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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I samband med budgetpropositionen för inkomståret 2007 ändrades reglerna för beskattningen 

av privatbostadsföretag. Sättet att beskatta dessa företag på hade före ändringen varit i stort 

sett oförändrat sedan 1950-talet. Lagändringen innebar kortfattat att privatbostadsföretag 

numera inte ska ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till fastigheten. I 

samband med införandet av de nya reglerna har det inte angetts i förarbetena eller någon 

annanstans vilka kostnader och intäkter som ska anses vara hänförliga till fastigheten. 

Högsta Förvaltningsdomstolen har i ett avgörande 2010 (RÅ 2010 ref. 116, överklagat 

förhandsbesked) uttalat att vissa ränteinkomster som är hänförliga till en bostadsrättsförenings 

fastighet inte ska tas upp till beskattning, men att man i det enskilda fallet måste avgöra vilka 

inkomster som kan anses vara hänförliga till fastigheten. 

Avgörandet har inneburit att många av landets bostadsrättsföreningar begärt omprövning av 

tidigare års grundläggande beslut om årlig taxering. Skatteverket har sedan domen fått in ca 

12 000 omprövningsärenden från privatbostadsföretag avseende ränteintäkter hänförliga till 

fastigheten.1

1.2 Syfte och avgränsning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning ett privatbostadsföretags 

kapitalinkomster, och då främst ränteintäkter, ska tas upp till beskattning. För att kunna svara 

mot syftet måste även i viss utsträckning undersökas vilka intäkter som anses hänförliga till 

ett privatbostadsföretags fastighet. 

För att avgränsa uppsatsen behandlas främst beskattningen av privatbostadsföretag och inte 

dess medlemmar även om det i vissa avseenden för framställningens skull måste redogöras för 

dessa regler. Uppsatsen behandlar inte heller de sammanslutningar som visserligen anses vara 

privatbostadsföretag enligt IL men som civilrättsligt inte utgör bostadsrättsföreningar d.v.s. 

besittningsföreningar, hyresföreningar samt bostadsaktiebolag m.m. 

                                                 
1 Uppgifter inhämtade via e-post konversation med Christian Nyman, sektionschef på Skatteverkets skattekontor 
i Västervik. 
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1.3 Material och metod 
De material som främst används för detta arbete utgörs av lag, lagförarbeten, rättspraxis och 

doktrin inom rättsområdet beskattningsrätt. I de flesta juridiska framställningar utgör dessa de 

klassiska rättskällorna och brukar hieratiskt inordnas i ovan nämnd ordning. När det gäller 

skatterätt är det lagtext och praxis som är auktoritära över förarbeten och doktrin. I uppsatsen 

används förutom dessa traditionella rättskällor även myndighetspraxis som också i en vidare 

syn kan ses som en rättskälla i den mån den påverkar rättstillämpningen.   

Vissa av förarbetena sträcker sig nästan hundra år bakåt i tiden men det är därmed inte sagt att 

dessa saknar relevans. Lagstiftningen på området har präglats av bostadspolitiska värderingar 

med utgångspunkt hur samhället har sett ut vid tidpunkten för respektive lagändringar på 

1920-talet, 1950-talet samt nu senast år 2007. Även om samhället i stort genomgått stora 

förändringar under det senaste århundradet så är tidigare lagstiftning och förarbeten grunden 

för den reglering som finns idag. När det gäller rättspraxis och doktrin används material som 

tillkommit efter den senaste lagändringen. I praxis finns endast ett relevant avgörande och 

något prejudikat från tidigare existerar inte. 

För det komparativa avsnittet har använts främst dansk och norsk doktrin som i sin tur 

hänvisat till lagar och andra rättskällor. Uppsatsen gör inte anspråk på att jämföra Sveriges 

rättsordning med de andra ländernas (makrojämförelse) utan jämför snarare enstaka 

rättsregler (mikrojämförelse). Danmark och Norge har valts som jämförelseobjekt på grund av 

rättslikheten mellan de nordiska länderna men också för att båda länderna har en civilrättslig 

motsvarighet till Sveriges bostadsrättsföreningar. Eftersom det i skatterättsligt hänseende är 

stor skillnad på regleringen i Danmark och Norge kan det sägas att länderna valts som 

jämförelseobjekt för sina skillnader men också likheter med svensk beskattnings- och 

civilrätt. 

Bland empiriskt material märks statistik avseende bostadsrättsföreningar från SCB samt 

historik från organisationerna HSB, Riksbyggen och SCB. Uppgifterna har använts i 

uppsatsen för att visa på bostadsrättsföreningarnas utbredning i samhället idag men även för 

att visa vilken stor inverkan de ovan nämnda organisationerna haft på bostadsbyggandet i 

Sverige. 

Materialet till uppsatsen har insamlats genom att tillämpa en kombination av kedjesökning 

och systematisk sökning. 
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I uppsatsen används den rättsvetenskapliga metoden. Den rättsvetenskapliga metoden 

innefattar både den juridiska metoden och rättskälleläran. Den juridiska metoden innefattar i 

sin tur rättskälleläran samt metoder för faktahantering, principer för avtalstolkning m.m. 

Rättskälleläran används för att analysera gällande rätt och för att peka ut vilka rättskällor som 

ska, bör eller får beaktas. Inom rättskälleläran ryms även regler om rättskällornas användning 

i form av lag- och rättsfallstolkning, analogier samt källornas inbördes rangordning.  

I avsnittet med komparativ rätt där Sverige jämförs med Danmark och Norge används den 

rättsvetenskapliga komparativa metoden för att jämföra och belysa skatterättsliga skillnader 

och likheter med svensk rätt när det gäller beskattning av bostadsrättsföreningar. 

Även andra metoder som används för att öka kunskapen om rätten kan sägas ingå i den 

rättsvetenskapliga metoden om ett juridiskt perspektiv ingår i ansatsen. Det kan därför sägas 

att den empiriska metoden och materialet också är rättsvetenskapligt.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen är förutom inledningen indelad i ytterligare fyra avsnitt. I det första avsnittet 

behandlas den civil- och skatterättsliga historiken avseende bostadsrättsföreningar. Denna del 

av uppsatsen är relativt omfattande men för att förstå hur beskattningsreglerna formats till att 

se ut som de gör idag är det nödvändigt att känna till grunderna för reglerna och hur de kom 

till. 

Efter historiken kommer avsnittet om gällande rätt som beskriver hur rättsläget ser ut i dag. 

Här redogörs för lagstiftning och förarbetsuttalanden avseende den senaste lagändringen, för 

rättsfallet RÅ 2010 ref. 116 samt för reglerna om en bostadsrättsförening i skatterättsligt 

hänseende ska anses vara ett privatbostadsföretag eller inte. 

Det fjärde avsnittet innehåller en komparativ del där Danmark och Norges civilrättsliga 

motsvarigheter till bostadsrättsföreningar jämförs avseende beskattningen av kapitalinkomster 

och då framförallt ränteintäkter. 

Det femte och sista avsnittet innehåller analysen och diskussionen. Avsnittet inleds med att 

belysa vissa skillnader i beskattningen av privatbostadsföretag i ett vidare perspektiv för att 

sedan analysera och diskutera gällande rätt. Uppsatsen avslutas med ett resonemang de lege 

ferenda och en sammanfattande slutsats. 
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1.5 Terminologi 
I uppsatsens civilrättsliga delar när termen bostadsförening används åsyftas före år 1930 även 

besittningsföreningar och hyresföreningar. Efter år 1930 används termen bostadsförening 

synonymt med vad som förstås som bostadsrättsförening enligt BRL:s definition. I övriga 

uppsatsen används omväxlande termerna bostadsförening, bostadsrättförening och 

privatbostadsföretag men det som avses är en bostadsrättsförening som i skatterättsligt 

hänseende utgör ett privatbostadsföretag enligt IL. 

2.  Historik 

Boendeformen bostadsrätt är idag en av de största boendeformerna i Sverige och det har bara 

gått lite mer än hundra år sedan de första förlagorna till dagens bostadsrättsföreningar 

bildades. Antalet registrerade bostadsrättsföreningar hos Bolagsverket uppgick vid ingången 

av 2012 till 27 6642 föreningar och antalet bostäder upplåtna med bostadsrätt uppgick enligt 

den senaste tillgängliga statistiken till ca 919 000.3

2.1 Civilrättslig bakgrund 

 I historikavsnittet behandlas hur 

bostadsrättsföreningarna växt fram i samhället och vilka civil- och skatterättsliga regleringar 

som åtföljde deras framväxt. 

2.1.1 De första föreningarna bildas 
På 1880-talet bildades de första bostadsföreningarna i Sverige. En bidragande faktor till detta 

var att det under slutet på 1800-talet rådde bostadsbrist i Sverige och bildandet av 

bostadsföreningar sågs som ett sätt att lösa bostadsfrågan. I jämförelse med andra 

boendeformer som t.ex. egnahem4 var det dessutom ett billigare alternativ.5

                                                 
2 http://www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp 

 De 

bostadsföreningar som bildades under den här tiden bestod ofta av en sammanslutning av 

hyresgäster. Dessa hade på den här tiden inget skydd mot höga hyror då hyressättningen var 

fri och i de större tätorterna kunde hyresvärdarna utnyttja den dåvarande bostadsbristen och ta 

ut höga hyror. Genom att satsa kapital i en bostadsförening kunde medlemmarna finansiera 

uppförandet av ett flerfamiljshus eller köpa en hyresfastighet. Föreningen upplät sedan 

3 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____315235.aspx 
4 Benämning för en- eller tvåfamiljshus, friliggande eller sammanbyggda som rad- eller kedjehus, som bebos av 
dess ägare. Uppsatsen kommer inte att behandla egnahemsrörelsen vidare men för er som vill läsa mer om dess 
historik, se SOU 1938:34, kap. 1, ”Den statsunderstödda egnahemsverksamhetens tillkomst och 
utvecklingshistoria”, s. 1–13. 
5 Melz & Victorin, 1996, s. 18 f.  
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nyttjanderätt till lägenheterna åt medlemmarna som i sin tur betalade föreningens kostnader i 

proportion till storleken på den egna lägenheten. Medlemmarna hade på så sätt en 

självkostnad för boendet och föreningen drevs utan vinstintresse.6 Utöver självkostnaderna 

debiterades bara pengar som kunde fonderas för att täcka kostnaden för framtida reparationer 

och underhåll.7 Förutom fördelen med lägre boendekostnader så åstadkoms också säkerhet för 

bostadsrättshavaren i form av ett förstärkt besittningsskydd i jämförelse med att bo i 

hyreslägenhet.8

2.1.2 Bostadsföreningarna organiseras 

  

Efter första världskriget skedde en stor ökning av antalet bostadsföreningar. På grund av 

svårigheter på bostadsmarknaden hade hyresgästföreningar bildats som verkade för att 

hyresgäster själva skulle bygga och förvalta bostäder i föreningsform.9 År 1923 bildades HSB 

(ursprungligen Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening) på initiativ av 

hyresgästföreningen i Stockholm och blev därmed den första rikskooperativa 

riksorganisationen. Det kom senare att bildas ytterligare två riksorganisationer; Riksbyggen 

som bildades 1940, samt Sveriges Bostadsföreningars Centralorganisation (SBC) som bildats 

redan 192110 men omvandlades till riksorganisation på 1970-talet.11 SBC började inte 

producera bostäder förrän 1982.12

HSB är organiserat i tre led. Varje bostadsrättsförening är medlem i en regional HSB-förening 

och dessa är i sin tur medlemmar i bostadsrättsföreningarna.  I toppen av hierarkin återfinns 

HSB:s riksförbund som har HSB-föreningarna som medlemmar. Följande innebär att HSB-

föreningarna tillsammans äger HSB:s riksförbund och HSB-föreningarna ägs av 

bostadsrättföreningarna. Riksbyggen har en annorlunda konstruktion och ägs bl.a. av vissa 

fackliga organisationer och byggföretag. I jämförelse med HSB så finns inga självständiga 

regionala föreningar utan endast avdelningar inom Riksbyggen med lokal förankring. SBC 

har ingen samverkan som liknar den som HSB eller Riksbyggen har och är snarare en 

intresseorganisation som utför förvaltningstjänster m.m. på uppdrag av sina medlemmar.

 

13

                                                 
6 Grauers, 2010, s. 193 f. 

 

7 Melz & Victorin, 1996, s. 15. 
8 Melz & Victorin, 1996, s. 18 f. 
9 Julius m.fl. , 2009, s. 16. 
10 Ursprungligen under namnet Stockholms Bostadsföreningars Centralförening. 
11 Julius m.fl., 2009, s. 13 ff., Uggla m.fl, 2010, s. 21. 
12 http://www.sbc.se/Bostadsrattsorganisationen/Om-oss/SBCs-historik/ 
13 Uggla m.fl., 2010, s. 21 ff. 
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I mitten av 1970-talet hade antalet bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt ökat till 

505 000 och år 1980 uppgick antalet till ca 550 000. HSB och Riksbyggen stod som upplåtare 

till två tredjedelar av dessa d.v.s. ca 366 000 bostäder.14

HSB har sedan föreningen bildades 1923 producerat ca 500 000 lägenheter och är därmed den 

största enskilda producenten av byggande av bostäder i Sverige. Under perioden 1950 till 

1990 svarade HSB för ca 15 procent av Sveriges sammanlagda bostadsproduktion men står 

numera uppgår denna siffra till ca 5 procent.

 

15

2.1.3 1930 års bostadsrättslag införs 

 

I slutet av 1930-talet fanns det ca 900 bostadsföreningar med över 20 000 medlemmar. 

Bostadsföreningarna hade vid denna tidpunkt fått en stor ekonomisk betydelse i samhället och 

det var därför på tiden att speciallagstiftning för dessa infördes.16 Den första bostadsrättslagen 

kom 1930 och fyllde behovet av att specialreglera bostadsrättsföreningar bl.a. för att undvika 

oklara regler och skapa en ökad trygghet för förvärvarna av bostadsrätt.17 Det fanns dessutom 

inga regler i lagstiftningen om ekonomiska föreningar vad gällde nyttjanderättsförhållandet 

mellan bostadsrättshavare och förening.18 Före införandet av 1930 års lag tillämpades 1895 

års lag om registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet på bostadsföreningar för att 

senare efterföljas av 1911 års lag om ekonomiska föreningar. I 1930 års bostadsrättslag 

fastslogs att det endast var bostadsrättsföreningar som hade rätt att upplåta nyttjanderätt utan 

begränsning i tiden och att nyttjanderätten dessutom bara fick upplåtas till medlemmar i 

föreningen.19 Ett undantag från denna regel finns i övergångsbestämmelserna till BRL där det 

anges att föreningar och bolag som före ikraftträdandet upplåtit lägenheter utan begränsning i 

tiden får fortsätta sin verksamhet.20 Före lagens ikraftträdande fanns bl.a. bostadsföreningar 

som upplät bostad utan begränsning i tiden (s.k. besittningsföreningar), ekonomiska 

föreningar (hyresföreningar) och handelsbolag som upplät bostäder med hyresrätt samt 

bostadsaktiebolag som upplät bostäder till aktieägarna.21

                                                 
14 Ds B 1982:6, s. 38. 

    

15 http://www.hsb.se/omhsb/var-verksamhet/byggnation/hsb-som-samhallsbyggare 
16 Grauers, 2010, s. 193 f. 
17 Melz & Victorin, 1996, s. 15. 
18 Bengtsson & Victorin, 2004, s. 300. 
19 Julius m.fl., 2009, s. 16. För dessa föreningar tillämpas istället LEF. 
20 Se övergångsbestämmelserna till BRL, punkt 4 & 7. 
21 Bengtsson & Victorin, 2004, s. 301. 
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Det är viktigt att påpeka att BRL inte är tillämplig för bostadsföreningar som bildats före 

1930.22 Dessa bostadsföreningar har dock fr.o.m. den 1 juli 1991 möjligheten att ansöka om 

omregistrering till bostadsrättsföreningar genom anmälan till Bolagsverket.23

1930 års lag ersattes 1971 av en ny bostadsrättslag vilken i sin tur senare ersattes av den nu 

gällande bostadsrättslagen (1991:614).

  

24

2.1.4 Statlig bostadssubventionering 

  

Det övergripande syftet med bostadssubventioner var att skapa jämlikhet mellan olika grupper 

av hushåll. Subventionspolitiken var inte tänkt att ge villaägare, hyresgäster och 

bostadsrättshavare lika mycket subventioner utan syftade snarare på att öka jämlikheten i 

boendet för att minska skillnaden i inkomster. Låginkomsttagare och människor med stor 

försörjningsbörda skulle ges möjlighet till ett bättre boende och en större valfrihet än vad 

deras inkomster annars medgav.25

Både bostadsrätt och egnahem finansierades ofta med hjälp av bl.a. förmånliga lån med staten 

som långivare. Enligt äldre låneregler var den egna insatsen för egnahem 5 % av husets 

uppförandekostnad medans motsvarande siffra för bostadsrätt uppgick till 1 %. Detta innebar 

att de statliga lånereglerna var förmånligare för byggande av bostadsrätt än för småhus. Från 

mitten av 1970-talet till i början av 1990-talet subventionerades bostadsrätter i form av 

räntebidrag i kombination med statliga bostadslån men 1993 ändrades systemet för 

bostadsfinansiering radikalt. Tanken var att under en period om femton år helt avskaffa 

statliga bostadssubventioner till förmån för ett marknadsstyrt system för bostadsfinansiering. 

Ett nytt system med räntebidrag vid ny- eller ombyggnad av bostäder i hyres- och 

bostadsrättshus infördes.

 

26

Från och med 1999 upphörde möjligheten att få räntebidrag för nybyggnad av småhus. 

Räntebidragen behölls dock för ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus.

  

27

Räntebidrag lämnas numera endast för ombyggnad av flerbostadshus eller nybyggnad av 

hyres- och bostadsrättshus som påbörjats före den 1 januari 2007.

  

28

                                                 
22 Grauers, 2010, s. 194. 

 

23 Se lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar. 
24 Grauers, 2010, s. 194. 
25 Ds Bo 1980:8 s. 12. 
26 Melz & Victorin, 1996, s. 19 f. & s. 167 ff. 
27 Pelin, 2000, s. 181, Melz & Victorin, 1996, s. 167 ff. 
28 Se 1a § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention. 
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2.2 Skatterättslig bakgrund 

2.2.1 Allmänt om fastighets- och inkomstbeskattning 
Inkomstbeskattningen i Sverige har utvecklats ur ett system av avkastningsskatter där varje 

inkomstkälla beskattades för sig. Detta kallades för den allmänna bevillningen. Denna ersattes 

år 1910 av en allmän statlig inkomstskatt där den verkliga avkastningen av fastigheter 

beskattades. KL byggde i huvudsak på 1910 års skattereform.29 Från 1920-talet skedde 

beskattning av fastigheter främst genom en garantibeskattning i kommunerna. Detta var en 

kombinerad fastighets- och inkomstskatt vars syfte var att garantera kommunerna där 

fastigheten var belägen en inkomst.30 Garantibeskattningen innebar rent tekniskt att 

nettointäkten från den förvärvskälla fastigheten ingick i beräknades varpå avdrag medgavs för 

belopp motsvarande garantibeloppet (det s.k. procentavdraget). Det återstående beloppet efter 

avdraget utgjorde inkomsten av förvärvskällan.31

Den skatterättsliga åtskillnaden mellan jordbruksfastighet och annan fast egendom kan spåras 

så långt tillbaka som till 1860-talet. Olika regler gällde beroende på vilket fastighetsslag den 

fasta egendomen föll under. Om inkomsten kom från en jordbruksfastighet medgavs t.ex. 

avdrag för kostnader för reparation och underhåll vid den löpande beskattningen men inte för 

schablonbeskattad annan fastighet.

  

32

2.2.2 Särskild beskattning av bostadsföreningar införs 

    

Bostadsföreningar särbehandlades inledningsvis inte i skattesammanhang utan beskattades 

som ekonomiska föreningar. Efter en lagändring i skattelagstiftningen 1921 kom 

bostadsföreningarna att beskattas hårdare för sitt fastighetsinnehav än vad ett aktiebolag eller 

en enskild person beskattades för sitt fastighetsinnehav.33 Föreningen beskattades nämligen 

för ett fingerat hyresvärde i fastighetens lägenheter trots att någon faktisk inkomst inte 

uppstått. Förmånen av hyresfri eller billigare bostad gjorde att föreningens medlemmar 

upptaxerades och medlemmarnas inbetalningar som bekostade föreningens utgifter ökade i 

proportion till föreningens höjda skatt. Både medlem och förening beskattades för värdet av 

bostadsförmånen vilket innebar en dubbel beskattning.34

                                                 
29 SOU 1994:57, Bilaga 3, s. 237. 

 Detta förhållande ansågs inte 

30 SOU 1994:57, s. 90. 
31 Ds Fi 1984:9 s. 21 f.  
32 SOU 1994:57, Bilaga 3, s. 237. 
33 MAK 1923:127 s. 5 f. 
34 Prop. 1930:142, Bilaga, s. 1. 
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tillfredsställande och förslag väcktes genom två likalydande motioner35 i riksdagen år 1923 att 

föreningen skulle påföras de skatter som var hänförliga till fastighetsäganderätten och i 

förekommande fall fonderade medel. Dessutom skulle föreningen beskattas för skillnaden 

mellan inbetalda årsavgifter från medlemmarna efter avdrag för utgiftsräntor och kostnader 

för fastighetsförvaltningen. Medlemmarna skulle i sin tur påföras de skatter som var 

hänförliga till lägenhetsinnehavet d.v.s. förmånen av hyresfri eller billigare bostad.36 Det 

ansågs rimligt att medlemmarna beskattades för inkomsten eftersom förmånen i fråga tillkom 

dem.37

Lagändringen innebar att en ekonomisk förening som till uteslutande eller huvudsakligt 

ändamål hade till ändamål att bereda sina medlemmar bostäder, inte taxerades för värdet av 

bostads- eller andra förmåner som tillkom medlemmarna i föreningens fastighet. Ändringarna 

infördes i 8 § 1 mom. i förordningen den 28 oktober 1910 (nr 116) angående bevillning av 

fast egendom samt av inkomst och i 8 § i förordningen den 28 oktober 1910 (nr 115) om 

inkomst- och förmögenhetsskatt.

  

38

Aktiebolag eller ekonomisk förening, som har till uteslutande eller huvudsakligt ändamål att 

bereda sina delägare bostäder (bostadsaktiebolag och bostadsförening), taxeras icke för värdet 

av bostads- eller andra förmåner, som i aktiebolaget eller föreningen tillhörig fastighet 

tillkommit delägare i sådan egenskap. 

 Lagtexten i båda förordningarna var likalydande och 

stadgade följande.  

2.2.3 Kommunalskattelagen införs 
1928 trädde kommunalskattelagen i kraft.39 Beskattningen av bostadsföreningar flyttades till 

KL och återfanns i 24 §, 25 § 1 mom. och 45 § tillsammans med anvisningar till 24 § punkt 3, 

till 25 § punkt 5, till 38 § punkt 2, till 45 § punkt 2 och 54 § punkt 1.40

Där fastighet tillhört bostadsförening eller bostadsaktiebolag, skall hyresvärdet för bostad 

eller annan förmån från fastigheten, som tillkommit medlem av föreningen eller delägare i 

bolaget, ävensom utdelning från föreningen eller bolaget, som utgått annorledes än å andel 

 Beskattningen 

förändrades inte nämnvärt med vad som tidigare hade gällt och i 24 § KL sista stycket 

stadgades följande: 

                                                 
35 MAK 1923:127 samt MFK 1923:107. 
36 MAK 1923:127 s. 6 f. 
37 Prop. 1930:142, Bilaga, s. 1. 
38 rskr. 1923 nr 115. 
39 Förarbetena återfinns i prop. 1927:102 samt prop. 1928:213. 
40 Prop. 1930:142, Bilaga, s.2 f. 
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eller aktie, räknas som medlemmens eller delägarens intäkt av fastigheten, men skall vad som 

i övrigt influtit från fastigheten ävensom sådana avgifter och andra inbetalningar, som 

medlem eller delägare i sådan egenskap haft att utgöra till föreningen eller bolaget, räknas 

såsom föreningens eller bolagets intäkt av samma fastighet. 

 
I anvisningarna till 24 § punkt 3 stadgades vidare: 

Med bostadsförening och bostadsaktiebolag förstås ekonomisk förening och aktiebolag, som 

har till uteslutande eller huvudsakligt ändamål att bereda sina medlemmar eller delägare 

bostäder. Såsom intäkt för bostadsförening eller bostadsaktiebolag samt såsom utgift för 

medlem eller delägare skall icke räknas medlems ursprungliga andel i föreningen eller av 

delägare gjord inbetalning på aktie, men däremot andra inbetalningar även till den del de äro 

avsedda till avbetalning av föreningens eller bolagets skulder eller i annan form utgöra 

kapitalinsats. 

Föreningen skulle enligt bestämmelserna ta upp avgifter och inbetalningar till den del dessa 

var avsedda till avbetalning av föreningens skulder eller på annat sätt utgjorde en 

kapitalinsats. Medlem i föreningen skattade i sin tur för hyresvärdet för bostad eller annan 

förmån från föreningen. Både föreningen och medlemmens intäkter beskattades såsom 

inkomst av ”annan fastighet”. Avdragsrätten för driftskostnader tillkom medlemmarna till den 

del de betalats av dem men även andra inbetalningar var avdragsgilla för medlemmarna om 

föreningen tog upp beloppet som intäkt.41

Bland andra avdrag märks bestämmelsen i 45 § KL. Där medgavs 5 % av taxeringsvärdet som 

avdrag. Detta procentavdrag skulle fördelas på medlemmen för den del som ansågs belöpa på 

lägenheten d.v.s. medlemmens inkomst av annan fastighet och föreningen skulle erhålla 

resterande del av avdraget. Värdeminskningsavdrag på byggnad, maskiner och inventarier 

fördelades också mellan medlemmar och förening med utgångspunkt i uppdelningen av 

fastighetens driftskostnader.

 

42

På grund av den omfattande avdragsrätten för medlemmarna på deras inbetalningar till 

föreningen uppstod oönskade effekter. Om en medlem t.ex. gjorde stora inbetalningar i 

förhållande till övriga medlemmar något år kunde denna göra sig en skattevinst på de andra 

medlemmarnas bekostnad.

 

43

                                                 
41 Prop. 1930:142, Bilaga, s. 2 f. 

 Genom lagstiftning år 1930 ändrades därför beskattningen så att 

medlemmar inte längre fick göra avdrag för inbetalningar som inte avsåg kapitaltillskott och 

42 Prop. 1930:142, Bilaga, s. 3. 
43 Ds B 1982:6 s. 70 f. 
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föreningen behövde därmed inte heller ta upp kapitaltillskott som intäkt.44 En definition av 

vad som skulle avses med kapitaltillskott infördes i punkt 3 av anvisningarna till 24 § KL.  

Som kapitaltillskott avsågs dels medlems inbetalning på insats i föreningen men även 

ytterligare inbetalning ”som är avsedd att inom föreningen [...] användas för fondering såsom 

genom kapitalavbetalning å skuld eller genom ny-, till- eller ombyggnad eller därmed 

jämförlig förbättring av fastigheten eller genom annan stadigvarande kapitalplacering”.45

I RÅ 1953 ref. 49 hade RegR att ta ställning till om vissa inbetalningar skulle ses som 

kapitaltillskott och därmed vara skattefria intäkter för föreningen eller ses som andra 

inbetalningar och därmed beskattas. Bostadsrättsföreningen i det aktuella fallet hade yrkat att 

inbetalningar som motsvarade årets amorteringar på inteckningsskulder, avsättningar till 

reserv- och dispositionsfond samt årets vinst skulle alla ses som kapitaltillskott. RegR ansåg 

att endast beloppet som avsåg amortering utgjorde kapitaltillskott.  

 

Avgörandet innebar att man med uttrycket ”fondering” i KL inte avsåg inbetalningar för 

framtida fondering. Inbetalningen för fondering måste i sådana fall användas under 

beskattningsåret för amorteringar, förbättringsarbeten eller annan stadigvarande 

kapitalplacering.46

Fördelningen av värdeminskningsavdrag mellan medlem och förening slopades genom 

anvisningarna till 25 § KL där avdragsrätten nu enbart tillkom föreningen. Procentavdraget 

behölls oförändrat för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar.

 

47

2.2.4 Schablonbeskattning av föreningarna införs 

  

Schablonbeskattningen av bostadsrättsföreningar infördes år 1954. Eftersom reglerna ovan 

vållade stora bekymmer vid tillämpningen på grund av dess krånglighet fanns ett behov av att 

förenkla beskattningen av bostadsrättsföreningarna och dess medlemmar.48

                                                 
44 Prop. 1930:142 s. 3 ff.  

 Schablonmässiga 

beräkningar av hyresvärdet av lägenhet för medlem i bostadsförening hade i början av 1950-

talet redan börjat tillämpas trots avsaknaden av specifika, enhetliga regler för beräkningen. 

Olika uppfattningar hos taxeringsmyndigheterna och bostadsrättsföreningarna om hur en 

schablonberäkning skulle tillämpas ledde till stor osäkerhet om beräkningen. I ett enda län 

45 Ds B 1982:6 s. 71 f., jfr. prop. 1930:142, Bilaga s. 15.  
46 Ds B 1982:6 s. 71 f., jfr prop. 1930:142, Bilaga s. 15.  
47 Prop. 1930:142, s. 18. 
48 Prop. 1954:37 s. 11 f. 
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hade under år 1951 inte mindre än 6 000 besvär anförts till prövningsnämnd avseende 

beräkningen av hyresvärdet.49

För att förenkla beskattningen föreslogs i propositionen att samma schablonregler som 

tidigare införts för en- och tvåfamiljshus även skulle införas för fastigheter som ägdes av 

bostadsrättsföreningar. Förutom förenklingsskäl användes även som anledning till ändringen 

att medlemmar i bostadsföreningar, i likhet med ägare av villafastighet, typiskt sett innehar 

sin lägenhet för att tillgodose behovet av bostad och inte för att förvärva inkomst.

  

50

I propositionen fördes även en diskussion om schablonbeskattningen skulle ske hos 

medlemmarna eller hos föreningen. Ett av argumenten för att medlemmarna skulle beskattas 

var att de då träffades av en progressiv skatteskala och på så sätt skulle hänsyn tas till varje 

medlems individuella skatteförmåga. Departementschefen avfärdade argumenten med 

hänvisning till att även om föreningen beskattades enligt en föreskriven proportionell 

skattesats så rörde det sig ändå om relativt obetydliga skattebelopp.

  

51

Vidare så ansågs övergången till schablonbeskattning innebära en viss skattelättnad för 

föreningarna. Enligt företagna utredningar kunde i vissa fall nettointäkten beräknad efter 

schablon uppgå till hälften i jämförelse med en beräkning efter gällande regler.

 Bostadsföreningarna 

blev alltså här ensamt skattesubjekt avseende fastighetsinnehavet.  

52

24 § 3 mom. KL. Har fastighet tillhört bostadsförening eller bostadsaktiebolag och har 

fastigheten uteslutande eller huvudsakligen använts för beredande av bostad åt föreningens 

medlemmar eller bolagets delägare, skall såsom intäkt av fastigheten upptagas ett belopp 

motsvarande för helt år räknat tre procent av fastighetens taxeringsvärde året näst före 

taxeringsåret. Finnes ej taxeringsvärde åsatt för året näst före taxeringsåret, beräknas intäkten 

på grundval av fastighetens värde, uppskattat enligt de grunder, som gällt för åsättande av 

taxeringsvärde för året näst före taxeringsåret.      

 Lagtexten 

ändrades till följande. 

25 § 3 mom. KL. I fråga om fastighet, för vilken intäkten skall beräknas enligt 24 § 2 eller 3 

mom., må avdrag icke göras för andra omkostnader än för ränta å lånat, i fastigheten nedlagt 

kapital samt tomträttsavgäld eller liknande avgäld.   

                                                 
49 Prop. 1954:37 s. 12. 
50 Prop. 1954:37 s. 30 f. 
51 Prop. 1954:37 s. 30 f. 
52 Prop. 1954:37 s. 35. 
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Föreningen skulle enligt ovanstående bestämmelse endast ta upp som intäkt tre procent av 

taxeringsvärdet, vilket skulle motsvara avkastning på eget kapital, och avdrag medgavs för 

räntor och tomträttsavgäld. Schablonintäkten avsåg att täcka alla intäkter och kostnader som 

en förening har inom ramen för fastighetsförvaltningen. När det gällde andra inkomster som 

inte hörde till inkomst av fastighet uttalade departementschefen följande.53

Schablonbeskattningen av bostadsföreningar och bostadsaktiebolag bör avse dessa företags 

inkomst av fastighet. I den mån bostadsföretagen vid sidan härav har inkomst av kapital eller 

av annan förvärvskälla bör denna beskattas på vanligt sätt. Att såsom ifrågasatts i ett par 

remissyttranden låta schablonberäkningen avse även annan inkomst än av fastighet torde icke 

böra ifrågakomma. Detta skulle innebära att schablonbeskattningen kunde komma att medföra 

en i jämförelse med andra bostadsföretag omotiverad lindring i beskattningen för vissa 

företag. 

 

Reglerna för procentavdraget ändrades också så att avdragsrätten i sin helhet tillföll 

bostadsföreningen.54 Beskattningen av förmånsvärdet för fri bostad för medlemmar slopades 

samt avdragsrätten för medlemmarnas inbetalningar till föreningen och omkostnader 

hänförliga till innehavet.55

En ytterligare anledning till lagändringen var också att bostadsföreningarna skulle slippa det 

invecklade deklarations- och uppgiftsförfarande som vid tidpunkten före lagändringen innebar 

en massiv uppgift för föreningarna. Införandet av schablonbeskattningen medförde en 

ansenlig förenkling för föreningarna i detta avseende.

 

56

2.2.5 Slopad kommunal beskattning av juridiska personer 

 

Riksdagen beslutade under våren år 1984 att den kommunala beskattningen av juridiska 

personer skulle upphöra fr.o.m. inkomståret 1985.57

                                                 
53 Prop. 1954:37 s. 34 f. 

 Som skäl för ändringen angavs bl.a. 

administrativa fördelar för både skattskyldiga och taxeringsmyndigheterna. Slopandet av den 

kommunala beskattningsrätten innebar också att systemet med dubbla taxeringar ersattes av 

en enda taxering, taxeringen till statlig inkomstskatt. Det betonades i propositionen att någon 

förändring av reglerna för beräkning av skatteunderlaget eller skattesatserna inte avsågs. 

Skattbelastningen skulle inte ändras för juridiska personer varken inbördes eller jämfört med 

54 Prop. 1954:37 s. 34. 
55 Prop. 1954:37 s. 4. 
56 Prop. 1954:37 s. 30. 
57 Prop. 1984/85:70 s. 149. Se även prop. 1983/83:133. 
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andra skattskyldiga.58 Bestämmelserna i KL avseende bostadsföretag slogs samman och 

infördes utan sakliga ändringar i 2 § 7 mom. 2 och 3 stycket SIL.59

Ändringen medförde även att den kommunala garantibeskattningen avskaffades för juridiska 

personer. Garantibeloppet uppgick vid den här tidpunkten till 1,5 % av fastighetens 

taxeringsvärde.

 

60 Denna ändring medförde också att procentavdraget i 45 § KL avskaffades.61

Garantibeskattningen för fysiska personer avskaffades följande år.

  

62

2.2.6 Räntebidragen beskattas 

  

I samband med skattereformen i början på 1990-talet så ändrades beskattningsreglerna för 

bostadsrättsföreningar i SIL. Ändringen innebar i korthet att statliga bostadssubventioner i 

form av räntebidrag som en bostadsrättsförening erhållit under ett beskattningsår skulle tas 

upp till beskattning. Samtidigt medgavs avdrag för hela räntekostnaden inklusive den del som 

täcktes av räntebidrag. Avdrag medgavs också för återbetalning av statligt räntebidrag för 

bostadsändamål.63

Orsaken till ändringen motiverades med att neutralitet mellan egenfinansierade och 

lånefinansierade investeringar skulle råda. Reglerna tillämpades på alla räntebidrag som 

utbetalades fr.o.m. den 1 januari 1992.

   

64

2.2.7 Schablonbeskattningen slopas 

 

Schablonbeskattningen för privatbostadsföretag avskaffades i samband med regeringens 

budgetproposition för 2007. Ändringen motiverades med att det inför den allmänna 

fastighetstaxeringen förväntades kraftiga höjningar65 i taxeringsvärdena för bl.a. hyreshus 

med bostadsrätter. Detta skulle i sin tur missgynna bostadsrättsföreningar och andra 

privatbostadsföretag eftersom både fastighetsskatten och schablonbeloppet beräknas utifrån 

taxeringsvärdet. Äldre föreningar som helt eller delvis betalat av sina lån skulle drabbas 

särskilt hårt.66

                                                 
58 Prop. 1984/85:70 s. 150. 

 

59 Prop. 1984/85:70 s. 78 f. 
60 Prop. 1984/85:70 s. 153. 
61 Prop. 1984/85:70 s. 170 samt s. 62. 
62 Se Prop. 1985/86: 150, bilaga 1, samt prop. 1986/87: 30. 
63 Prop. 1991/92:60. s. 103 f. 
64 Prop. 1991/92:60 s. 94. 
65 En snittökning med 32 procent. Se prop. 2006/07:1 s. 149 f.  
66 Prop. 2006/07:1 s. 149 f. 
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Ändringen medförde även att räntebidrag inte längre skulle tas upp samt att avdrag inte längre 

fick göras för ränta på lånat kapital som lagts ned i fastigheten, återbetalning av räntebidrag 

och kostnad för tomträttsavgäld. Lagtexten fick i samband med ändringarna sin nuvarande 

utformning.67

39 kap. 25 § IL. Ett privatbostadsföretag skall i fråga om en fastighet i Sverige, utöver vad 

som sägs i 26 och 27 §§, inte ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till 

fastigheten.  

 

Det påpekades också i propositionen att inkomster som inte ingår i fastighetsförvaltningen ska 

beskattas på samma sätt som tidigare. Som exempel på vad som tidigare gällt avseende 

intäkter och kostnader hörande till fastighetsförvaltningen uppräknades i propositionen hyror 

och avgifter, värdeminskning på byggnader, driftskostnader för fastigheten, fastighetsskötsel, 

styrelsearvoden, reparationer och fastighetsskatt. Det angavs utöver detta inte vilka inkomster 

och utgifter som ska anses hänförliga till fastigheten.68

Regeringen flaggade också för en utredning som tidigare aviserats avseende avveckling av 

den statliga fastighetsskatten där också skatteregler för bostadsrättsföreningar och andra 

privatbostadsföretag kommer att behandlas.

 

69

3. Gällande rätt m.m. 

 Någon sådan utredning har i skrivandets stund 

inte utkommit. 

3.1 Lagstiftning 

3.1.1 Bostadsrättsföreningar 
En bostadsrättsförening definieras idag som en ekonomisk förening som har till ändamål att i 

föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Upplåtelsen ska ske till nyttjande mot 

ersättning och utan tidsbegränsning. Det är bara bostadsrättsföreningar som har rätt att upplåta 

lägenheter utan tidsbegränsning och upplåtelse får bara ske till föreningens medlemmar.  Den 

rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen kallas bostadsrätt.70

Som tidigare nämnts ovan finns det också möjlighet för äldre bostadsföreningar som upplåter 

nyttjanderätt till lägenheter på obegränsad tid, s.k. besittningsföreningar, samt för 

 

                                                 
67 Prop. 2006/07:1 s. 149 f. 
68 Prop. 2006/07:1 s. 149 f. 
69 Prop. 2006/07:1 s. 150. 
70 Se 1 kap. 1-4 §§ BRL. 
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bostadsföreningar som upplåter tidsbegränsad nyttjanderätt till lägenheter till sina medlemmar 

s.k. hyresföreningar som bildats före den 1 juli 1930 att fortsätta sin verksamhet.71

3.1.2 Privatbostadsföretag 

 

Den skatterättsliga benämningen på bostadsrättsföreningar är privatbostadsföretag. Termen 

infördes i samband med tillkomsten av IL. I lagstiftning användes tidigare olika uttryck. I SIL 

användes uttrycken bostadsförening, bostadsaktiebolag, bostadsrätt och bostadsrättsförening. 

Ändringen till privatbostadsföretag avsåg endast en språklig ändring eftersom definitionen är i 

stort sett oförändrad sedan KL:s tillkomst.72

I 2 kap. 17 § IL anges att med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening eller 

ett svenskt aktiebolag vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina 

medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller 

bolaget. I samband med införandet av IL diskuterades vissa skatterättsliga uttryck och vilken 

betydelse dessa skulle ha. I 2 § 7 mom. första stycket SIL användes t.ex. uttrycket 

huvudsakligen för att definiera ett s.k. äkta bostadsföretag vilket normalt skulle innebära 75 

%. I definitionen av privatbostad i 5 § andra stycket KL användes uttrycket övervägande 

vilket innebar mer än hälften. I IL används därför uttrycket till klart övervägande del och 

innebär ca 60 % och uppåt.

  

73

I ett skatterättsligt sammanhang används ofta termerna ”äkta” och ”oäkta” bostadsföretag men 

termerna har varken tidigare eller i IL använts i lagtext. Om villkoren i 2 kap. 17 § IL är 

uppfyllda så anses föreningen vara ett privatbostadsföretag d.v.s. äkta bostadsföretag.

 

74

Det har sedan länge överlämnats åt rättspraxis att avgöra om kraven för att anses som ett 

privatbostadsföretag är uppfyllda.

 Denna 

åtskiljning kan vara av stor vikt för en förening eftersom om inte kravet uppfylls beskattas 

föreningen konventionellt d.v.s. som en ekonomisk förening. 

75 För att kraven ska anses vara uppfyllda krävs att den 

kvalificerade verksamheten ska uppgå till minst 60 %. Detta krav i sig har inte vållat några 

bekymmer utan det är snarare vilken metod som ska användas för att mäta den kvalificerade 

verksamheten som är oklart.76

                                                 
71 Se p.4 & p.7 i övergångsbestämmelserna till BRL.  

 En metod är att utgå ifrån byggnadsytan. Ytan som avser 

lägenheter upplåtna till medlemmarna för bostadsändamål räknas då till den kvalificerade 

72 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 32 f.  
73 Prop. 1999/2000:2, del 1, s. 498. 
74 Mahmut & Baekkevold, 2010, s. 40. 
75 Se prop. 1954:37 s. 32. 
76 Melz & Silfverberg, 2009, s. 381. 
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verksamheten. Ytterligare metoder kan vara att göra fördelningen utifrån andelstal eller 

årsavgifter eller att utgå ifrån hur insats/grundavgift/andelsvärde77 fördelar sig mellan 

bostadsrättshavare.78

Skatteverket har i ett av sina allmänna råd

  

79 angett att verksamheten ska anses vara s.k. 

kvalificerad verksamhet om minst 60 % av verksamheten består i att åt sina medlemmar eller 

delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen.80

En bostadsrättsförening äger en fastighet där både lokaler och bostäder finns. Majoriteten av 

bostäderna upplåts med bostadsrätt men ett fåtal med hyresrätt. Lokalerna upplåts med 

hyresrätt. Hyresvärdena ser ut som följer. 

 Till verksamheten bör 

räknas även gemensamma utrymmen som har ett naturligt samband med boendet som 

hobbylokal, tvättstuga, förråd och andra enkla lokaler för medlemmarna eller företagets 

förvaltning. Parkerings- och garageplaster som upplåtits till medlemmarna bör också räknas 

till boendet. Beräkningen bör ske med utgångspunkt i bruksvärdeshyra för bostäder och 

marknadshyra för lokaler vilket i praktiken innebär att samma hyresberäkning som vid 

fastighetstaxeringen tillämpas. Ett enkelt exempel får illustrera hur bedömningen görs. 

 
Bostäder upplåtna med bostadsrätt 6 500 000 kr 

Bostäder upplåtna med hyresrätt  1 500 000 kr 

Lokaler upplåtna med hyresrätt  2 000 000 kr 

 

Beräknad totalhyra uppgår enligt ovan till 10 mkr. Eftersom 65 % (6,5 mkr/10 mkr) utgör 

kvalificerad verksamhet anses bostadsrättsföreningen vara ett privatbostadsföretag enligt 2 

kap. 17 § IL. 

Metoden som föreskrivs i det allmänna rådet kallas för taxeringsvärdesmetoden och det är 

också den som har fått störst genomslagskraft i rättstillämpningen. Frågan om vilken metod 

som är tillämplig diskuterades flyktigt i RÅ 2008 ref. 5 (överklagat förhandsbesked).81

I rättsfallet hade en bostadsrättsförening med 75 bostadslägenheter, lokaler som inhyste 

Göteborgs tingsrätt samt butikslokaler alltsedan bildandet 1974 blivit beskattad som ett 

privatbostadsföretag (äkta bostadsföretag). Grundavgifterna till föreningen uppgick till totalt 

53 mkr, varav 60 % (31,8 mkr) avsåg bostäder och 40 % (21,2 mkr) avsåg lokaler. 

 

                                                 
77 Olika terminologi används beroende på om föreningen bildats enligt 1930 års, 1971 års eller 1991 års BRL. Se 
Melz & Silfverberg, 2009, s. 382, not 15. 
78 Melz & Silfverberg, 2009, s. 381 f. 
79 SKV A 2008:25. Det allmänna rådet tillämpas från och med 2010 års taxering. 
80 Jfr prop. 1999/2000:2, del 2 s. 34.  
81 Melz & Silfverberg, 2009, s. 382 ff. 
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Lägenhetsytan och årsavgifterna till föreningen hade samma procentuella fördelning. Både 

lokalerna och bostadslägenheterna uppläts samtliga med bostadsrätt. Skatteverket hade vid 

2005 års taxering beräknat hyresvärdet för bostäder till att endast utgöra 40 % av 

verksamheten och beskattat föreningen enligt konventionell metod. 

Eftersom föreningen tidigare bedömts vara ett privatbostadsföretag och den inte i omfattning 

eller karaktär förändrat sin verksamhet menade RegR att de krav som uppställts i 

administrativ praxis varit uppfyllda. Föreningen ansågs därför fortfarande utgöra ett 

privatbostadsföretag. 

I målet avsågs med administrativ praxis den tillämpning som formats i Riksskattenämndens 

anvisningar och i Riksskatteverkets rekommendationer.82

I SOU 1992:8 föreslogs att kravet på kvalificerad verksamhet skulle sänkas till 50 % och att 

kravet alltid skulle anses uppfyllt om byggnadsytan till denna procentsats användes i 

kvalificerad verksamhet.

 

83

3.2 RÅ 2010 ref 116. 

 Förslaget har dock inte lett till någon lagstiftning. 

3.2.1 Skatterättsnämndens beslut 2009-04-24 dnr 148-08/D 
I förhandsbeskedet från SRN ställdes frågan om ränteintäkter som ett privatbostadsföretag har 

ska tas upp till beskattning eller inte.  

En bostadsrättsförening hade under inkomståret 2007 erhållit ränteintäkter från medel på 

sparkonto och i avräkning på likviditetsplacering samt ränta på hyresfordringar. Föreningen 

yrkade i sin självdeklaration att intäkterna inte skulle tas upp eftersom de kunde hänföras till 

den löpande driften av fastigheten. Skatteverket godtog inte föreningens yrkande och 

beslutade i taxeringen att ränteintäkterna på sparkontot enligt Skatteverkets då gällande 

ställningstagande84 skulle tas upp som inkomst av näringsverksamhet. Det allmänna 

ombudet85

                                                 
82 Melz & Silfverberg, 2009, s. 384. För administrativ praxis se bl.a. Riksskattenämndens meddelanden 1958 nr 
2 p 1 och Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1995:63, RSV S 1998:3, RSV S 1999:43). 

 hos Skatteverket begärde därefter att SRN skulle lämna förhandsbesked avseende 

2008 års taxering i frågan om ränteintäkterna skulle anses vara hänförliga till fastigheten och 

därmed inte tas upp. Frågan till SRN formulerades så här: 

83 SOU 1992:8 s. 94 f. 
84 Skatteverkets ställningstagande 2007-11-13. Ränteintäkter i privatbostadsföretag (dnr 131 673718-07/111) 
85 Institutet med det allmänna ombudet inrättades 2003 i samband med att Skatteverket blev en enda myndighet 
och har till uppgift att från det allmännas sida överklaga beslut fattade inom skatteförvaltningen. Tidigare 
återfanns bestämmelserna i lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket men har från och med den 1 
januari 2012 flyttats till 67 kap. 3, 11 samt 23-25 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).  Se prop. 2002:03:99 s. 
287 f. samt prop. 2010/11:165 s. 620 ff. 
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Ska de ränteintäkter om sammanlagt 27 580 kr som föreningen fått på sparkonto (18 457 kr), 

avräkning med bank (5 584 kr) och likviditetsplacering via byggbolag (4 539 kr) tas upp som 

intäkt i näringsverksamhet eller ska de anses hänförliga till fastigheten och därmed inte tas 

upp enligt 39 kap. 25 § IL?  

Det allmänna ombudet ansåg att ränteintäkterna skulle anses hänförliga till fastigheten bl.a. 

med motiveringen att det skulle innebära en skatteskärpning86

SRN gjorde en annan bedömning. Nämnden ansåg att den avskaffade schablonbestämmelsen i 

sig ger uttryck för att ränteintäkter inte ska omfattas då inkomst av fastighet och kapital 

ursprungligen beskattades i skilda inkomstslag. Ränteintäkter beskattades i kapital och 

ränteutgifter på lånat kapital nedlagt i fastigheten medgavs som avdrag enligt 

schablonbestämmelsen. SRN menade att någon ändring av detta inte varit avsedd. Uttrycket 

”hänförliga till fastigheten” ska därför uppfattas som ett förtydligande av vad som tidigare 

gällt. 

 för föreningar med 

räntekostnader som översteg tre procent av fastighetens taxeringsvärde och att detta inte kan 

ha varit lagstiftarens avsikt. 

SRN beslutade i förhandsbeskedet att de aktuella ränteintäkterna inte skulle anses hänförliga 

till fastigheten och därmed tas upp till beskattning. 

Två av de sju ledamöterna gjorde motsatt bedömning. År 1984 ändrades bestämmelserna 

avseende beskattning av ränteintäkter på kapital som hör till fastighet vilket innebar att 

ränteintäkter kunde redovisas i inkomstslagen annan fastighet och jordbruksfastighet.87

Enligt minoriteten måste utgångspunkten för bedömningen om ränteintäkterna skulle tas upp 

vara lagtextens utformning. Det som måste fastställas var då om intäkterna kunde anses vara 

hänförliga till fastigheten; vilket dessa intäkter ansågs göra. 

 Även 

om de äldre bestämmelserna inte gällde för schablonbeskattade fastigheter så innebar 

införandet av inkomstslaget näringsverksamhet i 1990 års skattereform att ränteintäkter från 

schablonbeskattade fastigheter likställdes med fastigheter som beskattades på vanligt vis. 

                                                 
86 Enligt schablonbeskattningen utgjorde tre procent av taxeringsvärdet ett inkomsttak d.v.s. intäkter av 
fastigheten som översteg detta belopp togs inte upp till beskattning. 
87 Ränteintäkter vid schablonbestämmelsens tillkomst kunde inte beskattas i vare sig inkomstslaget annan 
fastighet eller jordbruksfastighet, utan beskattades i inkomstslaget kapital.  
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3.2.2 RegR dom 2010-12-29 i mål nr 2870-09 
RegR hänvisade till bestämmelsen i 39 kap. 25 § IL att inkomster hänförliga till fastigheten 

inte ska tas upp. Domstolen konstaterade vidare att det inte finns några särskilda 

bestämmelser avseende ränteinkomster i privatbostadsföretag och att man därför i det enskilda 

fallet måste avgöra om och i vilken utsträckning dessa ska anses hänförliga till fastigheten.  

I förevarande fall bedömdes ränteintäkterna vara hänförliga till fastigheten och RegR ändrade 

därmed SRN:s förhandsbesked. I domskälen angavs även att i brist på underlag så kunde inte 

ett klarare besked inte lämnas. Ett justitieråd var skiljaktigt men nöjde sig med motivera sin 

avvikande mening med att endast instämma i SRN:s bedömning. 

3.3 Myndighetspraxis & doktrin 
Efter lagändringen år 2007 har Skatteverket gått ut med två ställningstaganden88

I det första ställningstagandet anser Skatteverket att löpande inkomster och utgifter som 

kommer från innehavet av lägenhet i egen fastighet ska ingå i fastighetsförvaltningen och 

därmed inte tas upp till beskattning enligt reglerna i 39 kap. 25 § IL. Vid försäljning beskattas 

däremot avyttringen som en kapitaltillgång. I skrivelsen diskuteras också vilka intäkter och 

kostnader som ska anses vara hänförliga till fastigheten. Skatteverket konstaterar att varken 

lagtext, förarbeten eller doktrin kan ge ett bestämt svar på vad som ska betraktas som inkomst 

av fastighet. 

 som 

behandlar kapitalinkomster i privatbostadsföretag.  

Det andra ställningstagandet avsåg ränteintäkter specifikt och gjordes före frågan prövats av 

SRN och RegR genom RÅ 2010 ref. 116. I skrivelsen hänvisas till departementschefens 

uttalande89 i prop. 1954:37 s. 34 samt till vad som skrivits i prop. 2006/07 s. 149 ff.90

                                                 
88 Skatteverkets ställningstagande 2007-06-04, Privatbostadsföretags innehav av bostadsrätt i egen fastighet (dnr 
131 321989-07/111) samt Skatteverkets ställningstagande 2007-11-13, Ränteintäkter i privatbostadsföretag (dnr 
131 673718-07/111) 

 

Skatteverket ansåg att de beskattningsregler som tidigare gällt även i fortsättningen skulle 

tillämpas med skillnaden att någon schablonintäkt inte längre skulle beräknas för fastigheten 

samt att räntor hänförliga till fastigheten inte längre fick dras av. Ränteintäkter skulle därför 

tas upp till beskattning. 

89 Se ovan under avsnitt 2.2.4. 
90 Se avsnitt 2.2.7. 
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I doktrin kom det att framföras kritik på detta ställningstagande genom en debattartikel i 

Svensk Skattetidning året efter.91

Skatteverket har för närvarande inget aktuellt ställningstagande vad gäller beskattningen av 

kapitalinkomster i privatbostadsföretag men i Skatteverkets handledning för beskattning av 

inkomst

 Författarna till artikeln använder sig i stort av samma 

argument som senare kom att användas av dissidenterna i SRN:s förhandsbesked ovan. I 

artikeln ges även exempel på vilka intäkter som ska anses hänförliga till fastigheten. Enligt 

författarna bör ränteintäkter från konton där årsavgifter och hyror sätts in, räntor på 

kundfordringar samt annan ränta på bankmedel som i framtiden kommer att användas för 

reparation och underhåll på fastigheten anses hänförliga till fastigheten. 

92

Enligt Skatteverkets bedömning är ränta på konto i bank skattebefriad till den del 

ränteinkomsten kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet. Detta får normalt anses 

vara fallet om räntan härrör från hyror och årsavgifter som medfört tillfälliga 

likviditetsöverskott samt likviditetsöverskott till följd av att företaget avsatt medel för 

framtida reparationer och underhåll av fastigheten. Ränteinkomster som inte har samma 

anknytning till föreningens fastighet är på samma sätt som kapitalvinster och rörelseinkomster 

etc. skattepliktiga på vanligt sätt i inkomstslaget näringsverksamhet. En bedömning får ske 

utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. 

 kan följande utläsas. 

Vilka förutsättningar som ska beaktas vid bedömningen i det enskilda fallet framgår inte av 

Skatteverkets handledning. 

4. Jämförelse med andra nordiska länder 

4.1 Danmark 

4.1.1 Allmänt 
Den danska motsvarigheten till svenska bostadsrättsföreningar kallas andelsboligforeningar. 

De civilrättsliga bestämmelserna återfinns i lovbekendtgørelsen 2010-12-16 nr. 1716 

om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. I lagen finns numera ingen 

legaldefinition på vad en andelsboligforening är men i tidigare lagstiftning fanns en definition 

som löd: 

                                                 
91 Hultqvist & Tegnander, SvSkT 2008:9 s. 676–679 
92 SKV 336 s. 181 f. 
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Ved en andelsboligforening forstås i denne lov en forening, der har til formål at eje og drive 

en ejendom på andelsbasis, således at foreningens medlemmer som andelshavere har andel i 

foreningens formue og den enkelte andelshaver i forbindelse hermed har brugsret til en 

lejlighed i ejendommen. 

Definitionen togs bort år 1980 eftersom den ansågs tvetydig men används fortfarande som vid 

bedömningen.93

Historiskt så började andelsboligforeningarna växa fram i det danska samhället vid samma 

tidpunkt som bostadsrättsföreningarna i Sverige. Föreningarna bestod av kooperativ som 

byggde hus och försåg sina medlemmar med bostad. Under 1900-talet byggdes många hus 

med hjälp av statligt stöd och det sågs som en billig form av bostadsbyggande.

  

94

4.1.2 Skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader 

 

En andelsboligforening är ett självständigt skattesubjekt och skattar för sina löpande intäkter 

och för vinster t.ex. vid försäljning av dess egendom. Föreningen är dock bara skattepliktig 

om den bedriver förvärvsmässig verksamhet.95 Som icke förvärvsmässig verksamhet räknas 

sådana inkomster som föreningen uppbär utan att utföra någon väsentlig prestation som t.ex. 

gåvor, bidrag, insatser och årsavgifter.96

Förvärvsmässig verksamhet sker ofta i samband med att föreningen hyr ut affärslokaler, 

lägenheter eller att delar av fasaden upplåts för reklam m.m. Kostnaden som kan hänföras till 

intäkterna från dessa verksamheter får dras av. Boligavgifter, d.v.s. årsavgifter, räknas inte 

som en intäkt vilket innebär att föreningar som inte har några andra intäkter inte heller 

beskattas.

  

97

När föreningen har intäkter av förvärvsmässig verksamhet medges avdrag för kostnader som 

hänförs till fastighetens drift som t.ex. fastighetsskatt, försäkring och underhåll m.m.

 

98

                                                 
93 Karnov Dansk, kommentar till 2 § lovbekendtgørelsen 2010-12-16 nr. 1716 om andelsboligforeninger og 
andre boligfællesskaber, not 17. 

 I de 

flesta föreningar med både skattepliktiga och skattefria intäkter finns utgifter och inkomster 

som inte entydigt kan hänföras till inkomst av näringsverksamhet. En fördelning måste göras i 

sådana fall så att den del som gäller inkomst av näringsverksamhet är avdragsgill. 

94 Träff & Juul-Nyholm, 2011, s. 21 f. 
95 Träff & Juul-Nyholm, 2011, s. 401. 
96 Ligningsvejledningen, avsnitt S.C.6.1.6. 
97 Träff & Juul-Nyholm, 2011, s. 401. 
98 Träff & Juul-Nyholm, 2011, s. 401 f. 
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Uppdelningen görs efter uppskattningar, men ska för den enskilde föreningen leda till ett 

skäligt resultat.99

4.1.3 Kapitalinkomster 

 

När det gäller ränteintäkter på innestående bankmedel så räknas dessa inte som en intäkt från 

förvärvsmässig verksamhet och ska inte tas upp till beskattning. Om intäktsräntan från 

bankmedlen eller övriga räntebärande tillgångar (obligationer och liknande tillgångar) 

används som rörelsekapital i en förvärvsmässig verksamhet ska dessa tas upp som intäkt.100

När en andelsboligforening säljer en lägenhet i den egna fastigheten utlöses ingen beskattning 

så länge föreningen har kvar minst en lägenhet till uthyrning. Om den sista lägenheten säljs 

upphör föreningens skatteplikt vilket i sin tur innebär att den då kommer att beskattas för 

tidigare vinster på alla tidigare gjorda försäljningar.

 

101

4.2 Norge 

 

4.2.1 Allmänt 
I Norge kallas den civilrättsliga motsvarigheten till bostadsrättsföreningar för burettslag. 

Bestämmelser om burettslag återfinns i loven om burettslag (burettslagslova) av 6. juni 2003 

nr. 39. I lagens första paragraf anges legaldefinitionen på ett burettslag.  

[…] Med burettslag er meint eit samvirkeføretaksom har til føremål å gi andelseigarane 

bruksrett til eigen bustad i føretakets eigedom (burett). Burettslag kan også drive verksemd 

som heng saman med buretten. 

Det som åsyftas i sista meningen är mestadels gruppanslutningar för telefoni och el men 

verksamheter som t.ex. förskola och matservering har tidigare ansetts kunna bedrivas av 

burettslag. Huvudsaken är dock att verksamheten har ett nära samband med bostäderna eller 

bostadsområdet.102

Historiskt sett så började kooperativt bostadsbyggande i Norge i slutet av 1800-talet. Under 

1930-talet hämtades inspiration från Sverige och Danmark som fick stå modell för nya regler 

 

                                                 
99 Ligningsvejledningen, avsnitt S.C.6.1.7. 
100 Ligningsvejledningen, avsnitt S.C.6.1.5. 
101 Träff & Juul-Nyholm, 2011, s. 402 f. 
102 Lilleholt, Wyller & Aagenæs, 2006, s. 272 f. 
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vad gällde nya organisatoriska regler. Den första speciallagstiftningen på området kom inte 

förrän i samband med införandet av 1960 års burettslag.103

4.2.2 Skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader 

  

De skatterättsliga bestämmelserna avseende burettslag återfinns först och främst i loven om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr. 14. Av 7 kap. 7-3 § (1) framgår 

det att ett burettslag inte är ett självständigt skattesubjekt och att det är andelsägarna som 

beskattas för dess inkomst. Andelsägarna har gjorts till skattesubjekt istället för burettslaget 

för att skapa neutralitet i beskattningen mellan egnahemsägare och andelsägare i burettslag.104

För att beskattning ska få ske enligt denna reglering måste 85 % av hyresintäkterna komma 

från andelsägarna. Om kravet inte är uppfyllt beskattas burettslaget som ett aktiebolag och ses 

därmed som ett eget skattesubjekt.

 

105

4.2.3 Kapitalinkomster m.m. 

  

Eftersom det inte är burettslaget som beskattas sker en fördelning av intäkter och kostnader på 

andelsägarna. Enligt 7 § 3-5 skatteloven ska som intäkter tas upp ränteintäkter, andra intäkter 

som har inte kan hänföras till burettslagets fastighet samt vinst vid försäljning av burettslagets 

egendom. Som avdrag medges räntekostnader, vissa pensionskostnader för anställda, 

kostnader som inte kan hänföras till burettslagets fastighet samt för förlust vid försäljning av 

burettslagets egendom. Övriga intäkter och kostnader än de som nämns ovan sak inte tas upp 

eller dras av. Hyresintäkter från t.ex. uthyrning av lokaler för dagisverksamhet eller uthyrning 

av butikslokaler beskattas alltså inte. Utdelning till burettslaget beskattas dock som annan 

intäkt som inte kan hänföras till fastigheten.106

5. Analys och diskussion 

 

5.1 Allmänna synpunkter 
Generellt kan sägas att beskattningen av bostadsrättsföreningar och dess medlemmar har gått 

från att beskatta mestadels medlemmarna till en uppdelning av beskattningen mellan medlem 

och förening till att nästan uteslutande beskattas hos föreningen.  

                                                 
103 Wyller, 2009, s. 55 ff. 
104 Zimmer, 2009, s. 104 ff. 
105 Lignings-ABC 2011, s. 200. 
106 Lignings-ABC 2011, s. 198 f. 
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Frågan om beskattningen av bostadsrättsföreningar är i grund och botten en bostadspolitisk 

fråga och under 1900-talet har föreningarna varit föremål för både skattesubventioner samt 

haft möjlighet att erhålla förmånliga lån från staten. Bostadsrättsföreningar och dess 

medlemmar tycks också ha fått en alltmer lindrig beskattning och större bostadssubventioner i 

jämförelse med t.ex. villaägare genom åren. Det ironiska med den bilden är att rollerna vid 

1900-talets början var ombytta då egnahemsägare hade fler fördelar i beskattningshänseende. 

En mer eller mindre jämlik beskattning uppnåddes senare i samband med införandet av 

schablonbeskattningen på 1950-talet men utvecklingen därefter har övervägande gynnat 

bostadsrättsföreningar.  

5.1.1 Neutralitet i beskattningen? 
En målsättning med skattereformen år 1990–1991 var att beskattningen av olika 

boendeformer skulle vara så likartad som möjligt. Syftet med uppdelningen mellan 

inkomstslagen kapital och näringsverksamhet avsåg att göra enkla och enhetliga regler för 

inkomstbeskattningen.107

Före förmögenhetsskatten avskaffades 2007 beskattades ägare av privatbostadsrätt samt 

privatbostadsfastighet för sitt innehav. Tillgången ansågs vara en skattepliktig förmögenhet 

om värdet var positivt efter avdrag för den skattskyldiges skulder. Förmögenhetsvärdet för 

bostadsrättshavare beräknades utifrån den egna lägenhetens andel i fastighetens 

taxeringsvärde minskat med avdrag för föreningens skulder. För ägare av 

privatbostadsfastigheter gjordes beräkningen med utgångspunkt i taxeringsvärdet. Båda 

beräkningsmetoderna ansågs dock undervärdera det faktiska värdet av innehavet men 

bostadsrättshavare beskattades lindrigare. Den största anledningen till detta angavs vara att 

taxeringsvärdet på fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar inte påverkas av 

marknadsvärdet hos lägenheterna.

 När det gäller bostadsrättföreningar så är tanken på neutralitet inte 

ett nytt påfund. De första specifika beskattningsreglerna för bostadsföreningar kom till just på 

grund av att föreningarna drabbades hårdare än t.ex. aktiebolag och egnahemsägare för sitt 

fastighetsinnehav. Införandet av schablonbeskattning av bostadsföreningar innebar också att 

skattemässig likhet mellan egnahemsägare och bostadsrättshavare uppnåddes. Det kan dock 

ifrågasättas om beskattningen avseende direkt ägda och indirekt ägda bostäder är neutrala. 

Nedan följer några exempel på hur beskattningen kan slå olika beroende på ägarform.   

108

                                                 
107 Prop. 1997/98:1, Bilaga 6, s. 7 f. Se även prop. 1989/90:110 s. 293 f. 

 I storstadsregionerna så kunde en bostadsrätt vara värd 

108 Se prop. 1996/97:117 s. 59 ff. 
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flera miljoner kronor men detta återspeglades inte på förmögenhetsvärdet eftersom det 

baserades på taxeringsvärdet på fastigheten. 

Enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift är maxtaxan för inkomståret 2011 

avseende kommunal fastighetsavgift för småhus 6 512 kr eller 0,75 % av taxeringsvärdet om 

det ger lägre avgift. För bostadsrättsföreningar är motsvarande siffror 1 302 kr per 

bostadslägenhet men alternativt 0,4 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. Om 

föreningen innehar lokaler betalas statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet till den 

del det avser lokaler enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt. I samband med 

införandet av statlig fastighetsskatt år 1985 beskattades egnahem, fritidshus samt fastigheter 

som ägdes av bostadsrättsföreningen efter samma skattesats även om vissa lättnadsregler 

fanns för fastigheter som erhållit räntebidrag. Tanken var att skatteuttaget skulle fördelas så 

rättvist som möjligt mellan olika fastighetsägare.109 Vid samband med avskaffandet av den 

statliga fastighetsskatten betalde en småhusägare i genomsnitt fem gånger mer i 

fastighetsskatt än bostadsrättshavare. Trots denna olikhet valde lagstiftaren att bibehålla denna 

relation i skatteuttaget.110

Ett ytterligare område där neutralitet i beskattningen kan ifrågasättas är vid överlåtelse och 

pantsättning av bostadsrätt och fastighet. Enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter tas stämpelskatt ut vid beviljande av ansökan om inteckning i fast 

egendom. Skattesatsen är tjugo kronor för varje fullt tusental kronor av det belopp som 

intecknats. Eftersom inteckning krävs för att pantbrev ska kunna utfärdas medför detta en 

kostnad för köpare av småhus. Ett fastighetsköp på 1 500 000 kr där inteckning i fastigheten 

görs med 1 000 000 kr innebär en stämpelskatt på 20 000 kr för fastighetsägaren. 

Stämpelskatt tas även ut när fast egendom förvärvas med en skattesats om femton kronor för 

varje fullt tusental kronor av egendomens värde. Med egendomens värde avses det högsta av 

köpeskillingsbeloppet eller taxeringsvärdet. Fastighetsägaren får därmed betala 15 000 kr i 

ytterligare stämpelskatt. Vid överlåtelse av en bostadsrätt finns inga motsvarande kostnader. 

Pantsättning sker utan avgift för köparen och några andra skatter är inte förenade med 

förvärvet. För bostadsrätter finns visserligen inget register eller liknande som staten måste 

bekosta men oaktat detta innebär ändå stämpelskatten att beskattningen inte kan anses neutral 

vid en jämförelse av kostnader vid överlåtelser av bostadsrätter och fastigheter. Det skulle 

vara relativt enkelt att införa en överlåtelseskatt på bostadsrätter. Eftersom det som i fallet 

  

                                                 
109 Prop. 1984/85:18 s. 11 ff. 
110 Prop. 2007/08:27 s. 80. 
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med avyttring av fastighet inte krävs någon registreringsändring i fastighetsregister m.m. är 

det heller inte förenat med några kostnader för skattens indrivning. En lösning kan vara att 

kvotera kapitalvinsten vid försäljning av bostadsrätter till 22,5/30 vilket skulle innebära en 

överlåtelseskatt på ca 1,7 % vid jämförelse med vinstbeskattningen av fastigheter. 

Beskattningen vid överlåtelse av fastigheter och bostadsrätter har inte heller alltid varit 

likformig. I dagsläget beskattas en eventuell vinst på avyttring av en fastighet respektive en 

bostadsrätt med 30 % av ett kvoterat belopp om 22/30 av kapitalvinsten. Före år 1984 så 

beskattades inte vinster vid överlåtelse av bostadsrätter så länge innehavstiden översteg fem 

år. Under denne femårsperiod reducerades dessutom den skattepliktiga andelen av vinsten 

enligt en fallande skala. Genom en lagändring i KL infördes eviga realisationsvinster vid 

avyttring av bostadsrätter.111

Ett privatbostadsföretag har även lindringar i beskattningen i jämförelse med andra företag 

som bedriver fastighetsförvaltning. En vanlig ekonomisk förening eller aktiebolag är föremål 

för ekonomisk dubbelbeskattning d.v.s. föreningen påförs bolagsskatt för eventuella 

överskott och medlemmar eller delägare beskattas för utdelning och andra förmåner. Detta 

gäller dock i vissa fall inte för inte för privatbostadsföretag. Förmånen för medlemmen att 

nyttja en lägenhet i fastigheten är skattefri (42 kap. 28 § IL) och eventuella hyresintäkter som 

en förening har beskattas inte. I andra företag som hyr ut lägenheter och lokaler beskattas 

överskottet med 26,3 % i skatt. För vanliga företag medges visserligen avdrag för kostnader i 

verksamheten men det måste ändå anses förmånligare att inte behöva skatta för intäkten alls. 

 Fastighetsägare har under samma tidpunkt inte haft någon 

liknande skattelättnad vid avyttring.  

Sammanfattningsvis vågar jag ändå påstå att privatbostadsföretag och dess medlemmar har en 

klar skattemässig fördel i flera avseenden vad gäller beskattningen av sitt fastighetsinnehav 

och intäkter från detta. Vilket annat företag kan t.ex. bedriva uthyrning av lägenheter, lokaler 

och bilplatser m.m. till ett belopp som kan uppgå till 40 % av de totala intäkterna utan att 

beskattas? Efter RegR avgörande beskattas inte avkastning i form av ränta på dessa intäkter 

heller, förutsatt att dessa endast förräntats på föreningens bankkonto. Vid införandet av 

schablonbeskattningen anförde departementschefen farhågor om att bostadsföreningar som 

formellt sett uppfyllde verksamhetskravet skulle kunna använda föreningen i skatteflyktssyfte 

p.g.a. lindrigare beskattningsregler.112

                                                 
111 Se prop. 1983/84:67 s. 30 ff. 

 Det kanske inte har kommit så långt som att kalla det 

112 Se prop. 1954:37 s. 32. 
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skatteflykt men det föreligger en klar skattemässig fördel att bedriva näringsverksamhet i ett 

privatbostadsföretag jämfört med den verksamhet som bedrivs enligt de konventionella 

beskattningsreglerna. 

5.1.2 Privatbostadsföretag som företagsform  
För att näringsverksamhet ska anses föreligga brukar krävas att de s.k. näringskriterierna i 13 

kap. 1 § IL är uppfyllda. Näringsverksamhet anses föreligga när förvärvsverksamhet bedrivs 

självständigt, varaktigt och i vinstsyfte. Normalt sett bedrivs bostadsrättsföreningar enligt en 

självkostnadsprincip och därför måste generellt sett vinstsyftet saknas. För att täcka in de fall 

där juridiska personer som inte bedriver näringsverksamhet har inkomster och utgifter från 

t.ex. kapitalförvaltning finns bestämmelsen i 2 § där det framgår att inkomster och utgifter på 

grund av innehav av tillgångar och skulder eller i form av kapitalvinster och kapitalförluster 

räknas till inkomstslaget näringsverksamhet, även om inkomsterna eller utgifterna inte ingår i 

en näringsverksamhet.113

De särskilda bestämmelserna för privatbostadsföretag återfinns i 39 kap. IL. I kapitlet 

samlades vid införandet av IL bestämmelser som gäller olikartade företeelser som att 

resultatet av hela eller en del av näringsverksamheten ska beräknas enligt schablon eller att 

avdrag ska göras för viss utdelning eller avsättning för vissa fonder. Många av 

bestämmelserna togs in i kapitlet av praktiska skäl och förenklingsskäl.

 Oavsett om det kan anses att privatbostadsföretag verkligen bedriver 

näringsverksamhet så sker beskattningen i inkomstslaget näringsverksamhet. För att avvika 

från den konventionella beskattningen finns därför särskilda bestämmelser för 

privatbostadsföretag i IL.  

114  Kapitlet hör i sin 

tur till avdelning V i IL vilket innehåller bestämmelser om beräkning av skatteunderlaget i 

inkomstslaget näringsverksamhet. För vissa stiftelser, ideella föreningar, registrerade 

trossamfund och andra juridiska personer finns speciella regler i 7 kap. Kapitlet innehåller 

bestämmelser om att vissa juridiska personer är helt eller delvis undantagna från 

skattskyldighet bl.a. avseende fastighetsinnehav och inkomster från dessa. Skillnaden är alltså 

att det i 39 kap. anges begränsningar i skatteplikten men i 7 kap. anges undantag från 

skattskyldigheten.115

                                                 
113 Jfr prop. 1999/2000:2, del 2, s. 159 f.   

 

114 Se prop. 1999/2000:2, del 2, s. 433. 
115 Se bl.a. Melz & Silfverberg, 2009, s.378 f. 
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Det kan spekuleras i att lagstiftaren medvetet eller undermedvetet velat att en presumtion för 

beskattning av privatbostadsföretag ska föreligga och att den i sin tur ska begränsas med 

inskränkt skatteplikt i stället för att med en placering i 7 kap. IL undanta skattskyldigheten. 

5.2 Synpunkter på gällande rätt m.m. 
Som framgår av ovan i avsnitt 3.2 har RegR i RÅ 2010 ref 116 varit allt annat än tydlig när 

den sökt fastställa vilka ränteinkomster som ska anses vara hänförliga till fastigheten. Det 

enda som egentligen fastställs i domen är att det inte finns någon särskild bestämmelse 

avseende ränteinkomster i privatbostadsföretag och att det får avgöras i det enskilda fallet 

vilka ränteintäkter som ska åtnjuta skattefrihet i konsekvens med 39 kap. 25 § IL. Eftersom 

domstolen inte motiverat dess beslut ytterligare är det svårt att avgöra vilka omständigheter 

som fällde avgörandet i rättsfallet. Vad som framstår som klart är att argumenten som 

framfördes i SRN varken tillsammans eller vart och ett för sig utgjorde tillräcklig grund för att 

beskatta ränteintäkterna. Det ligger då nära till hands att se det som att RegR istället använt 

sig av ett eller flera av argumenten som det allmänna ombudet och ledamöterna med 

avvikande mening använt sig av i sina respektive resonemang. Nedan kommer argumenten, 

både för och emot beskattning, att kommenteras. 

5.2.1 Skatterättslig legalitet & lagtolkning 
Ett av huvudargumenten som framförts mot beskattning av ränteintäkterna både i doktrin och 

i SRN:s förhandsbesked är att lagtextens utformning i sig inte ger klart uttryck för att 

ränteintäkter ska beskattas. Man har med andra ord fört ett resonemang om skatterättslig 

legalitet. Den skatterättsliga legalitetsprincipen brukar beskrivas med den latinska frasen 

nullum tributum sine lege, ingen skatt utan lag. Ett skatteanspråk ska kunna uttolkas i lagen 

och får inte grundas på enbart uttalanden i förarbeten. Om förarbetena dessutom är oklara kan 

man inte läsa in något mer i dem än vad som faktiskt står. De lagtolkningsalternativ som 

används för att fastställa innebörden av lagtext ska inte användas för att tolka uttalanden i 

förarbeten.116

Vid lagtolkning i skatterättsliga sammanhang är den rådande uppfattningen att s.k. fri 

lagtolkning inte får företas om det är till nackdel för den enskilde. Innebörden av fri 

lagtolkning är att domaren frigör sig från lagtexten efter eget skön till exempel på grund av 

den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen i samhället. De lagtolkningsmetoder som i 

  

                                                 
116 Lodin m.fl., 2009, s. 667 ff. 
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stället normalt används är semantisk analys, subjektiv & objektiv tolkning samt teleologisk 

tolkning. Den första metoden innebär att det måste fastställas vad lagtextens ord har för 

innebörd i det allmänna språkbruket. När objektiv tolkning används tillmäts lagens 

ordalydelse störst vikt och vid användandet av den subjektiva tolkningsmetoden tillmäts 

förarbetena störst betydelse. Tonvikten läggs då på att försöka kasta ljus över lagstiftarens 

syfte med lagen. Om den situationen uppstår att lagens ord och förarbetena är motstridiga har 

man i praxis hållit fast vid lagtexten. Teleologisk lagtolkning innebär att man enbart med 

ledning av lagens ordalydelse försöker fastställa ändamålet. I realiteten använder sig 

domstolarna oftast av en kombination av dessa tolkningsmetoder.117

Vid en tolkning av lagtexten i 39 kap. 25 § IL uppkommer frågan om vad som avses med 

uttrycket ”hänförliga till fastigheten” samt vilken eller vilka tolkningsmetoder som lämpar sig 

bäst för att fastställa detta. I ett allmänt språkbruk kan t.ex. ordet hänförliga innebära att något 

kommer ifrån, emanerar, är kopplat eller har ett direkt samröre med fastigheten. En inkomst 

eller en utgift kan inte existera om inte fastigheten på något sätt ger upphov till den. Vidare 

bör en objektiv tolkning av lagtexten innebära att avkastning i form av ränta på medel som på 

något sätt kommer från fastigheten måste anses hänförliga till fastigheten. Om man istället 

begagnar sig av en subjektiv tolkningsmetod och tittar på vad som sagts i förarbetena hittar 

man stöd för att ränteintäkter ska beskattas. Det förefaller här som om det råder 

motstridigheter mellan lagens ordalydelse och uttalanden i förarbetena vilket torde innebära 

att lagtexten ska ges företräde, åtminstone om man ska gå enligt praxis. SRN har därför i sitt 

förhandsbesked enligt min mening tolkat in något som inte åsyftats i förarbetena när den 

anförde ”att uttrycket hänförliga till fastigheten tagits in i lagtexten har inte kommenterats i 

lagstiftningsarbetet ”[…] Det får därför uppfattas som ett förtydligande av vad som gällde 

tidigare […].” Nämndens hänvisning till uttalandet

 

118

Även om det inte berörts i förarbetena vad uttrycket hänförlig till fastigheten ska innefatta så 

borde uttrycket ändå innebära att en ändring varit avsedd. Detta speciellt eftersom det är till 

fördel för den enskilde. Att utgå ifrån att någon ändring inte varit avsedd måste innebära att 

uttrycket i sig inte har någon självständig betydelse och att någon faktisk ändring inte ska 

anses ha skett. Som det allmänna ombudet påpekade i förhandsbeskedet innebär ett sådant 

 i prop. 1954:37 är ytterligare ett 

exempel på att den tillmätt förarbetena för stor betydelse och speciellt med tanke på att det 

inte är förarbetena till den numera gällande lagstiftningen.  

                                                 
117 Lodin m.fl., 2009, s. 667 ff. 
118 Se ovan i avsnitt 2.2.4. 
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synsätt i vissa fall en skatteskärpning och syftet med lagändringen var ju att lindra 

beskattningen för privatbostadsföretag som inte hade några räntekostnader. 

5.2.2 Förändrad beskattning 
Ett annat huvudargument för att ränteintäkter ska anses vara hänförliga till fastigheten verkar 

enligt min uppfattning ligga i det faktum att inkomstslagen annan fastighet, jordbruksfastighet 

och rörelse slogs ihop till inkomstslaget näringsverksamhet i samband med skattereformen i 

början av 1990-talet. Argumentet innebär kortfattat att uttalandet i prop. 1954:37 s. 34 endast 

innebär att inkomster andra än dem av annan fastighet fortfarande ska beskattas i deras 

respektive inkomstslag. Reglerna för beskattning av vilket inkomstslag ränteintäkter skulle 

beskattas i ändrade sedan med prop. 1983/84:84 s. I propositionen anfördes följande.119

[…] ränta och utdelning som influtit från kapital som hänför sig till en konventionellt 

beskattad fastighet räknas som intäkt av annan fastighet. Däremot bör ränteintäkt och 

utdelning aldrig få påverka inkomstberäkningen av schablontaxerade fastigheter, dvs. 

fastigheter som avses i 24 § 2 och 3 mom. KL. Ränta och utdelning som tillfaller exempelvis 

en bostadsrättsförening skall alltså fortfarande hänföras till inkomstslaget kapital. 

 

Ovanstående torde i sin tur innebära att det tidigare hindret som uppställdes mot att beskatta 

ränteintäkter i inkomstslaget annan fastighet undanröjts men att det uppställdes ett nytt hinder 

för detta. Detta hinder anses ha försvunnit i samband med skattereformen då reglerna 

ändrades så att ränteintäkter på banktillgodohavanden skulle tas upp i inkomstslaget 

näringsverksamhet, och inte i inkomstslaget kapital. Eftersom ränteintäkter inte räknades in i 

schablonbeloppet togs dessa upp i inkomstslaget näringsverksamhet men efter RÅ 2010 ref. 

116 anses vissa ränteinkomster hänförliga till fastigheten och ska inte tas upp till beskattning. 

Det kan ses som om att verksamheten som bedrivs i ett privatbostadsföretag i normalfallet 

utgör fastighetsförvaltning och ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Regeln i 39 

kap. 25 § IL gör avsteg från huvudregeln för beräkning av ett företags skattepliktiga resultat 

och däri innefattas bl.a. ränteintäkter. 

I mina ögon framstår det som att reglerna för beskattning av dessa inkomster förändrats 

genom att inte förändras. Med det menar jag att beskattningsreglerna tillämpats någorlunda 

lika genom årtiondena men reglerna runt omkring har genomgått stora förändringar jämfört 

med hur det såg ut på 1950-talet; inte minst med den stora skattreformen på 1990-talet. I takt 

med att lagstiftningen runt omkring förändrats genom åren har andemeningen med 

                                                 
119 Prop. 1983/84:84 s. 182 f. 
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inkomstreglerna för bostadsföreningar i sitt sammanhang blivit en annan än vad som först 

åsyftats. Lagstiftaren har i förarbetena till den senaste lagändringen slentrianmässigt hänvisat 

till att inkomster som inte ingår i själva fastighetsförvaltningen ska beskattas på samma sätt 

som i dag och samtidigt ändrat lagens ordalydelse till något som är allt annat än klart. 

5.3 Avslutning  
Det har i skrivandets stund gått lite mer än ett år sedan avgörandet i RÅ 2010 ref. 116 där det 

fastställts att vissa ränteinkomster ska undantas beskattning enligt 39 kap. 25 § IL. Det finns 

fortfarande inga specifika regler om ränteintäkter eller andra kapitalinkomster i 

privatbostadsföretag. Denna inaktivitet från lagstiftaren kan kanske tolkas som ett tyst 

samtycke till nuvarande praxis men klart är i alla fall att det råder osäkerhet i 

rättstillämpningen avseende hur kapitalinkomster ska behandlas i skattehänseende. 

Ur en rättvisesynpunkt kan det anses att bostadsrättsföreningar och deras medlemmar har 

alldeles för många skattemässiga fördelar gentemot andra fastighetsägare. Att utvidga 

skattefriheten till att omfatta ytterligare inkomster bidrar till att ytterligare snedvrida 

beskattningen. 

5.3.1 Obehöriga skattevinster 
Prejudikatet från RegR kan i vissa fall ge upphov till oönskade effekter i form av 

skatteundandragande. Jag tänker då främst på möjligheten att som medlem i en 

bostadsrättsförening kunna sätta in pengar på ett av föreningen ägt konto för att sedan direkt 

eller indirekt, åtnjuta skattefrihet på avkastningen av de insatta medlen. Nedanstående 

exempel visar resonemanget. 

Exempel 

En bostadsrättsförening med 200 medlemmar har föregående år ett resultat om 0 kr efter skatt. 

Intäkter i form av årsavgifter, hyra m.m. uppgick totalt till 8 000 000 kr och driftskostnader i 

form av amorteringar på lån, uppvärmning, fastighetsskatt m.m. till 7 800 000 kr. I föreningen 

finns 200 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt. Inför nästa räkenskapsår har 

föreningen beslutat att höja årsavgifterna med i snitt 500 kr/mån trots att intäkter och 

kostnader enligt beräkning förväntas bli oförändrade från föregående år. Efter år 1 sänks 

årsavgifterna så att de matchar kostnaderna. Resultatet för år 1 blir ett överskott med 1 200 

000 kr plus 19 412 i ränta. Vinsten balanseras i ny räkning och placeras på ett bankkonto med 

en fast ränta på 5 procent över 4 år. Efter fem år blir resultatet så här.  
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Inkomstår Kapitalbelopp      Räntebelopp 

1  1 200 000      19 412 

2  1 219 412      60 972 

3  1 280 384      64 020 

4  1 344 404      67 222 

5  1 411 626      70 582 

Summa 1 482 208      282 208 

Föreningen har över fem år erhållit totalt 282 208 kr i ränteintäkter som enligt gällande rätt 

inte ska tas upp till beskattning. Om det ursprungliga beloppet om 1 200 000 kr dessutom 

används till att amortera på föreningens skulder blir inbetalningarna som medlemmarna gjort 

avdragsgilla vid en försäljning av bostadsrätten eftersom inbetalningarna då är att anse som 

kapitaltillskott. Alternativt kan föreningen fatta beslut om utdelning motsvarande det 

inbetalda kapitalbeloppet utan att beskattning utlöses för medlemmarna. 

Jag inser att resonemanget är ett teoretiskt sådant och att det i praktiken torde vara svårt att 

genomföra men likväl visar exemplet på ett möjligt scenario som innebär en form av obehörig 

vinst i beskattningen. 

5.3.2 Några tankar de lege ferenda 
Frågan är vilka regler som ska gälla för att bestämma om andra ränteintäkter och 

kapitalinkomster ska anses vara hänförliga till fastigheten eller inte. I en artikel120 från 2011 

anser författaren att förutom de inkomster som Skatteverket angett i handledning för 

beskattning121

Även om jag delvis håller med författaren om vad som bör vara föremål för beskattning så 

avviker min uppfattning om hur den ska gå till på en viktig punkt. Det bör enligt min mening i 

första hand inte tas någon avgörande hänsyn till om ränteintäkter eller andra kapitalinkomster 

 bör ränta på medel som avsatts för viss investering i fastigheten samt ränta på 

vinster från upplåtelser och försäljningar av bostadsrätter som sparats för specifika åtgärder på 

fastigheten anses hänförliga till fastigheten. Han anser vidare att mellanskillnad som utbetalas 

i samband med avtal om räntegaranti vid lån eller kontrakt för att neutralisera ränterisker som 

t.ex. terminskontrakt och ränteterminer ska hönföras till fastigheten. Avgörande är dock att 

lånen används till att finansiera ny-, till- eller ombyggnad på företagets fastighet. 

Ränteinkomster som hör till en självständig kapitalförvaltning eller annan näringsverksamhet 

än fastighetsförvaltning bör enligt författaren beskattas i vanlig ordning. 

                                                 
120 Tegnander, SN 2011 s. 216 f.  
121 Se ovan under avsnitt 3.3. 
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plöjs ned i fastigheten. Med ett sådant resonemang kan t.ex. spekulativa affärer med 

värdepapper inbringa en avsevärd vinst som blir skattefri. Det bör istället tas hänsyn till syftet 

med placeringen av tillgångarna. Att ränteintäkter genereras på ett av föreningen ägt 

bankkonto är oundvikligt eftersom årsavgifter, hyresintäkter och liknande i normalfallet 

betalas in på dessa. Om en förening istället använder sina likvida medel till att aktivt försöka 

få en avkastning på dessa torde gränsen för vad som kan innefattas i fastighetsförvaltningen 

vara överskriden.     

5.3.3 Slutsats 
Efter att noga ha vägt samman argumenten ovan har jag kommit fram till följande slutsats vad 

gäller bedömningen om en kapitalinkomst ska anses vara hänförlig till fastigheten.  

I de fall ett privatbostadsföretag har ränteintäkter eller andra kapitalinkomster som inte enligt 

gällande rätt kan anses hänförliga till fastigheten och det står och väger mellan att beskatta 

eller att inte beskatta en intäkt bör avgörande för om beskattning ska ske vara om det går att 

fastställa ett vinstsyfte med den företagna transaktionen eller kapitalplaceringen. Denna 

konstruktion skulle i sådana fall likna den som används i dansk rätt avseende liknande 

inkomster där man fäster avgörande vikt vid om föreningen vidtagit någon väsentlig 

prestation för att förvärva intäkten.  

Det sagda innebär att kapitalinkomster som hänför sig till transaktioner som objektivt sett är 

företagna i vinstsyfte inte kan anses vara hänförliga till fastigheten och ska därmed tas upp till 

beskattning. Motsatsvis innebär detta att kapitalinkomster som enbart tillkommer föreningen 

på grund av passiva placeringar, oväntade vinster eller andra slumpartade intäkter bör anses 

hänförliga till fastigheten.   
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