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Vintermode
Värmande kläder för alla som gillar bilar – 
vi tar en ti
  på vinterjackor från bilmärkenas 
egna klädkollektioner

Klassisk dunjacka från Lexus. Svart färg 
och dammodell.

Varmfodrad halvlång vinterjacka från 
Subaru. Dammodell på bilden. 
Subarushop.se, 1495 kr.

Damdunjacka i stengrå färg med 
modern design från Peugeot. 
Boutique.peugeot.com, 140 euro.

Vind- och vattentät damvinterjacka från 
Opel. Opel-collection.com, 98,89 euro.

Jacka i rött och svart från Alfa Romeo. 
Finns i både dam- och herrmodell (dam 
på bilden). Store.alfaromeo.com, 1498 kr.

Fodrad marinblå hybridjacka för damer 
från Hyundai. Hyundai-collection.com, 
103 euro.

Fodrad jacka av återvunnet material. 
Finns i ljusblått eller svart och för dam 
eller herrar. Lifestyle.bmw.com, 299 euro.
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Agneta Gustafsson och Josef Angerbjörn är advokater vid Advokat-
byrån Nywa. I Bil & Bostad förklarar de första onsdagen varje månad 
juridiska ord och begrepp samt svarar på läsarnas frågor om juridik, 
främst om avtalsrä�  och bostadsköp.

Fråga advokaten

Har du en fråga? Skriv till Agneta och Josef!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, e-posta 
din fråga till advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

JOSEF
ANGERBJÖRN
Advokat, 
Advokatbyrån Nywa

Hej,
Jag och min man har precis beslutat oss 
för att skiljas. Vi äger ett hus gemensamt 
och vi är nu överens om att jag ska få köpa 
min mans andel och bli ensam ägare. Det 
jag undrar är vilka ekonomiska faktorer 
som ska tas med när den ena maken i en 
skilsmässa vill bo kvar i bostaden och köpa 
ut den andra?

Med vänliga hälsningar,
Anna

Hej Anna och tack för din fråga.
Vid äktenskapsskillnad är huvudregeln 
att en bodelning ska ske för att fördela 
makarnas egendom dem emellan. Eftersom 
ni inte uppgett annat förutsätter jag att 
bostaden utgör giftorättsgods och ska ingå 
i bodelningen.

Den som övertar huset ska utge ersätt-
ning till den andre maken med ett be-
lopp motsvarande hälften av bostadens 
värde. Ersättningen kan bestå i att maken 
exempelvis betalar motsvarande belopp 
kontant eller att maken utger en större 
mängd giftorättsgods som kompensation. 
För att fastställa vilket belopp som ska 
utgå måste först en värdering av fastigheten 
genomföras. Det är inte i lag reglerat hur 
värdering av en fastighet ska ske, därav är 
det egentligen fritt för makarna att själva 
bestämma vilket belopp fastigheten ska vär-
deras till. Det är dock vanligt att det inhäm-
tas en eller � era marknadsvärderingar från 
objektiva mäklare. Det är inte heller i lag 
reglerat vid vilken tidpunkt som värdering-
en ska göras. Oftast vållar inte värderings-
tidpunkten något problem mellan parterna 
då en erforderlig värdering normalt kan ske 
utan större tidsutdräkt och bodelningen 
komma till stånd relativt skyndsamt. När 
bodelningen drar ut på tiden kan dock 
värderingstidpunkten bli viktig. I de fall 
parterna inte kan enas brukar den dag 
som bodelningen förrättas tillämpas som 
värdetidpunkt för fastigheter. Den tidpunk-
ten överensstämmer även med vad som 
förordats i den juridiska litteraturen och 
har även bekräftats i ett antal domar. 

När marknadsvärdet är fastställt måste 
den latenta kapitalvinstskatten beräknas. 
Den latenta kapitalvinstskatten är den skatt 
som måste utges vid försäljning av bostäder 
med vinst. Vid en överlåtelse av makarnas 
fastighet genom bodelning behöver inte 
någon skatt erläggas utan den erläggs först 
när fastigheten säljs. Från fastighetens 
värde i bodelningen behöver därför göras 
avdrag för den beräknade latenta kapital-
vinstskatten. En sådan beräkning utförs på 
följande vis. Marknadsvärde – inköpspris 
– förbättringsutgifter – försäljningsutgifter 
= vinst. På vinsten utgår kapitalvinstskatt 
med 22 procent. Vad avser förbättringsut-
gifterna (ny-, till- eller ombyggnation eller 
förbättrande reparation och underhåll) är 
det viktigt att det � nns underlag sparat som 
kan bevisa utgifterna.

För att fastställa fastighetens bodelnings-
värde ska från marknadsvärdet, förutom 
den latenta kapitalvinstskatten, även göras 
avdrag för beräknade försäljningskostnader 
(mäklararvode).

I det � esta fall � nns det även lån som 
belastar den gemensamma bostaden. Den 
make som övertar bostaden är även den 
som rimligen kommer att överta eventuella 
huslån. Vid beräkning av den likvid som 
den make som övertar huset ska utge ska 
därför avdrag göras för den andre makens 
andel av lånen som den övertagande maken 
övertar. Om fastighetens bodelningsvärde 
uppgår till 5 000 000 kr är värdet av var-
dera makens andel 2 500 000 kr. För det 
fall huslånen samtidigt uppgår till totalt 
4 000 000 kr och vardera makens andel av 
lånen är 2 000 000 kr innebär detta att den 
bodelningslikvid som ska utges uppgår till 
500 000 kr (2 500 000 – 2 000 000). Den 
make som inte övertar huset har således 
rätt att i bodelningen erhålla 500 000 kr 
från den make som övertar huset.

Viktigt att notera är att den som övertar 
huset måste ha ekonomiska förutsättningar 
för att kunna göra det. Huruvida man får 
ta över lånet eller inte är något som banken 
beslutar om och det är viktigt att kontrol-
lera detta med banken innan man gör klart 
bodelningen.

Det förekommer även att makar har tagit 
med sig uppskov med in i den gemensamma 
bostaden. Uppskov är den skatteskuld som 
uppstår när någon säljer en bostad och 
väljer att skjuta upp den latenta skatteskul-
den. Det innebär därmed att skatteskulden 
� yttas över till nästa bostad (ersättnings-
bostaden). Överlåts ersättningsbostaden 
genom bodelning ska uppskovsbeloppet 
inte återföras vid överlåtelsen. Uppskovet är 
knutet till bostaden vilket innebär att den 
make som tar över bostaden vid bodelning 
även tar över överlåtarens uppskovsbelopp. 
För att den som blir utköpt ur bostaden ska 
bli befriad från sin skatteskuld sker det van-
ligtvis genom kompensation av uppskovsbe-
loppet till den som bor kvar i bostaden.

När värdet på bostaden är fastställt och ni 
är överens om vem som ska överta bostaden 
samt kommit överens om fördelning av övrigt 
giftorättsgods ska bodelning ske genom upp-
rättandet av en handling som undertecknas av 
båda makarna. Upprättande av ett bodel-
ningsavtal kan för vissa kännas svårt och 
tidskrävande och för att det ska bli rätt kan 
det vara klokt att ta hjälp av en jurist eller 
advokat som har kunskap inom familjerätt.

Eftersom ägarförhållandet för bostaden 
ändras vid äktenskapsskillnad vill jag även 
påminna dig om att ansöka om lagfart. 
Lagfarten är ett bevis på vem som äger fast-
igheten. Ansökan om lagfart måste lämnas 
in till Lantmäteriet senast tre månader efter 
köp eller överlåtelse.

Jag avslutar dagens 
artikel med några 
visdomsord från Joyce 
Maynard: ”A good 
home must be made, 
not bought.”

Om bodelning av 
fastighet


