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Den goda nyheten är att regeringen har föreslagit nya förmånligare regler vad gäller uppskov med vinst 
vid försäljning av privatbostäder. Den dåliga är att möjligheten att genomföra fastighetspaketering genom 
så kallade kattrumpor försvann den 28 oktober. 

Men jag börjar som sagt med den goda nyheten.  Regeringen föreslår alltså ändrade uppskovsregler för 
kapitalvinster när man säljer sin bostad. De stora förändringarna är dels att takbeloppet för uppskov helt tas bort 
och att kvoteringsregeln återinförs vid beräkningen av uppskov i de fall man köper en billigare ersättningsbostad. 

Takbeloppet enligt dagens regler uppgår till 1 450 000 kr per bostad. Det innebär att två personer som äger en 
bostad tillsammans får dela på det beloppet. Nu vill regeringen alltså ta bort detta tak för en begränsad period 
från den 21 juni 2016 fram till en 30 juni 2020. Syftet är att åstadkomma en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. 
Att förslaget kommer gå igenom råder ingen större tvekan om då en majoritet av remissinstanser var positiva 
eller neutrala till förslaget.   

Förutom slopandet av takbeloppet föreslås en ändring av beräkningen av uppskov när man köper en billigare 
bostad genom att den kvoteringsregel som fanns fram till 2008 återinförs. Ändringen gäller också för försäljningar 
från och med den 21 juni 2016, dock utan tidsbegränsning framåt. 

Följande exempel hämtat ur förslaget visar på skillnaden; A säljer en bostad för 1 000 000 kronor och gör en vinst 
på 300 000 kronor. A köper en ersättningsbostad för 800 000  kronor. 

Med kvoteringsregeln kan A maximalt få ett uppskov om 300 000 x (800 000/ 1 000 000) = 240 000 kronor. Eftersom 
ersättningsbostaden kostar 80 procent av vad ursprungsbostaden såldes för får man också uppskov med 80 
procent av vinsten. Med nuvarande regler skall uppskovsbeloppet reduceras med skillnaden mellan priset på de 
bägge bostäderna varför uppskovet i detta exempel istället blir 300 000 – (1000 000-800 000) = 100 000 kr. En 
skillnad på 140 000 kronor i ytterligare uppskov.  

Den som säljer sin bostad under den föreslagna perioden och begär ett uppskov som är större än 1 450 000 
kronor kommer att få behålla detta högre uppskovsbelopp även efter den 30 juni 2020. 

Räntan på uppskovsbeloppet kommer inte förändras, utan den ligger kvar enligt de regler som gäller idag. Ett 
uppskov kostar 0,5 procent per år i skatt, vilket då ska jämföras med den ränta man får idag på banken på sitt 
bolån. Dock är det inte alltid man får låna motsvarande belopp av banken och då kan ett ”lån” av staten genom 
uppskovsbeloppet vara ett alternativ även om räntan på lånet blir dyrare. 

Så till den mindre roliga nyheten. Torsdagen den 27 oktober lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen med 
kommande förslag om ändrade bestämmelser om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. 
Syftet är att motverka viss skatteplanering som i dagsläget är vanligt förekommande och som går ut på att paketera 
en fastighet i ett bolag genom gåva och, i stället för att avyttra fastigheten direkt till förvärvaren, avyttra andelarna 
i bolaget till förvärvaren. Detta förfarande kan ge fastighetsägaren betydande skattefördelar. 

Med stöd av regeringsformens bestämmelser har regeringen beslutat att det kommande förslaget ska börja gälla 
redan från den 28 oktober 2016. 

VIKTIG INFORMATION. Innehållet i denna publikation är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas som juridisk rådgivning 
i enskilda ärenden. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli Wealth Management AB kan dock inte garantera nämnda informations 
riktighet och ansvarar inte för förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.

Vi tar de goda nyheterna först och sparar de dåliga till sist 
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