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Högsta domstolen

Endast per e-post: llagsta.dontstoletl @dom.se

Mål nr T 3131-21

Hemåt Fastigheter AB ./. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Hemåt Fastigheter AB ("Hemåt") kompletterar sitt överklagande enligt följande

l

1.1

1.2

Bakgrund och sakomständtgheter

Målet rör skadestånd på grund av vårdslös rådgivning. Sakomständigheterna är i allt
väsentligt ostridiga i målet och redovisas kortfattat nedan.

Hemåt är ett privatägt fastighetsbolag som äger kommersiella fastigheter i Kalix och
Boden. Revisor Rör koncernen är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB("PwC")
PwC är marknadsledande inom revision och skatterådgivning i Sverige.

1.3 En av fastigheterna i Hemåt-koncernen, ett flerbostadshus i Boden med bostads-
lägenheter och kommersiella lokaler med fastighetsbeteckningen Boden Tallen lO,
ägdes tidigare av en bostadsrättsförening, BrfHemåt i Boden("Bostadsrätts-
föreningen"). Bostadsrättsföreningen ägdes i sin tur av bolag inom Hemåt
koncernen. Fastighetsägandet i Bostadsrättsföreningen kunde framstå som en aning
udda, eftersom fastighetsbolag i allmänhet äger sina fastigheter i aktiebolag och inte
i bostadsrättsföreningar som typiskt sett förknippas med privat ägande. PwC
föreslog därför för Hemåt att fastigheten skulle avyttras från Bostadsrättsföreningen
till ett aktiebolag i Hemåt-koncernen, Hemåt Boden Två AB("Hemåt Boden Två")
Fastighetsöverlåtelsen var motiverad av rena ordningsskäl och det fanns inga
ekonomiska incitament som låg bakom PwC:s förslag. Hemåts företrädare ansåg att
PwC:s förslag lät som en bra id6, under förutsättning att fastighetsöverlätelsen inte
skulle medföra några skatteutgifter. Hemåt gav PwC i uppdrag att utreda frågan.

1.4 Skatterådgivaren Christer Johansson på PwC:s kontor i Luleå utredde frågan om
fastighetsöverlåtelscn kunde genomföras utan att det uppstod skatteutgifter för
Hemåt och presenterade därefter sina resultat i en promemoria. Av promemorian
framgick i korthet att det enligt reglerna om underprisöverlåtelse enligt 31 kap.
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inkomstskattelagen var möjligt att flytta fastigheten från Bostadsrättsföreningen till
ett aktiebolag inom Hemåts koncern utan skattekonsekvenser. Vidare uttalades i
promemorian att det visserligen skulle uppkomma en kostnad för stämpelskatt vid
fastighetsöverlätelsen, men att det var möjligt för Hemåt att få uppskov med
betalningen av stämpelskatten eftersom parterna i fastighetstransaktionen ingick
samma koncern. Christer Johansson gav även vid ett möte på PwC:s kontor i Luleå
Hcmåts företrädare ett kategoriskt besked om att uppskov med stämpelskatt skulle
beviljas.

1.5 Hemåts företrädare och ägare insåg att stämpelskatten aldrig skulle realiseras,
eftersom koncernförhållandet mellan Bostadsrättsföreningen och Hemåt Boden 2
aldrig skulle upplösas. Den situationen skulle inte ens uppstå om Hemåts företrädare
valde att sälja hela Hemåt-koncernen. Hemåt gick därför vidare med att genomföra
fastighetsöverlätelsen. PwC bistod Hemåt med att upprätta samtliga nödvändiga
handlingar för fastighetsöverlätelsen, innefattande bl.a. fastighetsöverlåtelseavtal
och lagfartsansökan.

1.6 Inskrivningsmyndigheten kom sedermera att bevilja Hemåt Boden Två lagfart på sitt
fastighetsförvärv. Emellertid avslog inskrivningsmyndigheten bolagets begäran om
uppskov med stämpelskatten enligt 32 a $ stämpelskattelagen, eftersom lagtexte]]
föreskriver att uppskov endast kan beviljas om det föreligger ett koncernförhällande
mellan parterna i fastighetsöverlåtelsen och då en bostadsrättsförening inte kan ingå
i en koncern. Inskrivningsmyndigheten beslutade därför att påföra Hemåt Boden Två
en utgift för stämpelskatt som uppgick till drygt 1,5 miljoner kronor. Efter
överklagande kom även Luleå tingsrätt fram till samma beslut. Till stöd för besluten
åberopade inskrivningsmyndigheten respektive tingsrätten ett antal rättskällor, av
vilka det framgår att en bostadsrättsförening inte kan ingå i en koncern. Det handlar
om ctt stort antal uttalanden i förarbetena till bostadsrättslagen och till ändringar som
skett i nämnda lag, rättspraxis och juridisk doktrin. Hemåt överklagade därefter
beslutet till Hovrätten för övre Norrland men beviljades inte prövningstillstånd i
målet. Det kan nämnas att PwC biträdde Hemåt genom hela överklagandeprocessen

1.7 Hemåt, som är moderbolag i Hemåt-koncernen, förvärvade Hemåt Boden Två:s
fordran mot PwC med anledning av den vårdslösa rådgivning som Hemåt ansåg att
PwC:s rådgivare Christer Johansson hade lämnat till Hemåt och som orsakat en
oväntad och onödig skatteutgift. Enligt Hemåts förmenande var rådgivningen till och
med grovt vårdslös, bl.a. eftersom skatterådgivaren enligt egen uppgift inte utfört
sedvanlig rättsutrcdning och då han inte reserverat sig för sitt råd. PwC bestred
ansvar bl.a. på den grunden att PwC;s råd varit korrekt. Tingsrätten(en ensam
rådman) kom i sin dom fram Lill att PwC:s rådgivning innefattat en korrekt juridisk
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analys av rättsläget och ogillade därför Hemåts talan. Domen var oväntad. Som
Hemåt konstaterade i sitt överklagande till Svea hovrätt finns det för närvarande
minst tolv (1) domare i svenska domstolar som gjort bedömningen att en
bostadsrättsförening inte kan ingå i en koncern vid tillämpning av 32 a $
stämpelskattelagen, varav bland annat fem hovrättsråd och en hovrättslagman i
rällsfallen NJA 2009 s. 272 11(Hovrätten över Skåne och Blekinge) och Svea
hovrätts beslut den 9 september 2009 i mål nr ÖÄ 4419-09 samt de tre hovrättsråden
vid Hovrätten för Övre Norrland som beslutade att inte bevil.ja prövningstillstånd
med anledning av Hemåts överklagande av uppskovsbeslutet enligt avsnitt 1.6 ovan.
Det finns dessutom många andra rättskällor förutom rättspraxis som pekar i samma
riktning. l lantmäteriets handbok för inskrivningsärenden anses frågan vara så
uppenbar att det där sägs att lantmäteriet alltid ska avslå begäran om uppskov med
stämpelskatt om en av parterna är en bostadsrättsförening eftersom en bostadsrätts-
förening inte kan ingå i en koncern, trots att lantmäteriet som huvudregel inte ska
göra någon granskning alls av påståenden från ingivaren i ett inskrivningsärcnde om
att parterna i fastighetsöverlåtelsen ingår i samma koncern(se utdrag ur
inskrivningsmyndighetens handbok som gavs in till hovrätten i samband med huvud
förhandlingen).

1.8 l Svea hovrätts avgörande valde hovrätten(majoriteten bestående av en t.f. hovrätts
assessor och ett hovrättsråd) att inte uttryckligen pröva frågan om vårdslös
rådgivning, utan gick istället direkt in på frågan om Hemåt lidit påstådd skada.
Hovrätten kom fram till att så inte var fallet och ogillade därför Hemåts talan i målet
Hovrättens domskäl kommenteras i avsnitt 2 nedan. Det kan dock redan här nämnas
att det mest erfarna hovrättsrådet i sitsen var av skiljaktig mening och kom fram till
att PwC:s rådgivning varit vårdslös och att Hemåt styrkt sitt påstående om att
bolaget åsamkats en skada motsvarande skatteutgiften

2

2.1

Prejudikatfrågor

Prejudikatfrågorna i målet avser dels frågan om beräkningen av skadans storlek i en
situation då en revisionsbyrå genom vårdslös skatterådgivning förorsakat en oväntad
skatteutgift för sin kund dels frågan om en ansvarsbegränsning i ett standardavtal
som tillämpas av revisionsbyråer i Sverige ska vara fullt ut verksam eller om den ska
åsidosättas ellerjämkas med tillämpning av 36 $ avtalslagen

Frågan ont vårdslös rådghning

En av frågorna i målet är om PwC förorsakat Hemåt ekonomisk skada genom
vårdslös rådgivning. Enligt Hemåts förmenande är frågan uppenbar. Trots att

2.2
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uppdraget innefattat en väl avgränsad fråga att utreda, nämligen skatte-
konsekvenserna av en intern fastighctsöverlåtelse, utförde PwC:s rådgivare ingen
rättsutredning innan råd lämnades till Hemåt såsom exempelvis studium av
förarbetsuttalanden eller rättspraxis. Vidare lämnade rådgivaren, trots avsaknaden av
rättsutredning, ett he]t oreserverat besked ti]] Hemåt att bolaget inte skulle drabbas
av några skatteutgifter med anledning av fastighetsöverlåtclsen. Detta vittnade bl.a
Hemåts egen revisor, Claus Thingvall från PwC, om vid huvudförhandlingen i
tingsrätten. Enligt vad som anförts i avsnitt 1.6 och 1.7 ovan är det utifrån förarbets-
uttalanden, rättspraxis och uttalanden i juridisk doktrin en okontroversiell fråga att
en bostadsrättsförening inte kan ingå en koncern på så sätt att uppskov med
stämpelskatt enligt 32 a $ stämpelskattelagcn kan beviljas. Den skiljaktiga meningen
i hovrätten, författad av hovrättsrådet Susanne Kaevergaard, sammanfattar väl de
argument som visar att det varit fråga om vårdslös rådgivning.

Som framgår av rättsfallet NJA 2019 s. 877, som handlar om advokatcrs
rådgivningsansvar, är det i dessa sammanhang för övrigt inte helt avgörande om dcn
bedömning av rättsläget som en advokat kommit fram till och som legat till grund
för rådgivningen i efterhand visat sig vara korrekt. Det handlar om huruvida
advokaten bedrivit sin undersökning av gällande rätt på ctt för advokater
fackmässigt sätt. l den metod som en kund har rätt att förvänta sig av en advokats
rådgivning ingår bl.a. att advokaten har presenterat rättsläget på ett rättvisande sätt
och gjort välgrundade reservationer för osäkerhet(se Rolf Johansson, Rådgivar-
ansvaret, 2021, s. 104 105). Inte i ett enda avseende har PwC:s skatterädgivare
uppfyllt den standard som Högsta domstolen uttalat ska föreligga i fråga om juridisk
rådgivning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att PwC:s rådgivning varit felaktig och att den
vid en sedvanlig aktsamhetsbedömning får anses ha varit vårdslös. Frågan är då
vilket skadestånd som ska utgå till Hemåt med anledning av den vårdslösa
rådgivningen. Detta är en av prqudikatfrågorna i målet.

2.3

2.4

Frågan onl bet'ökningen a\ skadatls storlek

2.5 Högsta domstolen har i tre avgöranden från 1990 talet(NJA 1991 s. 625, NJA 1992
s. 58 och NJA 1998 s. 625) prövat frågor om skadestånd på grund av felaktiga
skatteråd som lämnats av en fastighetsmäklare respektive av revisorer. l samtliga
dessa fall har frågan om vad som utgör den ekonomiska skadan och under vilka
förutsättningar skada kan anses uppkomma prövats.

Den metod för skadeberäkningen som Högsta domstolen anvisat genom de aktuella
rättsfallen innebär att uppdragstagaren faktiskt ska ha orsakat uppdragsgivaren en
utgift som denne annars inte skulle ha haft, i vart fall inte vid den aktuella
tidpunkten. Om uppdragsgivaren visar att sådan skada inträffat, anses skadan svara
mot utgiften, i den mån inte uppdragstagaren gjort sannolikt att skadan i det aktuella

2.6
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fallet blivit mindre. l samtliga Högsta domstolens avgöranden har uppdragsgivaren
tilldömts skadestånd motsvarande skatteutgiften.

2.7 Inget av de ovan refererade rättsfallet har avsett skatterådgivning kopplad till
reglerna om s.k. underprisövcrlåtclser enligt inkomstskattelagen. l den överklagade
domen har hovrätten(majoriteten) inte ens berört tidigare rättspraxis från Högsta
domstolen utan istället anvisat en helt ny metod för bedömningen av den
ekonomiska skadan och under vilka förutsättningar skada kan anses uppkomma
den aktuella situationen

2.8 Enligt hovrättens resonemang ska det i fråga om skatterådgivning som rör
tillämpning av underprisreglerna i inkomstskattelagen inte vara tillräckligt att
uppdragsgivaren bevisar att uppdragsgivaren drabbats av en skattutgift på grund av
vårdslös rådgivning, utan därutöver ska krävas att uppdragsgivaren bevisar att
uppdragsgivarens tillgångar inte minskat i värde genom det förväg som skett enligt
inkomstskattelagens regler om underprisöverlåtelse. Hovrätten anvisar följaktligen
en helt ny metod för skadeberäkningen i den ovan beskrivna situationen som avviker
från Högsta domstolens tidigare rättspraxis

Frågan är då om det är motiverat med en ny princip för skadebcräkning i det nu
aktuella fallet eller om Högsta domstolens principer för skadeberäkningen vid
vårdslös skatterådgivning enligt avgörandena från 1990-talet ska tillämpas även i
dessa fall

2.9

2.10 Av den skiljaktiga meningen i hovrätten kan konstateras att ett av hovrättsråden i
sitsen anser att Högsta domstolens praxis ska vara tillämplig även i dessa fall. Hemåt
ansluter sig i denna fråga till vad som framgår av den skiljaktiga meningen i
hovrättens dom.

2.11 PwC:s rådgivning har lämnats till Hemåt, som är moderbolag i den företagsgrupp
där både Bostadsrättsföreningen och Hemåt Boden Tvä ingick. Rådgivningen har
legat till grund för beslutet att flytta fastigheten för en köpeskilling motsvarande det
skattemässiga restvärdet frän Bostadsrättsföreningen till Hemåt Boden Två. Den av
värdslösheten orsakade skatteutgiften har därefter uppkommit i Hemåt Boden Två,
som överlåtit sitt krav på att få sin utgift ersatt av PwC till Hemåt. Utifrån ctt
koncernperspektiv har dcn enda förmögenhetsförändringen som uppkommit genom
den interna fastighetsöverlåtelsen varit att det uppkommit en oväntad och onödig
skatteutgift om drygt 1,5 miljoner kronor. Om den interna fastighetsöverlätelsen inte
hade genomförts skulle Hemåt-koncernen inte ha drabbats av den aktuella utgiften
Hemåt har följaktligen som moderbolag i koncernen drabbats av en skada om drygt
1,5 miljoner kronor genom PwC:s vårdslösa rådgivning. Det kan i sammanhanget
tilläggas att det är ostridigt i målet att Hemåt inte hade genomfört fastighets-
överlåtelsen om man inte hade erhållit det felaktiga skatterådet från PwC.
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2.12 Även utifrån Hemåt Boden Två:s perspektiv har PwC:s rådgivning förorsakat en
skada motsvarande skatteutgiften. Om PwC:s rådgivning varit korrekt skulle Hemåt
Boden Två ha förvärvat en fastighet för en viss köpeskilling utan skatte-
konsekvenser, men på grund av den vårdslösa rådgivningen så förvärvades en
fastighet för en viss köpeskilling med tillägg för en oväntad skatteutgift. Vid en
jämförelse mellan Hemåt Boden Två:s ekonomiska situation vid korrekt skatte
rådgivning jämfört med bolagets ekonomiska situation vid felaktig skatterådgivning
kan alltså konstateras att dct sistnämnda fallet inneburit en extra kostnad för
stämpelskatt om drygt 1,5 miljoner kronor. Detta måste rimligen var en ersättnings-
gill skada.

Det ska vidare nämnas att hovrättens resonemang under alla förhållanden endast kan
vara korrekt om Hemåt Boden Två förvärvat den aktuella fastigheten för ett pris som
understiger fastighetens marknadsvärde. Hovrätten tycks ha förutsatt att en
fastighctsöverlåtelse som genomförs med tillämpning av de s.k. underprisreglerna
inkomstskattelagcn alltid innebär att priset för den överlåtna egendomen understiger
marknadsvärdet, men så är inte fallet. Overlåtelser med tillämpning av undcrpris-
reglerna innebär endast att tillgången avyttras för en köpeskilling motsvarande
tillgångens skattemässiga värde i syfte att realisationsvinstbeskattning inte ska
uppkomma för överlåtaren. Detta innebär inte nödvändigtvis att tillgången avyttrats
till ett pris som understiger marknadsvärdet. l målet mellan Hemåt och PwC har
ingen av parterna åberopat bevisning om vad fastigheten som avyttrades till Hemåt
Boden Två hade för värde vid överlåtelsetillfället. l den mån hovrätten ansett att det
ankommit på Hemåt att föra bevisning om fastighetens värde i syfte att bevisa sin
skada så är denna ståndpunkt oförenlig med Högsta domstolens metod avseende
skadeberäkning enligt ovan redovisad rättspraxis(sc avsnitt 2.6 ovan). Som framgår
av avgörandena frän Högsta domstolen ankommer det tvärtom på uppdragstagaren
att bevisa att den vårdslösa rådgivningen förorsakat en mindre skada än
skattcutgiften.

Oavsett bärigheten i hovrättens resonemang så kan nu konstateras att det finns praxis
från överrätt som inte står i överensstämmelse med Högsta domstolens tidigare
avgöranden. Det finns därför behov av vägledning från Högsta domstolen för att få
klarlagt om tidigare rättspraxis står sig även i dcn rådgivningssituation som förelegat
i målet eller om det finns skäl att införa en ny metod för skadcberäkningen i fall som
rör skattcrådgivning kopplad till underprisöverlåtelser enligt inkomstskattelagen. Det
finns annars en risk för alt andra domstolar finner vägledning hos hovrättens dom i
det nu överklagade målet. Detta gäller särskilt om Högsta domstolen skulle besluta
att inte bevilja prövningstillstånd i målet, eftersom detta i tvistemål ofta uppfattas
som en bekräftelse på att hovrättens dom är korrekt och välmotiverad

2.13

2.14
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Frågall om jämkning av ansvalsbegränslting { staltdal'dax tal }ueltata ko n nelsietta
parten

Som en av grunderna för bestridandet av Hemäts talan i ]nålet har PwC åberopat en
ansvarsbcgränsning i uppdragsavtalet med Hemåt. PwC har därvid påstått att PwC
genom en hänvisning i parternas uppdragsavtal till FAR:s allmänna villkor för
rådgivningstjänster åstadkommit cn ansvarsbegränsning avseende PwC:s ansvar till
ett belopp motsvarande tio gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken
(2010:110) som gällde när parternas avtal om rådgivning träffades. Sådan ansvars-
begränsning förekommer nämligen i ett av FAR:s allmänna villkor.

2.15

2.16 Hemåt har å sin sida hävdat att ansvarsbegränsningen inte blivit en del av parternas
avtal, eftersom Hemåt inte erhållit FAR:s allmänna villkor i samband med avtalets
ngående och då det aktuella avtalsvillkoret är av tyngande och överraskande

karaktär. Hemåt har även gjort gällande att ansvarsbegränsningen inte är gällande
eftersom rådgivaren från PwC agerat grovt vårdslöst i sin rådgivning. Under alla
förhållanden menar Hemåt att förhållandena är sådana att det finns skäl att med stöd

av 36 $ avtalslagen åsidosätta eller i vart fall jämka ansvarsbegränsningen

2.17 Högsta domstolen har inte i något rättsfall som rör advokatcrs eller andra rådgivares
ansvar prövat giltigheten av en avtalad ansvarsbegränsning(se(sc Rolf Johansson,
Rådgivaransvaret, 2021, s. 161). Den i målet aktuella ansvarsbegränsningen har
dock blivit föremål för prövning i den skiljedom som brukar kallas "ProflIGruppen
domen". Ski].jeförfarandet rörde en annan revisionsbyrås(KPMG) ansvar för
rådgivning i samband med s.k. due diligence inför ett företagsförvärv. Uppdrags
givaren gjorde gällande att KPMG genom vårdslöshet vid utförandet av sitt uppdrag
förorsakat uppdragsgivaren en betydande ekonomisk skada. Skiljedomen blev
offentlig sedan den klandrats(Svea hovrätts mål T 1085 1 1)

l Skiljedomen prövades om ansvarsbegränsningen i FAR:s allmänna villkor för
rådgivningstjänster skulle sättas åt sidan. Skiljcdomstolen fann att ansvara
begränsningen var orimlig, bl.a. pä den grunden att rcvisionsbyrån brutit mot en
central förpliktelse i sitt uppdrag. Skiljedomen är mycket välmotiverat och
innehä[[er en he] de] intressanta överväganden när det gä]]er jämkning av
ansvarsbegränsningar i kommersiella avtal

Ett stort antal omständigheter som skiljedomstolen i ProfiIGruppen-domen ansåg
motivera en jämkning av ansvarsbegränsningen i FAR:s allmänna villkor gör sig
med styrka gällande även i målet mellan Hemåt och PwC, såsom exempelvis att
PwC:s uppdrag var tydligt preciserat, att PwC brutit mot ett centralt åtagande i sitt
uppdrag och att Hemåt inte haft möjlighet att skydda sig mot den vårdslösa
rådgivningen t.ex. genom försäkring.

2.18

2.19
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2.20 Skiljedomen har analyserats av professor Christina Ramberg i Juridisk Tidskrift
2010-11 Nr 4 och den har även kommenterats flitigt inom den juridiska litteraturen,
bl.a. av justitierådet Stefan Lindskog i uppsatsen "Jämkning i kommersiella
avtalsförhållanden'' som återfinns i festskriRen ''Aftaleloven 1 00 år" och av advokat
Rolf Johansson i den nyligen publicerade boken Rådgivaransvaret(se s. 162H)

Högsta domstolen ålar i rättsfallet NJA 201 7 s. 1 1 3 ("Den övertagna överlåtelse
besiktningen") prövat en ansvarsbegränsning i ett besiktningsRöretags uppdragsavtal
med privatperson avseende besiktning av villafastighet. Högsta domstolens prövning
tog sikte på frågan om jämkning skulle skc av den avtalade ansvarsbegränsningen.
Som nämnts saknas emellertid motsvarande avgörande när det gäller kommersiella
avtal. Det framstår som otillfredsställande att en klandrad skiljedom för närvarande
tjänar som den mest betydelsefulla rättskällan när det kommer till frågan om
jämkning i kommersiella avtalsförhållanden

Det är sammanfattningsvis av vikt för rättstillämpningen att Högsta domstolen
prövaröverklagandet

2.21

2.22

3 Grunder för överklagandet

Hemåt åberopar samma grunder för sin talan som i underrättcrna

4 Bevisning

Hemåt åberopar samma bevisning som i undcrrätterna

Göteborg den 16 juni
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