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Anmälare
NN
Motpart
Mäklaren
Ombud:
Biträdande förbundsjuristen L.Å.R.
Vad saken gäller
Skadestånd, nedsättning av provision

___________________
BESLUT
Nämnden rekommenderar Mäklaren att betala 10 000 kr till NN.

___________________
YRKANDE M.M.
NN har begärt att Mäklaren ska betala 270 344 kr.
Mäklaren har motsatt sig att betala.
BAKGRUND
Mäklaren har haft uppdrag att förmedla en fastighet som ägdes av NN och hans
f.d. hustru.

Postadress

E-post m.m.

FRN
First Office
Isafjordsgatan 19
164 40 Kista

E-post: frn@frn.se
Tel: 08-120 189 30, vardagar 10-12
www.frn.se
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Enligt NN lämnade Mäklaren felaktiga upplysningar om förutsättningarna för att få
uppskov med kapitalvinstskatten. Han har därför begärt skadestånd och att Mäklarens provision ska sättas ned.
Nämnden kommer först att redogöra för vad parterna har anfört. Under rubriken
”Nämndens bedömning” kommer nämnden att förklara varför den anser att NN
inte har rätt till skadestånd, men att han har rätt till nedsättning av provisionen.
VAD PARTERNA HAR ANFÖRT
NN
NN har sammanfattningsvis anfört följande.
De regler som Skatteverket tillämpar avseende bosättningskravet, och som ger rätt
till uppskov med kapitalvinstskatt, överensstämde inte med den information som
Mäklaren framförde. Med facit i hand skulle han ha väntat 60 dagar med försäljningen av ursprungsbostaden, då hade han fått uppskov.
Upplåtelseavtal för ursprungsbostaden undertecknades den 8 juni 2016 och tillträde skedde 5 december 2016. Bostaden såldes därefter den 6 oktober 2017 med
tillträde den 31 januari 2018.
Uppskov diskuterades med Mäklaren redan vid första träffen hemma hos honom.
Mäklaren kontrollerade sedan detta i sitt mäklarsystem, vilket han fick besked om
via mejl.
Skadan består i den skatt som inte kunde uppskjutas, 236 229 kr, samt 4 115 kr för
ärendehanteringsavgift hos KFM. Han begär också ersättning med 15 000 kr för
den psykiska press och oro som han känt under den tid som ärendet fortlöpte.
Han begär vidare nedsättning med hela sin andel av provisionen, 15 000 kr.
Skälet till att ärendet hamnade hos KFM var att han blev arbetslös och inledningsvis
inte fick lån för att kunna betala skatten.
Mäklaren
Mäklaren har sammanfattningsvis anfört följande.
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Någon fråga eller diskussion om uppskov fördes inte inför försäljningen. Hon kan
inte svara på huruvida säljarna själva funderat över möjligheten att skjuta upp delar av sin kapitalvinstskatt. Någon fråga om detta ställdes inte till henne före försäljningen.
Hennes uppfattning var att parterna på grund av separation önskade en snabb försäljning vid tiden de kontaktade henne. Detta åstadkoms också. Förmedlingsuppdrag ingicks den 25 september 2017 och överlåtelseavtal den 7 oktober 2017.
Efter årsskiftet, och affärens fullbordan, bistod hon säljarna med att ta fram underlag för deras respektive deklarationer. Här är det av stor vikt att poängtera att
det rörde sig just om framtagande av underlag. Om uppskov beviljas beslutat av
Skatteverket.
Sammanfattningsvis bestrids oaktsamhet från hennes sida på grund av att säljarna
inte, på det sätt som görs gällande i anmälan, bestämt försäljningstidpunkten efter
möjligheten att få uppskov och att hon skulle garanterat att de skulle få det. Inte
heller har hon agerat oaktsamt när hon, med de underlag säljarna gav henne,
bistod säljarna med att upprätta underlag för deras deklarationer. Säljarna är själva
skattskyldiga och sökanden ifråga om exempelvis uppskov. Hon har inte garanterat
att det uppskov säljarna ville få var möjligt att få utifrån deras situation.
Vidare bestrids att någon ersättningsgill skada föreligger, och under inga omständigheter uppgår den till yrkat belopp.
NN hänvisar till den skrivelse hennes ombud skickade till honom den 20 augusti
2020, med ett svar på den reklamation han tidigare framställt. I skrivelsen påpekade henens ombud att reklamationen var framställd för sent. Kort därefter, den
24 augusti 2020, återkom NN till ombudet med ett mejl, till styrkande av att han
reklamerat tidigare än i juni 2020. Ombudet besvarade detta och bekräftade att
det bilagda mejlet utgjorde en reklamation och att den hade framställts den 2 april
2019. Hon vidhåller dock att reklamationen har framställts för sent.
NN har i huvudsak tillagt följande:
Han hänvisar till ingivna mejl där händelseförloppet framgår. Mäklaren bestrider
samtliga punkter i hans anmälan, men av mejlen framgår något annat.
Tidsfrist för att inkomma med en anmälan är två år efter att man erfarit att skada
är skedd. Skadan upptäcktes i augusti 2018 och då påbörjades en kommunikation
med Skatteverket där Mäklaren inte visste varför Skatteverket kommenterade beslutet som man gjorde.
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Samtal med Mäklaren om ingångsvärden och förutsättningarna för uppskovet innan försäljningen påbörjades hemma i bostaden. Hans dåvarande fru hade en dialog med Mäklaren via telefon om att påskynda försäljningen.
Nämnden ställde följande fråga till Mäklaren.
Om nämnden skulle anse att mäklaren lämnade felaktiga uppgifter om uppskov efter
köpet, hur ser då mäklaren på frågan om nedsättning av provision?

Mäklaren svarade följande:
Hon har varken före eller efter köpet, på det sätt NN gör gällande, lämnat något
besked eller någon garanti ifråga om möjligheten för parterna att erhålla önskat
uppskov. Som mest har hon efter försäljningen och sitt uppdrags upphörande varit
behjälplig att bereda underlag för säljarnas respektive deklarationer och då tagit
hjälp av sitt mäklarsystem. Det är säljarna själva som är skattskyldiga och ansvariga
gentemot Skatteverket, för såväl frågan om uppskov som övriga kopplade till sin
deklaration.
Hon kan därmed inte vitsorda något belopp ifråga om provisionens nedsättning
utan överlåter till nämnden att bedöma om förutsättning för nedsättning föreligger och med vilket belopp sådan i så fall ska ske.
Det ska tilläggas att hon åtog sig uppdraget med en från början förhållandevis låg
provisionsnivå, sett till vad som normalt sett förekommer. Detta mot bakgrund av
att det rört sig om säljare hon sedan tidigare varit bekant med och tidigare arbetat
för. Den främsta delen av provisionens förtjänande hänger i regel ihop med anskaffandet av köpare. I denna del föreligger ingen kritik eller brist från hennes sida.
Överhuvudtaget föreligger vare sig kritik mot eller påtalan om brist ifråga om någon del av själva förmedlingen.
UTREDNINGEN
Nämnden har tagit del av diverse handlingar, bland annat flera mejl mellan parterna samt mellan NN och Skatteverket.
I ett mejl den 22 mars 2018, det vill säga efter försäljningen, skrev Mäklaren följande till NN.
”Hej [NN]!
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Här är deklarationen, både din och [AA]. Jag har även återfört gammalt uppskovsbelopp (288.938:- vardera) och räknat in det i era nya uppskovsbelopp.
[AA] får fullt uppskov och du lite mindre samt måste betala in 5280:- i skatt. (Kolla att
det står 288,938:- i gammalt uppskov på era förtryckta deklarationsblanketter, så siffran stämmer). Har fotat sammanställningen på min skärm och mailar även den...”

Den 16 januari 2019, efter att Mäklaren fått besked om att Skatteverket ifrågasatte
NN:s ansökan om uppskov, skrev Mäklaren följande i ett mejl till NN.
”Skatteverket måste ju missat att ni gör nya uppskov!? Det är ju hela grejen.”

I ett mejl den 23 januari 2019 skrev Mäklaren följande till NN.
”2015-10-01 köptes bostadsrätten på Sandviksvägen och den såldes 2017-10-06, vad
är problemet med uppskov?”

I ett mejl den 6 februari 2019 skrev NN bland annat följande till Mäklaren.
”Innan processen började (med försäljningen av [ursprungsbostaden]) så kontrollerades datum och [min f.d. hustru] och jag fick ett klartecken att påbörja försäljningen.”

I ett mejl den 6 februari 2019 skrev Mäklaren bland annat följande till NN.
”Ni flyttade IN 2016-12-05 och UT 2018-01-31 Alltså har ni varit bosatta på [adress] i
över 12 mån
Köpekontrakt 2016-06-08 Anskaffning
Köpekontrakt 2017-10-06 Försäljning Alltså har ni ägt [adress] i över 12 mån
också…….”

I ett mejl den 14 februari 2019 skrev Mäklaren bland annat följande till programvaruleverantören.
”Hej, förra året hjälpte jag en kund att räkna ut skatt och uppskovsbelopp. Jag använde mig av kapitalvinstberäkningen i Vitec säljstöd som vanligt. Alla datum för anskaffning, försäljning osv fylldes i och siffror mm
Det gick att göra uppskov för säljarna. Jag skrev ut K6-blanketterna ifyllda och skickade till säljarna. De gjorde sina deklarationer och räknade med uppskov. Anskaffade
nya bostäder och lade in sina ”vinster/kapital” i dessa.
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Nu har de båda nekats uppskov pgr av att skatteverket inte anser att tiden efter försäljningsdatumet/kontraktsdatumet av den sålda bostaden räknas som tid för bosättning?! Därmed saknas 60 dgr för att 1 år skall ha passerat och som är den tid man
måste varit bosatt i bostaden för att kunna göra uppskov. Programmet har släppt
igenom uppskovet, hur är detta möjligt?! Hur ska vi kunna lita på att vi hjälper våra
kunder till rätt resultat?”

I ett mejl, antagligen skickat den 19 februari 2019, skrev Mäklaren bland annat följande till NN.
”Har mailat till vår programleverantör igen, jag sitter just i detta nu i telefonkö dit –
helt ofattbart att jag/vi inte ens får en återkoppling på att mailet är mottaget. Arg,
frustrerad och så less på att det ska gå så mycket emot. Dessutom hävdar jag fortfarande att ni bott i bostaden i över ett år och absolut inte köpt och sålt på så kort tid
att det kan ses som en spekulationsaffär.”

I ett mejl den 21 februari 2019 skrev Mäklaren följande till NN.
”Hej [NN]!
Har just haft ett långt samtal med vitec som fjärrstyrde min dator och vi gick igenom
dokumenten som vi fyllt i inför deklarationen. Allt ser ju i systemet helt okej ut och
ingen varning för att uppskov inte ska medges har funnits, det ser alltså ut att gå
igenom. De har tagit ”bilder” på de ifyllda underlagen och ska gå igenom med produktutvecklare och chefer för att sedan åtekomma till mig igen.
Problematiken ligger ju i att Skatteverket av någon mycket underlig anledning anser
att vid KÖPET så räknas datum för fysisk inflytt och vid försäljningen inte fysisk utflytt
– utan kontraktsdatum?? Varför?? Vitecs deklarationsunderlag har alltså inte tagit
hänsyn till detta och det är ju det verktyg vi använder för att räkna ut kapitalvinst. Nu
kommer kanske Skatteverket hävda att det är den skattskyldige som har ett eget ansvar och som själv lämnar uppgifter men, borde kunna ta hänsyn till och även vara
förmildrande i sin bedömning då inget har skett uppsåtligen. Vi har använt Vitecs program för att räkna ut skatten och deras programmering har uppenbarligen fallerat
gentemot Skatteverkets bedömning. Det är ju knappast så att du och Jessica försöker
smita från någon skatt heller, det handlar ju om uppskov, skatten ligger ju alltid kvar
där tills man betalar!!?
[…]
Nä, nu hoppas jag verkligen på någon vettig återkoppling från Vitec och att Skatteverket kan släppa igenom uppskovet då regeln och syftet med densamma ändå är
uppnått. Vinsten skjuts upp i en ny ERSÄTTNINGSBOSTAD.”
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NÄMNDENS BEDÖMNING
Allmänt om skadestånd
För att en mäklare ska bli skadeståndsskyldig krävs dels att mäklaren avsiktligt eller
av oaktsamhet har brutit mot fastighetsmäklarlagen, dels att det har uppkommit
en ekonomisk skada, dels att det finns ett orsakssamband mellan mäklarens åsidosättande och skadan.
Kravet på orsakssamband innebär i regel att brottet mot fastighetsmäklarlagen ska
ha varit en nödvändig betingelse för skadans uppkomst. Eller med andra ord: skadan skulle inte ha uppstått om mäklaren hade handlat riktigt.
Det är normalt anmälaren som måste kunna bevisa dessa tre omständigheter: avsikt eller oaktsamhet, orsakssamband och skada. Orsakssamband och skada behöver inte alltid vara fullt styrkta utan ibland kan ett lägre beviskrav tillämpas.
Allmänt om nedsättning av provision
Enligt 24 § fastighetsmäklarlagen kan mäklarens provision sättas ned om mäklaren
har åsidosatt sina skyldigheter mot köpare eller säljare. För nedsättning krävs inte
att någon har lidit ekonomisk skada till följd av mäklarens agerande eller underlåtenhet att agera. Inte heller krävs det att åsidosättandet skett med avsikt eller av
oaktsamhet. Om åsidosättandet är av ringa betydelse ska någon nedsättning enligt
samma bestämmelse dock inte ske. Med ringa åsidosättande menas sådana misstag som inte medför att värdet av mäklartjänsten minskar i någon egentlig mening.
Nedsättningens storlek beräknas enligt allmänna principer för prisavdrag vid utförande av tjänster. Som exempel kan nämnas det fall där inte hela tjänsten har blivit
utförd. Nedsättning kan då ske med högst det belopp som det kostar uppdragsgivaren att få resterande del av tjänsten utförd av någon annan näringsidkare. I
andra fall får nedsättningens storlek bedömas mer fritt.
Reklamation
Nämnden har kommit fram till att NN reklamerade i rätt tid. Skälen till det är följande.
Parterna är överens om att reklamation skedde den 2 april 2019. Av utredningen
framgår att Mäklaren först i februari 2019 öppnade upp för att felet kanske låg i
hennes programvara och inte, som hon tidigare hade hävdat, hos Skatteverket.
Med beaktande av det, och då ärendet handlar om skatterättsliga frågor som en
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konsument normalt inte har någon kännedom om, kan det inte krävas att NN
borde ha reklamerat tidigare än han gjorde.
Skadestånd
Nämnden har kommit fram till att NN inte har rätt till skadestånd. Skälen till det är
följande.
Nämnden konstaterar inledningsvis att NN inte hade rätt till uppskov. För uppskov
krävs att den skattskyldige varit bosatt i ursprungsbostaden under minst ett år före
försäljningen. Tiden räknas från det att man bosatte sig i ursprungsbostaden fram
till dess att den säljs. NN bosatte sig i ursprungsbostaden den 5 december 2016
och sålde den genom köpekontrakt den 7 oktober 2017. Han hade alltså endast
varit bosatt i ursprungsbostaden under cirka tio månader före försäljningen
Av den skriftliga bevisningen – se ovan under rubriken ”Utredningen” – framgår att
Mäklaren felaktigt trodde att tiden räknades från tillträde till frånträde, alltså inte
från tillträde till köpekontrakt.
Om Mäklaren hade redovisat sin felaktiga uppfattning om möjligheterna till uppskov före försäljningen, och om det hade påverkat NN:s handlande, hade Mäklaren
kunnat bli skadeståndsskyldig. Mot Mäklarens förnekande har NN dock inte bevisat att Mäklaren före försäljningen lämnade felaktiga uppgifter om förutsättningarna för att få uppskov. Med andra ord är det inte bevisat att Mäklaren påverkade
NN i valet av försäljningstidpunkt. NN:s krav på skadestånd för det uteblivna uppskovet kan därför inte godtas.
Av samma skäl kan NN inte heller få skadestånd för kostnaderna hos Kronofogdemyndigheten eller för psykisk press och oro.
Nämnden vill understryka att den inte ifrågasätter NN:s trovärdighet. Det är inte
orimligt att frågan om uppskov togs upp redan före försäljningen, och det finns
också ett visst stöd för det i den skriftliga bevisningen. Men som angetts ligger bevisbördan på NN och inom ramen för nämndens skriftliga handläggning har han
inte lyckats bevisa att frågan togs upp före försäljningen.
Nedsättning av provision
Nämnden har kommit fram till att NN har rätt till nedsättning av provisionen. Skälen till det är följande.
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Genom den skriftliga bevisningen är det utrett att Mäklaren efter köpet lämnade
en oreserverad och felaktig uppgift om att NN skulle få uppskov. Av de mejl som
refererats under rubriken ”Utredningen” framgår att felet, enligt Mäklarens uppfattning, låg hos programvaruföretaget. Men även om det var så, saknar det betydelse för frågan om nedsättning av provision. Fel i programvaran utgör ingen ursäkt i förhållande till uppdragsgivaren.
Genom att efter köpet lämna felaktiga uppgifter om rätten till uppskov åsidosatte
Mäklaren sina skyldigheter mot NN. Åsidosättandet kan inte ses som ringa och NN
har därför rätt till nedsättning av provisionen.
Av ingivna mejl (dessa mejl har inte redovisats ovan under rubriken ”Utredningen”)
framgår att NN på grund av det felaktiga beskedet från Mäklaren inledde en omfattande och fruktlös korrespondens med Skatteverket samt att han begärde omprövning av Skatteverkets beslut. Nämnden bedömer att nedsättning bör ske med
10 000 kr.
_________________________

På nämndens vägnar:

_____________________
Magnus Melin

INFORMATION
I beslutet har deltagit: jur kand Magnus Melin, ordf, Ulf Stenberg, Villaägarnas Riksförbund, Maria Wiezell, Sveriges Konsumenter, Cecilia Collin, Konsumentvägledarnas förening, Björn Willborg, fastighetsmäklare, Per Isberg, fastighetsmäklare och Guy Wallster,
fastighetsmäklare. Nämndens beslut är enhälligt.
Beslutet kan inte överklagas. Omprövning av beslutet kan endast ske under de förutsättningar som anges i 17 § i nämndens stadgar. Den som har begärt ersättning av en fastighetsmäklare och är missnöjd med beslutet kan väcka talan i allmän domstol.

