar de verkliga administrativa kostnaderna för detta, att 
återinföra fastighetsskatten, att regionalisera reavinstbeskattningen, uppskovsreglerna och 
fastighetsskatten, att sänka reavinstskatten för yngre och för bostadsrättslägenhetsinnehavare 
och sist att införa ett bostadssparkonto.  

Denna lista tyder på att det finns många förslag till förbättringar och att det finns ett intresse 
till förändring. Om ett politiskt beslut skulle fattas om att en förändring ska ske kring dagens 
flyttskattesystem finns det många utredda relevanta förslag att utgå ifrån. 

År 2013 genererade de flyttrelaterade skatterna från det ägda beståndet, alltså småhus och 
bostadsrättslägenheter, 19,83 miljarder kronor till svenska staten.  

Mina beräkningar över hur hög en fastighetsskatt skulle behöva vara för att kunna ersätta 
dagens flyttrelaterade skatter blev resultatet att alla som äger sin bostad årligen ska betala 
5900 kronor eller 0,47 % av fastighetens taxeringsvärde i skatt. Viktigt att tänka på här är att 
detta ersätter alla flyttrelaterade skatter, dvs. reavinstskatt, stämpelskatter, expeditionsavgifter 
och uppskovsskatt, den årliga fastighetsavgiften ingår inte här utan ska fortfarande betalas 
varje år till kommunen. Om olika bostäder ska betala en högre fastighetsskatt än andra måste 
det även fattas ett beslut om vid ett eventuellt återinförande av fastighetsskatten. I detta arbete 
har jag utgått ifrån att alla bostäder ska betala samma procentsats av sitt taxeringsvärde. Ett 
alternativ är att olika värdefulla bostäder ska utgå ifrån olika procentsatser.  
 
I praktiken är det inte helt problemfritt att införa en fastighetsskatt och ta bort alla 
flyttrelaterade skatter. Det skulle medföra vissa övergångsproblem. T.ex. skulle det uppstå 
problem för de som har beviljade uppskov. För att detta ska fungera måste det finnas en 
strategi för hur uppskov ska fasas ut. Idag finns inget sådant förslag. Ett annat problem är att 
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det inte finns taxeringsvärden för bostadsrättslägenheter. För att alla bostadsägare ska kunna 
betala en årlig skatt på 0,47 % av bostadens taxeringsvärde måste alltså alla 
bostadsrättslägenheter få ett taxeringsvärde. En sak till att ha i åtanke är att de redovisade 
kapitalvinstintäkterna till staten är höga på grund av att bostadspriserna har ökat mycket under 
de senaste åren. Siffrorna i detta arbete gäller för år 2013 men om man skulle titta framåt i 
tiden skulle dessa siffror troligtvis vara missvisande eftersom priserna antagligen kommer att 
stabiliseras framöver och då kommer kapitalvinstintäkterna till staten att vara lägre.  
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