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”Skatteflykt” som hämmar 
samhällsbyggnadsprocessen
”

”Syftet med en fiskal skatt likt stämpelskatten är ytterst att bidra med 
skatteintäkter för finansiering av de gemensamma  offentliga 

utgifterna. Grundläggande för uttag av skatt är att den ska tas ut 
likformigt. En skatt som är frivillig i den meningen att den kan 

undvikas av dem som har förmåga att göra så, är klent ägnad att 
tillgodose sitt syfte.”
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Lag (1995:575) om skatteflykt
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Kvarteret Lådmakaren 
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Numera Lådmakaren 4

Kvarteret Lådmakarens historia

Nr 1 avstyckning 1980

Nr 2 avstyckning 2003, fastighetsreglering 2005 där nr 1 läggs in i 2.

Nr 3 avstyckning 2012, fastighetsreglering 2013 där nr 2 läggs in i 3.

Nr 4 avstyckning 2016, vad blir nästa steg…
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SOU 1983:8

UTREDNINGEN UPPDROG TILL LMV ATT UNDERSÖKA 
OMFATTNINGEN AV FASTIGHETSREGLERING

• Hänfördes till åren 1972-78

• 32,4 milj kr i stämpelskattebortfall, motsvarande 4,1 % av 
medelskatteintäkten 1976-78

• Samtidigt bedömdes frgl inte vara ökande.

• Knappt 5% skattebortfall tyckte utredningen ligga inom 
ramen för vad som ansågs godtagbart när FBL infördes.
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Budgetpropositionen för 2015

Av den anledning upprättade Lantmäteriet en informations-PM åt regeringskansliet
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Uppdragsbeskrivning

2017-11-23 9

Angreppsätt?
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Skatteförrättningar är ett bra sätt för LM att få in 
uppdrag, vilket garanterar både sysselsättning och 
intäkter.

Skatteförrättningar tar resurser från verksamheten. 
Resurser som bättre skulle kunna användas till 
”riktiga” förrättningar och få ner kö- och 
handläggningstiderna.

??
??
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Betänkandet, SOU 2017:27

Skapar skattemässig neutralitet 
mellan förvärv som lagfars respektive 
sådana som sker i samband med 
fastighetsbildning, som är ägnad att 
säkerställa att valet dem emellan sker 
baserat på andra överväganden än 
sådana som kan röra stämpelskatt.
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Genomgång av förrättningar
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Förslaget - stämpelskattelagen
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Skatteplikt

4 §

Förvärv av fast egendom är skattepliktiga om de sker genom:

1. köp eller byte,

2. tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening,

3. expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller skyldighet att lösa fast egendom,

4. delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551) eller en åtgärd enligt utländsk lagstiftning 
som motsvarar sådan delning.

Förvärv av tomträtter är skattepliktiga om de sker genom upplåtelse, överlåtelse mot ersättning eller annat fång som 
avses i första stycket. Lag (2009:1232).

Skatteskyldighet

25 §

Skattskyldighet inträder i fall som avses i

a. 4 §, när ansökan om inskrivning beviljas,

b. 21 §, när inteckning beviljas eller när inteckning förs över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till 
fartygsregistrets skeppsdel. Lag (2001:345).

5. fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) eller uppdelning i lotter genom klyvning enligt
11 kap. samma lag, om förvärvet sker mot ersättning.

eller när fastighetsbildningen avseende förvärvet är fullbordad, 

Förslaget - stämpelskattelagen
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Undantag

6 §

Skatteplikt föreligger inte vid

1.   förvärv från make, om förvärvet sker i syfte att för sammanläggning åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för 
makarnas fasta egendom,

2. förvärv genom byte i den mån ersättningen utgörs av annan fast egendom, 
om bytet sker för att åstadkomma en lämpligare fastighetsindelning eller utgör ett led i åtgärder för jordbrukets eller 

skogsbrukets yttre rationalisering,

3.   sambruksförenings förvärv genom tillskott från medlem och samfällighetsförenings förvärv enligt 5 § lagen 
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
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Förslaget - stämpelskattelagen
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Undantag

6 §

Skatteplikt föreligger inte vid

1.   förvärv från make, om förvärvet sker i syfte att för sammanläggning åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för 
makarnas fasta egendom,

2. förvärv genom byte, även i de fall som omfattas av 4 § 5, i den mån ersättningen utgörs av annan fast egendom, 
om bytet sker för att åstadkomma en lämpligare fastighetsindelning, eller utgör ett led i åtgärder för jordbrukets eller 

skogsbrukets yttre rationalisering,

3.   sambruksförenings förvärv genom tillskott från medlem och samfällighetsförenings förvärv enligt 5 § lagen 
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

Skattereduktion i vissa fall

9 a §

Vid förvärv enligt 4 § 5 ska skatten enligt 8 § minskas med ett belopp som motsvarar den avgift som har betalats för den 
fastighetsbildningsåtgärd som ligger till grund för förvärvet.

Förslaget - stämpelskattelagen
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Skattesats

8 §

Skattesats

Stämpelskatten är femton kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde.

Förvärvas egendomen av en juridisk person är dock skatten fyrtiotvå kronor och femtio öre tjugo kronor för varje fullt 
tusental kronor av egendomens värde utom då förvärvaren

1) skulle ha varit befriad från gåvoskatt enligt 3 eller 38 § den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt om 
egendomen hade erhållits som gåva,

2) är en bostadsrättsförening,

3) är en kreditinrättning som enligt lag, reglemente eller bolagsordning är skyldig att åter avyttra egendomen,

4) är dödsbo.

Skatten är dock i fall som avses i första och andra styckena alltid lägst femtio kronor.
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Vad tycker remissinstanserna om förslaget?
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TACK!
Ingela Boije af Gennäs ingela.boije@naisvefa.se

010-603 87 53
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