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Mål nr T 7717-19 Hemåt Fastigheter AB
./. Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Hemåt Fastigheter AB("Hemåt") Bar härmed komplettera överklagandet i ovan rubricerat mål

och därvid anföraföljande.

Samma definitioner som använts vid tingsrätten används i detta yttrande

l

2

2.1

Inställning

Hemåt vidhåller sina yrkanden i enlighet med överklagandeskriften

Grunder för undanröjande av tingsrättens dom

Hemåt har hela tiden varit av uppfattningen att målet vid tingsrätten skulle avgöras
av tre domare.i Det var också detta som tingsrätten kom fram till vid den muntliga

förberedelsen den 17 december 2018. Frågan kom upp pä nytt den l mars 2019 på

tingsrättens initiativ och den 4 april 2019 fattade tingsrätten, mot Hemåts uttryckliga

begäran, beslut om att målet skulle avgöras av en domare. Någon motivering till
tingsrättens beslut lämnades inte.

2.2 Enligt l kap. 3 a $ rättegångsbalken är huvudregeln att tre lagfarna domare ska

finnas i sitsen vid en huvudförhandling i tvistemål. En domare har emellertid ansetts

tillräckligt om det med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är

tillräckligt att målet avgörs av cn domare

2.3 Det aktuella målet borde rätteligen ha avgjorts av tre domare i tingsrätten. Det i

målet yrkade beloppet uppgår till ett betydande belopp och målet innehåller ett anta
juridiskt komplicerade problemställningar. Dessa omständigheter talar mcd styrka
för att målet borde ha avgjorts av tre domare.

Dct kan noteras att det är en felaktig notering från den muntliga förberedelsen att [lemåt inte hade någon uppfattning i frågan
yttrande till Stockholms tingsrätt den l mars 2019 (aktbil 53) framförde Hemåt vidare inställningen att tre domare borde avgöra
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2.4 Frågan om vårdslös rådgivning var endast den första frågan som tingsrätten hade att

ta ställning till. Målet innefattar även andra juridiska frågeställningar som exempel-

vis frågan om skadans storlek, vilka krav som kan ställas för att ctt betungande

standardvillkor ska bli inkorporerat i ett uppdragsavtal samt om förutsättningar
föreligger att jämka ansvarsbegränsningen i uppdragsavtalet. Det ska särskilt

framhållas att dct i målet finns en intressant prejudikatfråga, vilket utvecklas
närmare i avsnitt 4 nedan

2.5 Ett mäl med ett antal juridiska frågeställningar kan lätt bli övermäktigt för en ensam

domare och avsaknaden av ytterligare domare som bidrar till en allsidig och
komplett belysning av samtliga frågeställningar kan antas ha inverkat på utgången i
målet. Vid genomgång av domskälen kan konstateras att tingsrätten vid utredningen

av frågan om rådgivaren vid PwC varit vårdslös eller inte -- antingen medvetet eller

av förbiseende - underlåtit att rcdovisa rättskällor som tydligt talade för att
rådgivaren inte uppnått den aktsamhetsstandard som Hemåt haft rätt att förvänta sig
vid rådgivningen. Om tingsrättens sits bestått av tre domare skulle domskälen

sannolikt ha innehållit en mer fullödig utredning och en mer nyanserad bedömning.
Av kommentaren till rättegångsbalken2, med dess hänvisning till departements-

chefens uttalande, framgår också att utgångspunkten är att en dom ska undanröjas
när fråga är om bristande domförhet.

2.6 Målet vid tingsrätten var således inte av sådan beskaffenhet att det lämpade sig för
att avgöras av endast en domare. Att en domare avgjorde målet trots att det inte kan

anses ha varit tillräckligt medför att tingsrätten inte var domför vid avgörandet

Bristande domförhet utgör sådant annat fel som innebär att det finns förutsättningar

för hovrätten att undanröja tingsrättens dom enligt 50 kap. 28 $ rättegångsbalken

2.7 Tingsrätten har som nämnts endast bedömt cn av frågorna som aktualiseras i målet
nämligen frågan om rådgivaren vid PwC genom vårdslöshet orsakat Hemåt en
onödig skattekostnad. Enligt vad som kommer att beskrivas närmare i avsnitt 3

nedan är tingsrättens domskäl allt annat än övertygande. En korrekt bedömning i
vårdslöshetsfrågan innebär att hovrätten skulle komma fram till att PwC:s rådgivare

agerat vårdslöst. Detta innebär i sin tur att återstående frågor i målet kommer att

behöva prövas av hovrätten som första instans. Detta är inte lämpligt och strider
bland annat mot instansordningens princip. Felet kan därför inte utan väsentlig

olägenhetavhjälpasihovrätten.

Fitgcr, P, Sörbom, M., m.fl., Rättegängsbalk( 50 kap. 28 $, publicerad i Zeteo 18 december 2018
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3

3.1

Grunder för överklagandet

rad tingsräitett har .#utlFtit bevisat !n !u

Tingsrätten har i sin dom kommit fram till att PwC:s uppdrag omfattade att utreda

samtliga skattemässiga konsekvenser av en överlåtelse av Fastighctcn från
Bostadsrättsföreningen till ett aktiebolag i Hemåt-sfären. Som tingsrätten har funnit

omfattades även potentiell stämpelskatt av uppdraget.

3.2 Det råd som PwC lämnade till Hemåt var att uppskov med betalning av stämpclskatt

skulle medges för det fall Fastigheten, som ägdes av en bostadsrättsförening,
överläts till ett bolag i Hemåtkoncernen

3.3

3.4

3.5

PwC:s undersökning av gällande rätt var i viss mån bristfällig eftersom förarbeten
och praxisinte undersöktes.

PwC framhöll inte vid något tillfälle att det förelåg en risk för att uppskov med
betalning av stämpelskatt inte skulle medges.

Det är vidare utrett i målet att Hemåt åsamkadcs cn kostnad lör stämpelskatt som

uppgår till dct i målet yrkade beloppet sedan både inskrivningsmyndigheten och
Luleå tingsrätt funnit att uppskov med stämpelskatten inte kunde beviljas enligt
32 a $ stämpelskattelagen, eftersom en bostadsrättsförening inte kan ingå i en

koncern i stämpelskattelagens mening. Trots att Hemåt både i stämningsansökan(se

avsnitt 2.4 i stämningsansökan) och vid sin sakframställning i tingsrätten
uppmärksammade tingsrätten på att Hovrätten för Övre Norrland genom tre

hovrättsråd beslutade att inte meddela prövningstillstånd sedan Hemåt, mcd PwC:s

biträde, överklagat Luleå tingsrätts beslut(Hovrätten för Övre Norrland, beslut den

l juli 2016 i mål OA 532 16) har tingsrätten inte redovisat delta förhållandc i sin
dom

Metodansva}

3.6 Tingsrätten har i sin dom anfört att frågan om PwC agerat vårdslöst eller inte vid sin

rådgivning ska bedömas utifrån om PwC:s rådgivare ''. . .varit tillräckligt omsorgsfull

vid sin analys av rättsläget och om han borde ha upplyst Hemåt om att det fanns cn
risk att inskrivningsmyndigheten inte skulle medge uppskov mcd betalning av
stämpelskatten

3.7 Vad tingsrätten haft att bedöma var således om PwC gjort erforderliga
undersökningar av gällande rätt genom att studera relevanta rättskällor.

]'ingsrättens jäLaktiga bedömning av betydelsen av PwC:s bristande utredning

Tingsrätten har kommit fram till att PwC:s rådgivning till Hemåt inte föregåtts av
någon fullödig rättsutredning, eftersom vare sig rättspraxis eller förarbeten har
studerats. Med hänsyn härtill, och då Hemåt genom PwC:s råd åsamkats cn oväntad

3.8
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skattekostnad, får PwC anses ha förfarit vårdslöst i sin rådgivning på sådant sätt att
Hemåt bör vara berättigat till ersättning för sin skada. Enligt Hemåts förmenande fär

det till och med anses vara grovt vårdslös att lämna skatterådgivning utan att först

utföra en ordentlig rättsutrcdning.

Tingsrättells hypotetiska rättstttredning

3.9 Sedan tingsrätten kommit fram till att PwC brustit i fråga om rättsutredningen, vilket
som nämnts rätteligen borde ha resulterat i bedömningen att PwC:s rådgivning varit

vårdslös, gick domstolen över till att göra en hypotetisk rättsutredning utifrån de

rättskällor som var tillgängliga vid tidpunkten för PwC:s rådgivning. Syftet med
tingsrättens resonemang synes vara att avgöra om PwC borde ha upplyst Hemåt om

att det förelåg en risk [ör att inskrivningsmyndigheten inte sku]]c medge uppskov

med stämpelskattcn.

3.10 Hemåt är ense med tingsrätten om att man vid cn rättsutredning bör ta avstamp i

lagtexten i 32 a $ stämpelskattelagen, där det bl.a. anges att uppskov med

stämpelskatt kräver att dc juridiska personer som är involverade i fastighets-
överlåtclsen måste ingå i samma koncern. Den första frågan som måste utredas är

således om de berörda juridiska personerna kan ingå i en koncern i stämpcl-
skattclagcns mening. Frågan får utredas genom studier av relevanta förarbets-

uttalanden, rättspraxis och juridisk doktrin

3.11 Det är till att börja mcd nödvändigt att beakta att en bostadsrättsförening är en

speciell juridisk person till vilken ett antal specialregleringar är knutna, såsom
exempelvis att cn bostadsrättsförening har ett mycket begränsat ändamål för sin

verksamhet, att det krävs tre medlemmar för att registrera en bostadsrättsförening

ctc. Lagstiftningen rörande bostadsrättsföreningar avviker väsentligt från annan
associationsrättslig lagstiftning, som t.ex. reglerna som gäller för aktiebolag. För att

kunna bedöma frågan om en bostadsrättsförening kan ingå i en koncern eller inte
måste ledning i första hand sökas i bostadsrättslagcn. l den inledande bestämmelsen

i bostadsrättslagcn, som gällde vid tidpunkten för PwC:s rådgivning(l kap. l $

bostadsrättslagen), sägs att cn bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som
har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt samt att

lagen om ekonomiska förcningar ska tillämpas i den utsträckning som anges i 9-
10 kap. ll kap. 4 $ lagen om ekonomiska föreningar definieras vad som är en

koncern, dvs. bostadsrättslagen innehåller ingen hänvisning till bestämmelsen om
koncerner i lagen om ekonomiska föreningar. Detta talar starkt för slutsatsen att en

bostadsrättsförening inte kan ingå i en koncern, vilket i sin tur innebär att uppskov

med stämpelskatt inte kan medges cnligt 32 a $ stämpelskattelagen.

3.12 Av ett antal förarbelsuttalanden som rör bostadsrättslagen(prop. 1979/80:144 s. 135
prop. 1990/91:92 s. 227 och 430 samt prop. 2002/03:12 s. 108) framgår att koncern
bestämmelserna i gällande regler om ekonomiska föreningar inte gäller bostadsrätts-

föreningar. Det finns ingenting i dessa förarbetsuttalanden som antyder att de endast

skulle ta sikte på mollighetcn för cn bostadsrättsförening att vara moderföretag i en
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koncern, utan det rör sig om generella uttalanden. Det är därför egendomligt att
tingsrätten kommit fram till att förarbetsuttalandena inte tar sikte på en bostadsrätts-

förenings möjlighet att vara dotterföretag i en koncern. Tingsrättens antagande är

helt gripit ur luften och har inget stöd i förarbctsuttalandena. Slutsatsen är unclcr alla

förhållanden felaktig. Faktum är att det inte finns något uttalande i svensk juridisk
doktrin, förarbeten eller rättspraxis där det sägs att en bostadsrättsförening kan ingå

en koncern, alldeles oavsett om det skulle vara som moderföretag eller dotterföretag.

3.13 Utöver ovan redovisade förarbetsuttalanden fanns vid tidpunkten för PwC:s

rådgivning även rättspraxis som talade i samma riktning, dvs. att uppskov inte skulle
medges vid en överlåtelse av Fastigheten från Bostadsrättsföreningen till ett
aktiebo[ag inom Hemåts koncern. Ett av dessa rättsfa]] är Svea hovrätts bcs]ut av den

9 september 2009 i OA 4419-09 som tingsrätten tar upp i sina domskäl. Av

rättsfallet följer att Svea hovrätt i ett avgörande från år 2009 gjort bedömningen att
en bostadsrättsförening som förvärvat fastigheter från en ekonomisk förening inte

kunde beviljas uppskov med stämpclskatt. Hovrätten motivcradc sitt beslut på
följande sätt.

'Frågan är om en bostadsrättsförening kan anses ingå i en koncern och dänned medges

ppskov med betalning av stämpelskatten enligt 32 a $ stämpelskattelagen. 1 1 kap. l $
andra stycket bostadsrättslagen (1991:614) sägs att lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar (föreningslagen) tillämpas pä bostadsrättsföreningar i den utsträckning som

anges i 9-10 kap. 1 1 kap. 4 $ föreningslagen definieras vad som är en koncern. Någon

hänvisning i bostadsrättslagen till denna bestämmelse finns inte. Föreningslagens

koncerndefinition torde därför inte vara tillämplig pä bostadsrättsföreningar (se Julius
m.fl., Bostadsrättslagen, 2005, s. 361 med där gjorde hänvisningar, särskilt prop.

2002/03:12 s. 108). Vid sådant förhållande saknas förutsättningar att med stöd av 32 a $

stämpelskattelagen medge föreningen uppskov mcd betalning av stämpelskatten. Att 9

kap. 26 $ bostadsrättslagen hänvisar till bestämmelser i bokföringslagen (1999:1078) och

årsredovisningslagen (1995:1554) ändrar inte denna bedömning. Överklagandet ska
därför avslås.

3.14 Ovan angivna skäl till hovrättens beslut kan inte innebära annat än att en rådgivare

måste uppmärksamma en kund, som är i färd med att göra en internövcrlåtelse av en

fastighet där en bostadsrättsförening är en av parterna, på att det är högst tveksamt

om uppskov med stämpelskatten kommer att medges. Svea hovrätts uttalanden tar

sikte på en bostadsrättsförenings generella förutsättningar att ingå i en koncern och

avser inte enbart frågan om en bostadsrättsförening kan ingå i en koncern som

moderföretag. Det är inte möjligt att utifrån domskälen förstå hur tingsrätten kommit
fram till en sådan tolkning av rättsfallet

3.15 Tingsrätten har -- antingen medvetet eller av underlåtenhet -- inte redovisat i
domskälen att det finns ytterligare ett rättsfall från cn hovrätt som innebär att det inte

råder något tvivel om att uppskov mcd stämpelskatt inte kommer att medges om en
av parterna är cn bostadsrättsförening. Följaktligen har tingsrätten inte med ett enda

ord kommenterat att Hovrätten över Skåne och Blekinge i beslut av den ll april

2008 i mål OA 2208 07 (se NJA 2009 s. 272 11) i ett mål om stäjnpclskatt (med bl.a
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hovrättslagmannen Per Eriksson i sitsen) uttryckligen anfört att avsikten inte

varit "[. . .jakt en bostadsrättsförening, som moder eller dotterbo]ag, ska kunna ingå i
ett koncernförhållande med ett aktiebolag[...]". Rättsfallet är enkelt att finnet

eftersom det finns med i ett i NJA-referat. Hovrätten redovisade följande skäl för sitt
beslut (i relevanta delar)

'När det sedan gäller själva bristen i intyget enligt 7 $ tredje stycket nämnda lag infördes
kravet, att intyget ska avse även att konccrnförhållande inte föreligger, samtidigt med en
ny bestämmelse i paragrafens andra stycke. Enligt den sistnämnda medges skattebefrielse
nte vid vissa koncerninterna transaktioner. Avsikten är emellertid inte att en

bostadsrättsförening, som moder eller dotterbolag, ska kunna ingå i ett koncern

förhållande med ett aktiebolag (se Andersson, m fl., Aktiebolagslagen, En kommentar på

Internet under l kap. 1 1 $, Julius m.fl., Bostadsrättslagen, ombildningslagen,

omregistrcringslagen, 2005, 3 upp., s. 377 samt prop. 2002/03:12 s. 108 f. och 1990/91 :92

s. 227 och 430). Det har alltså hela tiden stått klart att inskrivningsmyndighetens t)eslut
frän materiell synpunkt har varit korrekt i förevarande hänseende.

Nu anförda omständigheter medför att någon ändring av inskrivningsmyndighetens beslut

nte bör göras. Det framstår sålunda som orimligt att den, som förvärvar cn fastighet unde
sådana omständigheter att skattcplikt inte föreligger, av högre rätt ska förpliktar att betala

skatt enbart för att man underlåtit att intyga frånvaron av ett förhållande som inte ska
kunna föreligga. överklagandet ska således avslås.

3.16 Hovrättens ovan redovisade skäl för sitt beslut, som i sin tur baseras på andra
rättskällor såsom förarbetsuttalanden och uttalanden i juridisk doktrin, ger starkt stöd

för ståndpunkten att en bostadsrättsförening inte kan ingå i en koncern, varken som

moderföretag eller som dotterföretag. Hela tingsrättens resonemang baseras på
antagandet att en bostadsrättsförening kan ingå sold dotterföretag i en koncern. Det

ovan angivna hovrättsbeslutet innebär dock att en bostadsrättsförening inte heller
kan ingå som dotterföretag i en koncern vid tillämpning av 32 a $

stämpelskattelagen, vilket en omsorgsfull rådgivare självklart är skyldig att
informera sin kund om

3.17 Högsta domstolens avgörande i det ovan redovisade rättsfallet är inte heller ägnat att

gc lugnande besked åt rådgivaren. Rättsfallet handlar om skyldigheten för den som
ansöker om skattebefrielse för stämpelskatt vid transportköp att inkomma med intyg

rörande frågan om koncernförhållande I'öreliggcr eller inte mellan parterna i

fastighctsöverlåtelsen. Högsta domstolen kom fram till att det kan vara svårt att
avgöra om koncernRörhållande föreligger eller inte och att det skulle leda till ''stora

praktiska svårigheter" om man överlät till inskrivningsmyndigheten att i wade enskilt

fall avgöra denna fråga. Högsta domstolen ansåg därför att det borde ankomma på
sökanden att inkomma med intyg i frågan om koncernförhållande vid ansökan om

lagfart där sökanden begär skattcbefrielse från stämpelskatt med hänvisning till
reglerna om transportköp. Högsta domstolen gjorde alltså inte någon annan

bedömning än hovrätten i frågan om en bostadsrättsförening kan ingå i en koncern
eller inte, utan hade helt enkelt en annan infallsvinkel i sitt avgörande där man
betonade dc praktiska svårigheterna för inskrivningsmyndighetcns handläggare att i
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varje enskilt fall göra bedömningar i fråga om koncernförhållande föreligger eller

inte i ärenden rörande skattcbefrielsc på grund av transportköp.

3.18 Genom sitt tillvägagångssätt att utföra en hypotetisk rättsutredning kommer
tingsrätten fram till att PwC:s råd troligen hade blivit detsamma om en rättsutredning

faktiskt hade genomförts. Enligt tingsrättens uppfattning fanns det inte ens skäl för
rådgivaren att varna sin kund för att det inte var helt säkert att uppskov mcd
stämpelskattcn skulle medges. Som framgått av resonemanget ovan anser Hemåt att

tingsrätten gjort en felaktig analys av dc befintliga rättskällorna i sin hypotetiska
rättsutrcdning, mcn Hemåt menar även att tingsrättens hypotetiska resonemang är

irrelevant för bedömningen i målet. Vid prövningen av om PwC agerat vårdslöst
eller inte ska PwC:s faktiska agerande bedömas och inte ett hypotetiskt händelse-
förlopp. PwC har brustit i sin rättsutrcdning, vilket får anses vara vårdslöst, och detta
har förorsakat Hemåt ekonomisk skada som PwC är skyldigt att ersätta Hemåt lör.

3.19 Om man ändå skulle acceptera tingsrättens metod med en hypotetisk rättsutredning

står det klart att det finns en mängd rättskällor som var tillgängliga vid tidpunkten
för PwC:s utredningsuppdrag som skulle ha föranlett en omsorgsfull rådgivare att
varna sin kund för att det fanns en stor osäkerhet i frågan om Hemåt skulle medges
uppskov med stämpelskatten vid överlåtelsen av Fastigheten. Det rör sig om både
rättspraxis, förarbetsuttalanden och juridisk doktrin. Som redan nämnts finns inte

något uttalande i någon svensk rättskälla som ger positivt stöd för slutsatsen att en

bostadsrättsförening kan ingå i en koncern och därmed medges uppskov med
stämpelskatten

3.20 Stockholms tingsrätt synes för övrigt i sina domskäl inte ens ha begrundat den
omständigheten att inskrivningsmyndigheten och Luleå tingsrätt meddelat beslut om

att inte medge Bostadsrättsföreningen uppskov med stämpelskatten, vilket i

realiteten åsamkat Hemåt cn oväntad stämpelskattekostnad om drygt 1,5 miljoner
kronor, samt alt Hovrätten för Orre Norrland(mcd tre hovrättsräd i sitsen) inte cns

fann skäl att meddela prövningstillstånd i målet efter det att Hemåt, med biträde av
PwC, överklagat Luleå tingsrätts beslut. Tingsrätten konstaterar indirekt genom sin

dom att dc instanser som prövat frågan om uppskov med stämpelskatten har gjort
fcl. Inte bara har besluten blivit fel utan även de rättskällor som hänvisats till har av

samtliga domare(inskrivningsdomaren, tingsrättsdomaren och de tre hovrättsråden)

tolkats fel. Utifrån rättspraxis kan konstateras att Stockholms tingsrätt synes vara
den enda domstolen i Sverige som anser att en bostadsrättsförening kan erhålla

uppskov med stämpelskatten vid tillämpning av 32 a $ stämpclskattelagcn

3.21 Det är på grund av ovan anförda skäl svårt atl förstå hur tingsrätten kan komma fram
till slutsatsen att rådgivaren vid PwC inte ens borde ha varnat sin kund för att det

inte var säkert att uppskov med stämpclskatten skulle medges vid överlåtelsen av

Fastigheten. Genom sin underlåtenhet att göra cn ordentlig rättsutredning har PwC
förfarit grovt vårdslöst i sin rådgivning.
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4.1

Grunder för prövningstillstånd

Med hänsyn till de i avsnitt 3 framförda omständigheterna finns det starka skäl att

betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till. Det går inte heller att
utan att meddela prövningstillstånd bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten

kommit till eftersom tingsrätten vid sin hypotetiska rättsutredning inte redogjort lör:
och inte heller tagit ställning till, betydelsen av ett antal rättskällor som är relevanta

för bedömningen

4.2 Vidare finns i målet cn fråga där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att

överklagandet prövas av högre rätt. Frågan är om den ansvarsbegränsning som
återfinns i FAR:s allmänna villkor för rådgivningsqänster kan jämkas med stöd av

36 $ avtalslagen. Som angetts i överklagandeskriften har frågan prövats i skid.jedom

meddelad den 22 dccelnber 2010 vilken blev offentlig på grund av klander(Svea
hovrätts mål T 1085-1 1), varvid skid.jemännen kom fram till att det fanns skäl att
jämka ansvarsbcgränsningen i FAR:s a]]männa vi]]kor. Skid.jcdomen har också

behandlats i ett antal olika sammanhang och juridiska texter. Det är därför av vikt

för ledning av rättstillämpningen att frågan om jämkning även prövas av allmän
domstol

5

5.1

Bevisning

Skriftlig bevisning

1. Promemoria upprättad av PwC daterad februari 2015, bilaga l till
stämningsansökan

2. E-postmeddelande från Christer Johansson till Björn Taube deä 22 maj
2015, bilaga 2 till stämningsansökan

3. E-postmeddelande från Björn Taube till Claus Thingvall och Christer
Johansson dcn 3 juni 2015, bilaga 3 till stämningsansökan

4. Underrättelse innehållande inskrivningsmyndighetens beslut i ärendet

avseende beviljande av lagfart efter fastighctsköp den 12 februari 2016:
inklusive faktura, bilaga 4 till stämningsansökan.

5. E-postkorrespondcns mellan Christer Johansson och Björn Taube den
28 januari 2016 till dcn 4 februari 2016, bilaga 5 till stämningsansökan

6. E-postmeddelande från Christer Johansson till Björn Taube den ll februari
2016, bilaga 6 till stämningsansökan.

7. Luleå tingsrätts beslut i ärende om uppskov med betalning av stämpelskatt
den 23 maj 2016 iA 384--16, bilaga 7 till stämningsansökan
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8. Svea hovrätts beslut dcn 20 oktober 2009 i mål ÖÄ 4419-09, bilaga 8 till
stämningsansökan.

9. Ansökan om lagfart, bilaga l till yttrandet till tingsrätten av den 19 oktober

12. Utredningsmaterial i form av utdrag från Zeteo, rättsfall och propositioner:
bilaga l till yttrandet till tingsrätten av dcn 25 januari 2019.

13. Utdrag från PwC:s hemsida, under fliken "Om oss", bilaga 2 till yttrandet
till tingsrätten av den 25 januari 2019.

15. E-postkorrespondens mellan bl.a. Björn Taube och Claus Thingvall under
perioden januari-februari 2016, bilaga 4 till yttrandet till tingsrätten av den
25januari2019.

16. E-postmeddelande från Björn Taube till Claus Thingvall dcn 17 februari

2016, bilaga 5 till yttrandet till tingsrätten av den 25 januari 2019.

17. E-postkorrespondens mellan bl.a. Björn Taube och Claus Thingvall den
30 maj 2016, bilaga 6 till yttrandet till tingsrätten av den 25 januari 2019

5.2 Bevisteman skriftlig bevisning

Punkten 1-3, 5-6, 9, 15 och 16 åberopas till styrkandc av att PwC:s uppdrag

omfattade alla skatterättsliga konsekvenser av överlåtelsen och att PwC lämnat råd

innebärande att överlåtelsen inte skulle medföra några negativa sådana

Punkten 1, 4 och 7 åberopas till styrkande av att PwC:s rådgivning har varit felaktig

Punkten 1, 5 och 15 åberopas även till styrkande av att någon begränsning av
uppdragets omfattning inte gjorts.

Punkten 1, 3, 4 och 9 åberopas till styrkandc av att PwC känt till syftet med
rådgivningen.

Punkten l åberopas även till styrkande av att någon utredning kring frågan om
förutsättningarna enligt 32 a $ stämpelskattelagen var uppfyllda inte skett och att

PwC inte påtalat att bristande förutsättningar för uppskov förelåg.

Punkten 4 åberopas även till styrkande av skadans storlek och värdena som stod på
spel

Punkten 8 och 12 åberopas till styrkande av att det endast behövt genomföras cn
begränsad rättsutredning för att komma fram till att förutsättningar för uppskov
saknades.
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Punkten 13 åberopas till styrkande av att PwC påstår sig vara marknadsledande inom

revision, skatte- och affärsrådgivning och ha särskilda insikter inom områdena

Punkten 17 åberopas till styrkande av erlagt arvode för rådgivningen

5.3 Muntlig bevisning

Förhör med Björn Taube, styrelseledamot i Hemåt, angående
omständigheterna vid ingåendet av uppdraget }ncd Pu C samt vilka

kontakter parterna därefter haft med varandra och om vad. Förhöret

åberopas till styrkande av att PwC valdes med omsorg, att det var PwC som
kom med förslaget att Bostadsrättsföreningen skulle överlåta Fastigheten, att
PwC:s uppdrag omfattade alla skatterättsliga konsekvenser av överlåtelsen
och att PwC lämnat råd innebärande att överlåtelsen inte skulle medföra

några negativa sådana, att PwC känt till syftet med rådgivningen, att frågan
om stämpclskatt utgjorde en huvudförpliktclse, att någon begränsning av

uppdraget inte kommit Hemåt till känna, att Hemåt agerade utifrån den
rådgivning PwC lämnat, att Hemåt inte skulle ha genomfört överlåtelsen om
inte PwC:s rådgivning sett ut som den gjorde och att Hemåt inte

uppmärksammats pä vare sig de allmänna villkoren vari tmsvars-

begränsningen funnits eller på ansvarsbegräsningen i sig, samt inte heller till
vilket belopp ansvaret var begränsat. Slutligen åberopas förhöret till
styrkande av att Hemåts bolagssfär har en årlig avkastning på disponibelt
kapital om 8-10 %.

Förhör mcd Klas-Göran Johnsson, styrelseledamot i Hemåt, angående

omständigheterna vid ingåcndet av uppdraget samt vilka kontakter parterna

därefter haft mcd varandra och om vad. Förhöret åberopas till styrkandc av

att PwC valdes mcd omsorg, att det var PwC som kom med förslaget att

Bostadsrättsföreningen skulle överlåta Fastigheten, att PwC:s uppdrag
omfattade alla skatterättsliga konsekvenser av överlåtelsen och att PwC

lämnat råd innebärande att överlåtelsen inte skulle medföra några negativa

sådana, att PwC känt till syftet med rådgivningen, att frågan om
stämpelskatt utgjorde cn huvudförpliktelse, att någon begränsning av
uppdraget inte kommit Hemåt till känna, att Hemåt agerade utifrån den
rådgivning PwC lämnat, att Hemåt inte skulle ha genomfört överlåtelsen c
inte PwC:s rådgivning sett ut som den gjorde och att Hemåt inte
uppmärksammats på vare sig de allmänna villkoren vari ansvars-

begränsningcn funnits eller på ansvarsbegräsningen i sig, samt inte heller till
vilket belopp ansvaret var begränsat. Slutligen åberopas förhöret till

styrkande av att Hemåts bolagssfär har cn årlig avkastning på disponibelt
kapital om 8-10 %.

Förhör med Claus Thingvall, tidigare partner på PwC nch tidigare revisor

för Hemåt, angående omständigheterna och vilken information som
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lämnades vid ingåendet av avtalen gällande såväl uppdraget om revision

samt nu aktuellt uppdrag samt vilka kontakter parterna därefter haft Incd

varandra och vad som avhandlats vid dessa kontakter. Förhöret åberopas till

styrkandc av att det var PwC som kom med förslaget att Bostadsrätts-
föreningen skulle överlåta Fastigheten, att uppdraget omfattade alla

skatterättsliga konsekvenser av överlåtelsen, att frågan om stämpelskatt

utgjorde en huvudförpliktclse, att PwC:s rådgivning faller inom PwC:s
kärnområden och att Hemåt inte uppmärksammats på vare slg de allmänna

villkoren vari ansvarsbegränsningcn funnits eller på ansvarsbegräsningcn i

sig, samt inte heller till vilket belopp ansvaret var begränsat.

Förhör med Christer Johansson, PwC, angående omständigheterna och

vilken information som lämnades vid ingåendet av avtalet gällande nu

aktuellt uppdrag samt vilka kontakter parterna därefter haft med varandra

och om vad. Förhöret åberopas till styrkande av att PwC:s uppdrag
omfattade alla skatterättsliga konsekvenser av överlåtelsen, att PwC känt till

syftet med rådgivningen, att frågan om stämpclskatt utgjorde en

huvudförpliktelse och att Hemåt inte uppmärksammats på vare sig dc
allmänna villkoren vari ansvarsbegränsningcn funnits eller på
ansvarsbegräsningen i sig, samt inte heller till vilket belopp ansvaret var

begränsat samt att någon rättsutredning kring förutsättningarna för uppskov

av stämpelskatt aldrig genomförts.

Presentationsform: samtliga förhör presenteras genom uppspelning av vid tingsrätten
gjorda inspelningar.

Göteborg den ll juli 2019

Jens Sundell
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