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YRKANDEN M.M.

Skatteverket yrkar att kammarrätten ska fastställa Skatteverkets

omprövningsbeslut den 23 december 2013 och att Nordfirst Invest AB

(Nordfirst) inte ska tillerkännas någon ersättning för kostnader i

förvaltningsrätten. Till stöd för sin talan anför Skatteverket bl.a. följande.

Nordfirst har under åren 2009-2011 köpt och sålt Deifierabolag. Någon

annan omsättning än dessa försäljningar har inte redovisats sedan juni 2009.

Efter denna tidpunkt torde därför tillhandahållandet av lagerbolag ha varit

bolagets enda verksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandena

HFD 2012 not. 34 och HFD 2013 not. 42 prövat frågan om

dotterbolagsandelars karaktär vid s.k. paketering av tillgångar och då funnit

att andelarna inte utgjort lagertillgångar. I detta fall är det dock inte fråga

om någon paketering av tillgångar utan om försäljning av lagerbolag.

Avgörandena från Högsta förvaltningsdomstolen är därför inte relevanta.

Nordfirst verksamhet har varit tämligen omfattande och har bedrivits under

en betydande tidsperiod. Andelarna måste därmed ha varit lagertillgångar

enligt 17 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Nordfirst anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. De

Deifierabolag som bolaget sålt har försetts med ett värde som gjort att de

betingat ett väsentligt högre värde än ett lagerbolag. Deifierabolagen har ägt

en tillgång på samma sätt som bolag i vilka det har förpackats en fastighet,

ett projekt eller en immateriell tillgång. Enligt gällande praxis är andelar i

bolag som köps och förses med en tillgång och som sedan säljs att anse som

näringsbetingade andelar. Det har inte någon betydelse att transaktionerna

görs i snabb följd eller att syftet redan vid köpet är att andelarna ska säljas.

Inte heller har det någon betydelse att bolagen inte bedriver någon

verksamhet eller vad det säljande bolaget, utöver försäljningarna, bedriver

för verksamhet.
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Av praxis framgår att andelar som innehas i annan verksamhet än sådan

som bedrivs av banker, försäkringsbolag, företag med byggnadsrörelse eller

handel med fastigheter inte anses som lagerandelar, om inte andelarna ingår

i en handel med värdepapper (jfr HFD 2013 not. 42). I nu aktuella mål är

det ostridigt att Nordflrst inte har bedrivit någon av de ovan angivna

verksamheterna och att köpen och försäljningarna av andelama i

Deifierabolagen inte har utgjort handel med värdepapper. Nordfirst andelar i

Deifierabolagen kan därför inte anses som lagerandelar på någon av dessa

grunder. Det har heller inte framkommit att andelarna kan anses som

lagerandelar på någon annan grund. Vad Skatteverket har anfört om att det

inte har paketerats några tillgångar i bolagen förändrar inte denna

bedömning. Skatteverkets överklagande ska därför avslås i denna del.

Vid denna utgång saknas skäl att göra en annan bedömning än den

förvaltningsrätten har gjort i fråga om ersättning för kostnader.

Skatteverkets överklagande ska därför avslås även i denna del.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3).

Christina!
lagman
ordförande

Fredrik Hammarström
kammarrättsråd
referent

Lina Hjorth
tf. kammarrättsassessor

Arvid Gerge
föredragande
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YRKANDEN M.M.

Skatteverket beslutade den 23 december 2013

- att avseende taxeringsår 2010 genom eftertaxering höj a inkomst av

näringsverksamhet med 625 000 kr, att ta ut skattetillägg med 40

procent av en fjärdedel av minskningen av underskott om 187 443

kr och att ta ut skattetillägg med 40 procent av den skatt som ska

betalas på 437 557 kr,

att avseende taxeringsår 2011 genom eftertaxering höja inkomst av

näringsverksamhet med 2 400 000 kr, att ta ut skattetillägg med 40

procent av den skatt som ska betalas på 2 400 000 kr och att inte

medge avdrag för tidigare års underskott med 187 443 kr samt

- att avseende taxeringsår 2012 höj a inkomst av näringsverksamhet

med 200 000 kr och att ta ut skattetillägg med 40 procent av en

fjärdedel av minskningen av underskottet om 200 000 kr.

Skälen for beslutet framgår av bilaga 1.

Nordfirst Invest AB (bolaget) yrkar att beskattning ska ske i enlighet med

inlämnade deklarationer. Bolaget yrkar även att påförda skattetillägg ska

undanröjas eller sättas ned i sin helhet. Vidare yrkar bolaget ersättning för

kostnader i förvaltningsrätten med 25 000 kr inklusive mervärdesskatt. Till

stöd för sin talan anför bolaget sammanfattningsvis följande. Skatteverket

hänvisar till domar som rör försäljning av ett stort antal lägenheter, samt

mål där verksamheten bestått i att köpa upp onoterade bolag och likvidera

dessa. När det gäller lägenhetsförsäljningarna har det varit bolag vars verk-

samhet varit inriktad på att bygga bostäder och avyttra dessa. Avseende de

onoterade bolagen är det verksamhetens karaktär som gör att andelarna

klassas som lagerandelar. I ett antal rättsfall både från underinstanser och

Högsta förvaltningsdomstolen, såsom HFD 2012 not 34 och HFD 2013 not

42, har det slagits fast att dotterbolag är kapitaltillgångar även om dessa
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anskaffats for att senare avyttras. I förevarande fall har bolaget förvärvat

dotterbolag, for att i ett senare skede sälja dessa. Dotterbolagen är kapital-

tillgångar och bolagets verksamhet är.inte att bedriva värdepappersrörelse.

Även om de sålda bolagen inte har förvärvat någon materiell tillgång har

de ökat i värde under den tid bolaget ägt dem. På samma sätt som vid pake-

tering har bolaget tillgodogjort sig värdeökningen genom att sälja dotterbo-

lagen. Det finns inget stöd för att klassa dotterbolagen som lagertillgångar.

Skatteverket har hänvisat till att det inte bedrivs någon näringsverksamhet i

dotterbolagen. Även en helt passiv verksamhet som endast består i att ha

aktiekapitalet på ett konto i en bank innebär att bolaget bedriver närings-

verksamhet.

Skatteverket vidhåller vid obligatorisk omprövning sitt beslut. Skatteverket

anser att någon ersättning för kostnader inte bör medges. För det fall för-

valtningsrätten anser att bolaget är berättigat till ersättning anser Skatte-

verket att en ersättning om totalt 10 000 kr framstår som skälig. Skattever-

ket anför vidare huvudsakligen följande. Skatteverket har gjort bedöm-

ningen att de inköpta bolagen inte utgör näringsbetingade aktier och att

vinsterna vid försäljningen inte kan vara skattefria. Aktierna bör anses som

lagertillgångar. I de avgöranden som bolaget hänvisar till var det fråga om

att flytta rSÖgarif af tffl dotterföretag inför en försäljning och därefter sälja

andelama skattefritt. I förevarande fall är det inte fråga om någon förpack-

ning. Syftet med transaktionerna var att kunna tillgodoräknas ett betydande

gränsbelopp med en annan koncerns lönekostnader som underlag. Nord-

first Ihvest AB har i flera omgångar köpt bolag i syfte att före respektive

årsskifte sälja dessa vidare styckvis. Dotterbolagen har inte bedrivit någon

verksamhet. Tillgångarna var avsedda för omedelbar omsättning, jfr..

Kammarrätten i Stockholms dom från den 29 september 2010 i mål nr

3355-3357-10. Det rör sig därmed inte om en avyttring av en investering

som bolaget gjort. En eventuell värdeökning under innehavet i de förvär-

. vade bolagen har inte någon relevans för den aktuella frågan.
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Av 17. kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att en lager-

tillgång är en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning.

Med kapitaltillgångar avses, enligt 25 kap. 3 § andra stycket IL, andra till-

gångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kund-

fordringar och liknande tillgångar, inventarier och patent och andra sådana

rättigheter.

Enligt regler i 25 a kap. IL ska en kapitalvinst som är hänförlig till närings-

betingade aktier inte tas upp. En andel är, enligt 24 kap. 13 och 14 §§ IL,

näringsbetingad om den är en kapitaltillgång och inte är marknadsnoterad.

127 kap. 6 § IL finns särskilda regler om när en andel anses som lagertill-

gång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.

En huvudprincip vid inkomstbeskattningen är att bevisbördan ligger på

Skatteverket ifråga om intäkter och på den skatteskyldige beträffande kost-

nader. Detta gäller för det ordinarie förfarandet. Avseende taxeringsåren

2010 och 2011 är det fråga om eftertaxering. Skatteverket har gällande

dessa år att göra mycket sannolikt att bolaget redovisat en för låg inkomst

avseende näringsverksamhet och därigenom lämnat en oriktig uppgift.

Av utredningen i målen framgår att Nordfirst Invest AB under år 2009

köpte 30 bolag som inte bedrev någon egen verksamhet. Bolagen avyttra-

des därefter styckvis. Under 2009 såldes åtta bolag och i början av 2010

såldes de kvarvarande bolagen till den ursprungliga säljaren. I slutet av

2010 anskaffades samma bolag på nytt och under året avyttrades sedan nio

bolag. Transaktionerna upprepades även under år 2011 och en tilläggs-

köpeskilling erhölls under detta år. Vinsterna vid försäljningarna uppgick

till 625 000 kr taxeringsår 2010, 2 400 000 kr taxeringsår 2011 och
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200 000 kr taxeringsår 2012. Syftet med de genomförda transaktionerna

ska ha varit att bolaget skulle kunna beräkna gränsbelopp med även

säljarens lönekostnader som underlag.

Det är ostadigt att Nordfirst lavest AB inte bedriver byggnadsrörelse, han-

del med fastigheter eller värdepappersrörelse. Aktierna i de omsatta dotter-

bolagen kan därmed inte med stöd av dessa regler anses vara lagertill-

gångar. Frågan är då om aktierna är lagertillgångar enligt bestämmelsen i

17 kap. 3 § IL.

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2012 not 34 och HFD 2013 not

42 prövat huruvida fastigheter paketerade i dotterbolag respektive bildade

proj ektbolag var att se som lagertillgångar eller kapitaltillgångar.

I HFD 2012 not 34 var syftet att moderbolaget skulle sälja andelarna i de

fem dotterbolagen externt inom en treårsperiod. Eventuellt skulle samtliga

bolag kunna komma att säljas under ett och samma år. Högsta förvalt-

ningsdomstolen uttalade, efter att ha konstaterat att aktierna inte ansågs

vara lagertillgångar enligt 27 kap. 6 § IL, att inte heller vad som i övrigt

anförts i målet innebar att aktierna i dotterbolagen skulle anses utgöra la-

gertillgångar.

I HFD 2013 not 42 bestod affärsidén i att ett bolag förpackade företagets

löpande arbete i dotterbolag, s.k. projektbolag. Verksamheten i bolagen

skulle pågå under sex till tolv månader och därefter skulle projektbolagen

sälj as tfll extern part till marknadspris. Inte heller i detta fall ansågs aktier-

na i projektbolagen utgöra lagertillgångar. I det överklagade förhandsbe-

skedet angavs att det saknades anledning att göra en annan bedömning om

proj ektbolagen utgörs av förvärvade .lagerbolag. Högsta förvaltningsdom-

stolen gjorde ingen annan bedömning än Skatterättsnämnden.
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Nordfirst Invest AB bedriver huvudsakligen konsultverksamhet inom före-

tagsutveckling. Enligt förvaltningsrättens mening måste bolaget yrkes-

mässigt ha omsatt de aktuella dotterbolagen for att de ska ses som lagertill-

gångar, vilket irmebär att omsättningen måste ha skett regelbundet, v

igt och med viss omfattning samt i vinstsyfte. Av handlingarna i målen,

framgår att de aktuella transaktionerna skett som en del i ett skatteupplägg.

Det framgår inte att transaktionerna utgj ort ett led i bolagets kärnverksam-

het eller att omfattningen varit sådan att andelarna ska anses ingå i rörel-

sen. Förvaltningsrätten bedömer därmed att det inte varit fråga om en yr-

kesmässig omsättning.

Skatteverket har anfört att Nordfirst Invest AB avsett att omedelbart om-

sätta de aktuella tillgångarna samt att omfattningen och den korta inne-

havstiden medfört att aktierna utgjort lagertillgångar. I de. refererade fallen

från Högsta förvaltningsdomstolen har andelar i dotterbolag inte ansetts

vara lagertillgångar trots att andelarna förvärvats i syfte att de skulle avytt-

ras och detta inom en relativt kort tidsperiod. Förvaltningsrätten anser

därmed att dessa omständigheter inte medför att de aktuella aktierna ska

anses vara lagertillgångar. Vad Skatteverket anfört om att det i förevarande

fall inte är fråga om någon paketering föranleder inte förvaltningsrätten att

göra någon annan bedömning.

Vid en samlad bedömning anser förvaltningsrätten således, trots att det.

varit fråga om förhållandevis många transaktioner under en längre tid, att

de omsatta aktierna inte ska anses utgöra lagertillgångar. Då de istället ut-

gör kapitaltillgångar samt är onoterade ska andelarna betraktas som nä-

ringsbetingade. Kapitalvinsten vid försäljningen av dessa ska därmed en-

ligt reglerna i 25 a kap. IL inte tas upp till beskattning. Skatteverket har i

därmed inte haft fö g för att höj a bolagets inkomst av näringsverksamhet de

aktuella taxeringsåren. Då Nordfirst Invest AB inte lämnat någon oriktig

uppgift finns det heller inte grund varken för eftertaxering eller skattetill- -
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lägg. Överklagandet ska således bifallas och.Skatteverkets beslut upphävas

i sin helhet.

Ersättning för kostnader

Nordfirst Invest AB har vunnit bifall till sin talan och är därför berättigat

till ersättning i förvaltningsrätten för de kostnader som bolaget skäligen

behövt för att ta tillvara sin rätt i målen. Förvaltningsrätten anser att Nord-

first Invest AB ska beviljas ersättning för kostnader med 15 000 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Lrformation om hur man överklagar finns

i bilaga 2 (DV 3105 A).

LFridhWelin

Förvaltningsrättsfiskal

Nämndemännen Olle Ahnquist, Anders Persson och André Watanabe har

också deltagit i avgörandet.

Förvalttiingsrättsnotarien Sara Uhrbom har föredragit målen.
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Nordfirst Invest AB
Box 17027
167 19 Bromma . •

Skattskyldig: Nordfirst Invest AB-

Organisationsnummer: 556605-5157

Omprövning på -
initiativ av: Skatteverket

Omprövat beslut: Grundläggande beslut om årlig
taxering

Saken: Inkomsttaxering 2010-2012;
försäljning av lagerbolag,
återföring av tidigare års
underskott, eftertaxering,
skattetillägg

BESLUT

Skatteverket beslutar . '

- avseende taxeringsåret 2010 (ärendenr 82-14507713)
att höja inkomst av näringsverksamhet med 625 000 kr
avseende försäljning av lagerbolag,
att ta ut skattetillägg med 40 % av en fjärdedel av
minskningen av underskottet om 187 443 kr,
att ta ut skattetillägg med 40-, % av den skatt som ska
betalas på 437 557 kr' (-187 443 + 625 000) ,
att bestämma taxeringen till belopp som framgår av
bilaga l,

- avseende taxeringsåret 2011 (ärendenr 82-14507729)
att höja inkomst av näringsverksamhet med 2 400 000 kr
avseende försäljning av lagerbolag,

www.skatteverket.se
Postadress • Telefon E-postadress
Kontor 0559 0771-778778
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, 82-14507744

att ta ut skattetillägg med 40 % av den skatt som ska
betalas på 2 400 000 kr,
att inte medge avdrag för tidigare.års underskott med
187 443 kr,. • . -
att bestämma taxeringen till belopp som framgår av
bilaga 2, . -

- avseende taxeringsåret 2012 (ärendenr 82-14507744)
att höja inkomst av näringsverksamhet med 200 000 kr
avseende försäljning av lagerbolag,
att ta ut -skattetillägg med 40 % av en fjärdedel av .
minskningen av underskottet om 200 000 kr,
att bestämma taxeringen till belopp som framgår av
biläga 3.

MOTIVERING

1 Bakgrund

Skatteverket har utfört revision hos er {Nordfirst
Invest AB). Vid revisionen har det gjorts iakttagelser
som påverkar er inkomsttaxering.

Nedan följer en beskrivning av vad som framkommit samt
Skatteverkets motivering till sina beslut.

2 Försäljning av lagerbolag

2.1 Beskrivning

Ni har i era inkomstdeklarationer för taxeringsår 2010-
2012 redovisat totalt 3 225 000 kr som vinst från
andelar i koncernföretag. Ni har .genom skattemässiga
justeringar redovisat dessa vinster som är hänförliga
till försäljningar av Deifiera-bolag som skattefria.
Vinsterna har redovisats enligt följande:

Taxeringsår
2010
2011
2012

.Vinst kr
625 000

2 400 000
200 000
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Bakgrund till försäljningarna beskrivs nedan:

Svensk IT Holding AB är moderbolag för en koncern,
verksam med konsultverksamhet och försäljning inom
data- och informationsområdet. Under år 2009 blev .
bolaget ägare till trettio lagerbolag, Deifiera-
bolagen. Deifiera-bolagen saknade egen verksamhet och '
ägde varandra i en lång ägarkedja med Déifiera AB högst,
upp och Déifiera Visby AB längst ned.

Svensk IT Funktion AB är en underkoncern till Svensk IT
Holding AB där huvuddelen av koncernens verksamhet är
samlad. I februari 2009 sålde Svensk IT Holding AB
Svensk IT Funktion AB till Déifiera Visby AB till
underpris. I augusti 2009 köptes bolaget tillbaka för
samma belopp. Svensk IT Funktion AB var därmed ett
dotterbolag till både Svensk IT Holding AB och samtliga
Deifiera-bolag under denna period.

Syftet med dessa transaktioner var att en ny fysisk
ägare till ett'. Deifiera-bolag skulle kunna beräkna
gränsbelopp med Svensk IT Funktion AB-koncernens
lönekostnader som underlag enligt era uppgifter..

Reglerna om beräkning av gränsbelopp finns i 57. kap.
11-19 §§ inkomstskattelagen (IL). Dessa lönekostnader
innebar ett gränsbelopp om ca 8,5 miljoner kr. En
köpare av ett Deifiera-bolag skulle därmed kunna få ett
motsvarande utdelningsbelopp eller kapitalvinst
beskattad till endast 20 procent i- inkomstslaget
kapital. En förutsättning för detta var att den nya
ägaren anskaffade ett Deifiera-bolag innaln årsskiftet '-
2009/2010. . . .

Ni anskaffade i slutet av år 2009 samtliga Deifiera-
bolag och avyttrade dessa vidare styckvis. Under år
2009 avyttrade ni åtta Deifiera-bolag. I början av år
2010 sålde ni de kvarvarande Deifiera-bolagen tillbaka
till Svensk IT Holding AB och Svensk IT' Flinktion AB.
placerades på nytt för en period längst ned i kedjan av
Deifiera-bolag. I slutet av år 2010 anskaffade'ni på
nytt de kvarvarande Deifiera-bolagen och avyttrade
under året ytterligare nio Deifiera-bolag.
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Under beskattningsår 2011 upprepades transaktionerna
och de kvarvarande Deifiera-bolagen kom på nytt:-ätt
under en period ägas av Svensk IT Holding AB.'

i

Genom en lagändring av 57 kap. 16 § IL kom dock den
sista dotterbolagsperioden under år 2011 att bli
meningslös eftersom Svensk IT Funktion AB:s betalda
löner inte längre kunde medräknas av en ny ägare till
ett Deifiera-bolag. Några försäljningar kom därför inte
till stånd rnen ni erhöll en tilläggsköpeskilling om
200 000 kr. Vid utgången av år 2012 var de kvarvarande
tretton Deifiera-bolagen dotterbolag till er.

2.2 Gällande rätt

Av 25 kap. 3 § IL framgår att med kapitalvinst, och
kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet avses
vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgångar.

Enligt 25 a kap. 3 och 5 § IL är ett aktiebolags
kapitalvinster hänförliga till näringsbetingade andelar
som huvudregel skattefria.

Med näringsbetingade andelar avses onoterade andelar
som är kapitaltillgångar enligt 24 kap. 14 § punkt l
IL. .

Av 17 kap. 3 § IL framgår att en lagertillgång är en
tillgång som är avsedd för omsättning eller
förbrukning.

2,3 Lämnade synpunkter

Vid revisionsbesöket förklarade ni att ni •••inte har
bedrivit någon verksamhet i Deifiera-bolagen.-Projektet
har enligt er ingått i ett skatteupplägg där ni i
samarbete med ett svenskt IT-bolag sålt aktier,i bolag
med löneunderlag. Försäljningarna har ni redovisat som
skattefri försäljning av aktier.
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I skrivelse som inkommit till Skatteverket den 17
december 2013 har ni - framfört följande.

J revisionspromemoria daterad 2013-12-12 har
Skatteverket valt att beskatta avyttring av belagda
dotterbolag som skattepliktig försäljning av lager-
tillgångar. Skatteverket hänvisar dels till domar från
kammarrätter där bolag sålt ett stort antal lägenheter
i oäkta bostadsrättsföreningar, dels till ett av-

. görande från Skatterättsnämnden där ett bolag -bedrev
verksamhet med att likvidera bolag. I fallen med
lägenhetsförsäljningarna rörde det sig mellan 41 och
86 försäljningar under en begränsad tid. I Skatte-
rättsnämndsavgörandet rörde det sig om ett stort antal
likvideringar av bolag.

Det finns uppenbara skillnader mellan dessa två typer
av verksamheter och de försäljningar som Nordfirst
Invest AB har gjort. Nordfirst Invest AB har sålt ett
fåtal, helägda, onoterade aktiebolag under en tid av
tre år. Nordfirst Invest AB:s verksamhet är att
bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling samt
ägs och förvalta aktier och fastigheter ävensom idka
därmed förenlig verksamhet. Detta kan varken jämföras
med att sälja mellan 41 och 86 lägenheter eller
likvidera ett stort antal bolag där just närings-
verksamheten består i att likvidera bolag.

Skatteverket har de senaste åren i ett flertal fall
försökt driva rättsläget till att försäljningar av
onoterade dotterbolag ska bedömas i enlighet med
l ag-erbes tämmelserna i 17 kapitlet 3 § inkomst-
skattelagen. Inte i något fall har man lyckats med
detta i domstol.

I Kammarrättens i Göteborg dom den 8 januari 2013 i
mål nr 4366-4367-11 har ett bolag förvarat 30
ekonomiska föreningar i syfte att sälja dessa till .
bostadsrättsföreningar. Bolaget har sålt 16 ekonomiska
föreningar på två år och Kammarrätten gjorde
bedömningen att avyttrihgama var skattefria på grund
av att det var kapitaltillgångar.

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2012
not. 34 har domstolen tagit ställning till försälj-
ningen av fem dotterbolag som köpts in -med avsikt att
sälja inom en treårsperiod. I förutsättningarna låg
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att dotterbolagen skulle kunna komma att säljas samma
år som dessa köpts in. Samtliga försäljningar ansågs
vara skattefria försäljningar av kapitaltillgångar.

HFD har även i dom den 18 juni 2013 i mål nr 806-13
slagit fast att det är skattefritt att avyttra aktier
i ett dotterbolag som förvärvats just för att strax
senare säljas.

Sammantaget indikerar dessa domar att aktier i
dotterbolag är kapitalplaceringstillgångar under
förutsättning att bolaget inte bedriver
värdepappersrörelse. Dotterbolag kan även vara
lagertillgångar under förutsättning att dessa
klassificeras som lager•i enlighet med reglerna om
byggnadsrörelse.

På grund av att bolaget varken bedriver
värdepappersrörelse eller byggnadsrörelse är innehaven
i dotterbolagen kapitalplaceringstillgångar. Då det
rör onoterade andelar är det näringsbetingade innehav
och kapitalvinsterna är skattefria.

2.4 Skattemässig bedömning

En förutsättning för att bolagets vinster vid avyttring
av aktier i Deifiera-bolagen ska vara skattefria är att
dessa skattemässigt ska anses som kapitaltillgångar. Ni
bedriver inte värdepappershandel och aktierna utgör
därmed inte lagertillgångar enligt denna praxis.

I ett antal kammarrättsmal, Kammarrätten i Stockholm
2010-09-29, målnr. 3355-3357-10, Kammarrätten i
Stockholm 2010-10-22, målnr.7543-09 och Kammarrätten i
Göteborg 2013-01-08, målnr.. 4366-4367-11, har andelar i
ekonomiska föreningar bedömts utgöra lagertillgångar.
Det var i målen fråga om s.k. oäkta bostadsrätter.

I mål 3355-3357-10 blev ett bolag år 2006 ägare till .
samtliga 84 andelar i en ekonomisk förening. Under år
2006 avyttrades 29 andelar, under år 2007 nio andelar
och under år 20'08 minst tre andelar. I målet angav
förvaltningsrätten, vars bedömning kammarrätten "delade,
följande.
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'Förvaltningsrätten anser att de. aktuella andelama är att bedöma som
lagertillgångar i bolagets verksamhet då de bar varit avsedda får omsättning.

Andelarna är således inte, enligt förvaltningsrättens mening, att bedöma som
kapitaltillgångar. Vid bedömningen har. förvaltningsrätten bl.a. beaktat att
avyttringarna av andelarna påbörjades omgående efter att andelarna förvärvades av
bolaget. Vidare avyttrades andelarna successivt till olika köpare och avyttringarna
har pågått under en längre tid. Denna omständighet tyder, enligt förvaltningsrättens

• mening, på att det inte rörsigvm avyttring av en investering som bolaget har gjort".

Skatterättsnämnden har den • 15 ' december 2008 (dnr 54-
-08 /D) funnit att aktier i onoterade bolag utgjorde
lagertillgångar. Det var i ärendet fråga om ett bolag
som avsåg att köpa in ett stort- antal vilande bolag söm
"avslutat tidigare bedriven verksamhet. Bolagets
verksamhet var att genomföra upplösningen av dessa
bolag. Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning.

avser att i stor omfattningyrkesmässig förvärva vilande bolag, som
upphört med tidigare bedrivna verksamheter. Efter det att bolagen upplösts ska
bolagens likvida medel tillfalla X AB. Med hänsyn till verksamhetens karaktär

finner Skatterättsnämnden att andelarna i dessa bolag ska anses som
lagertillgångar eller liknande tillgångar. Därav följer, att resultatet av en likvidation
av ifrågavarande bolag inte ska behandlas som en vinst eller förlust på
kapitaltillgångar. En vinst kan därför inte undantasfrån skatteplikt enligt 25 a
'kap.5§TL".

Ni har i flera omgångar köpt Deif iera-bolagen med syfte
att före respektive årsskifte sälja dessa vidare
styckvis. Köpen kan inte klassificeras som kapital-
placeringar. Det var inte fråga om någon paketering av
tillgångar såsom fallet var i de av er åberopade
rättsfallen. Deif iera-bolagen var lagerbolag som inte
bedrivit någon verksamhet och tillgångarna inskränkte
sig till en kassa motsvarande det egna kapitalet om
100 000 kr. Skatteverket anser således att de av er
åberopade rättsfallen inte har någon relevans -för det
nu aktuella ärendet där det' varit fråga om tillgångar
avsedda för omedelbar omsättning och där övervärdet
bestod i köparnas möjlighet ätt tillgodoräkna sig ett
betydande gränsbelopp. Med hänsyn till .omfattningen,
den korta innehavstiden och omständigheterna i övrigt
utgjorde aktierna i de olika Deif iera-bolagen- •
lagertillgångar för bolaget/
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Vinsterna vid försäljningarna anses därmed inte vara
skattefria enligt. 25 a kap. 5 § IL utan ska i stället
tas upp till beskattning. Detta medför att det inte
uppstår något underskott av näringsverksamhet vid 2010
års taxering och därmed kan ni inte heller medges
avdrag för något inrullat underskott vid 2011 års
taxering.

2.5 Beloppsmässiga konsekvenser

Skatteverket höjer ert resultat av näringsverksamhet
enligt nedan:

• vid 2010 års taxering med 625 000 kr,

• vid 2011 års taxering med 2 400 000 kr avseende
skattepliktiga vinster samt med 187 443 kr
avseende redovisat inrullat underskott för
tidigare år, ' , .

• vid 2012 års taxering med 200 000 kr.

3 Eftertaxering

Om tiden för vanlig omprövning på Skatteverkets
initiativ till den skattskyldiges nackdel har gått ut
får Skatteverket med stöd av 4 kap. 15-19 §§ taxerings-
lagen, förkortad TL, ompröva genom att fatta beslut om
eftertaxering. För detta krävs att den skattskyldige i
självdeklarationen eller på annat sätt under för-
farandet hos Skatteverket lämnat en oriktig uppgift
till ledning för taxeringen. Den oriktiga uppgiften ska
ha medfört att ett taxeringsbeslut har blivit felaktigt
eller inte har fattats. .

Av 4 kap.18 § TL .framgår att ändringen måste avse
belopp av någon betydelse. Eftertaxering får inte"ske
om beslutet skulle framstå som uppenbart oskäligt .eller
om Skatteverket tidigare fattat beslut om eftertaxering
som avser samma fråga.

Genom att redovisa vinster vid avyttring av andelar i
Deifiera-bolagen som skattefria kapitalvinster för
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taxeringsåren 2010 och 2011 har ni lämnat • sådana
oriktiga uppgifter att grund för eftertaxering
föreligger.

4 Skattetillägg

4.1 Beskrivning

Som framgår ovan har ni i lämnade deklarationer
redovisat uppkomna, vinster vid avyttringar av•andelar i
Deifiera-bolagen som skattefria kapitalvinster. Ni har
därmed rämnat oriktiga uppgifter som - om de inte
rättats - inneburit att för låga taxeringar hade
fastställts.

4.2 Gällande rätt

Av 5 kap. l § TL framgår att skattetillägg ska tas ut
om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen
under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till
ledning för taxeringen. En uppgift ska anses vara
oriktig om det klart framgår att en uppgift som den
skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den
skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för
taxeringen som han varit .skyldig att lämna.

Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget
40 % av den inkomstskatt som, om 'den oriktiga uppgiften
hade godtagits, inte skulle ha påförts den
skattskyldige (5 kap. 4 § TL) .

Till den del en oriktig uppgift, ifall den hade
godtagits, skulle ha medfört ett underskott i
inkomstslaget näringsverksamhet som inte utnyttjats
taxeringsåret, skall skattetillägget beräknas på en
fjärdedel av den minskning av underskottet som
rättelsen av den oriktiga uppgiften har medfört (5 kap.
6§ TL). •

Av 5 kap. 14 § TL framgår att den skattskyldige helt
eller delvis ska befrias från särskild avgift om
felaktigheten framstår som ursäktlig eller om -det
annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med
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fullt belopp. Om den skattskyldige delvis befrias från
avgiften, ska den sättas ned till hälften "eller en
fjärdedel. •

•Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåten-
heten framstår som ursäktlig ska det särskilt beaktas •
om denna kan antas ha
1. berott på den skattskyldiges ålder, hälsa eller
liknande förhållande,
2. berott på att den skattskyldige har felbedömt en
skatteregel eller betydelsen av de faktiska för-
hållandena, eller
3. föranletts av vilseledande eller missvisande
kontrolluppgifter.

Vid bedömningen av-om det annars 'skulle vara oskäligt
att ta ut avgiften med fullt belopp ska det särskilt
beaktas om " .
1. avgiften inte står i rimlig proportion till fel-
aktigheten eller underlåtenheten,
2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Skatte-
verket har funnit anledning att anta att den
skattskyldige ska påföras skattetillägg utan att den
skattskyldige kan lastas för dröjsmålet, eller
3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört
att den skattskyldige fällts till ansvar för brott
enligt skattebrottslagen (1971:69) eller blivit föremål
för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet
enligt 36 kap. l b § brottsbalken (2008:371).

Av 51 kap. l § SFL framgår att Skatteverket ska besluta
om hel eller delvis befrielse från en särskild avgift
om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp.

Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om
1. den felaktighetreller passivitet som har lett till
avgiften kan antas ha
a) berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande,
b) berott på en felbedömning av en regel eller
betydelsen av de faktiska förhållandena, eller
c) föranletts av vilseledande eller missvisande
kontrolluppgifter,
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2. avgiften inte står i rimlig proportion till fel-
aktigheten eller passiviteten,

3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatte-
• verket har funnit anledning att anta'att avgift ska tas-
ut utan att defi. som avgiften gäller kan lastas för
dröjsmålet, eller

4. felaktigheten eller passiviteten även har medfört
att den som avgiften gäller har fällts till ansvar-för
brott enligt skattebrottslagen (1971:69) eller blivit
föremål för förverkande av utbyte av brottslig
verksamhet enligt 36 kap. l b § brottsbalken
(2008:371).

4.3 Skatternassig bedömning

Ni har enligt Skatteverkets mening i lämnade
deklarationer för taxeringsår 2010, 2011 och 2012
lämnat oriktiga uppgifter avseende uppkomna vinster vid'
avyttringar av Deifiera-bolagen.

Det har inte varit fråga om öppet yrkande och några
upplysningar avseende kapitalvinsterna har inte lämnats
av er. I era lämnade deklarationer har det inte funnits
någon uppgift som skulle väcka Skatteverkets utred-
'ningsskyldighet. Grund för att påföra skattetillägg
föreligger därmed. Skäl för att inte påföra.skatte-
tillägg eller för befrielse helt eller delvis har inte
framkommit i ärendet.

Då den oriktiga uppgiften inte kunnat rättas med hjälp
av normalt tillgängligt kontrollmaterial ska
skattetillägg påföras med 40 %.

4.4 Beloppsmässiga konsekvenser

Skatteverket-

o tar ut skattetillägg med 40 % på en fjärdedel av
minskningen, av underskottet om 187 443 kr-samt med
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40 % av den skatt som ska betalas på 437 557 kr
vid 2010 års taxering,

• tar ut skattetillägg med 40 % av den skatt som ska
betalas på 2 400 000 kr vid 2011 års taxering,

• tar ut skattetillägg med 40 % på en fjärdedel av
minskningen av underskottet om 200 000 kr vid 2012
års taxering.

Hur man begär omprövning eller överklagar, se bilaga.

Detta beslut har fattats av undertecknad särskilt
kvalificerad beslutsfattare.

Kählare



Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså tiE Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas till kammarrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock
från den dag beslutet meddelades.

. För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dagdåhan/honfickdelav
kammarrättens beslut Omklagandenfick del av kammarrättens besluttex. den.30 junimaste skrivelsen
med överklagande ha kommit in senast den 3 O augusti. Omklagandenfick del av beslutettex-denSl"
juli, som inte har någon motsvarighet två månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista
dag, dvs. i det här exemplet den 30 september. Qm sista dagen for överklagande infaller på en lördag,
söndag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa
vardag.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs ^prövningstillstånd
meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av
rär^fllämpningen att överklagandet prövas eller om det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom
att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt
förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslutfast Det är därför viktigt art det klart och
tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

Omenparthar överklagatbeslutetfår.ävenmotparten ge in ett överklagande, trots att den gällandetiden
för överklagande gått ut Ett sådant (anslutnings-) överklagande ska ges in inom en månad räknat från
utgången av den tidigare överklagandetiden. Ett anslutningsöverklagande förfaller om det första
överklagandet återkallas eller av annan anledning förfaller. Ävennär det gäller anslutningsöverklagande
krävs prövningstillstånd

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;

1. den. klagandes namn, person-/organisaticonmuiiimer, postadress, e-postadress och telefonnummer till
bostaden ochmobiltelefon. Dessutom ska. adress ocKtelefominnmertill arbetsplatsen och eventuell arman
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonmimmertill arbetsplatsen
och mobilteleformununer anges.Om. någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen'

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att fa prövningstillstånd

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen for detta

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka ined varje särskilt bevis.

Formulär 3


