Fabege AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
3 juli 2012, kl 8.00

Fabege kommenterar pågående skatteärenden
Som tidigare meddelats har Skatteverket beslutat att upptaxera Fabegekoncernen avseende ett antal
fastighetsförsäljningar via kommanditbolag. Affärerna härrör från Tornet, gamla Fabege och Wihlborgs
under åren 2003–2005. Den sammanlagda upptaxeringen uppgår oförändrat till 8 368 Mkr. Besluten har
medfört sammanlagda skattekrav inklusive tillägg och avgifter om totalt 2 692 Mkr.
Den 30 maj lämnade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) besked i det s.k. Cypern-ärendet. HFD:s
besked innebär att skatteflyktslagen ansetts vara tillämplig i Cypern-ärendet och att transaktionen ska
belastas med skatt. Därefter har processerna i Fabeges ärenden som varit vilandeförklarade återupptagits
i Kammarrätten respektive Förvaltningsrätten.
HFDs dom avser prövningen av ett överklagat förhandsbesked där vissa schematiskt
beskrivna transaktioner bedöms. Ingen av de transaktioner som Fabegebolagen genomfört
har skett på det sättet. Det går därför inte att säga att domen är omedelbart tillämplig på
Fabegebolagens transaktioner.
HFD har angett att i Cypernmålet har det varit fråga om ett konstlat förfarande som ”uppenbart” saknar
samband med organisationen av en näringsverksamhet. I Fabeges ärenden finns såväl organisatoriska
som affärsmässiga skäl till hur de aktuella transaktionerna genomförts.
Sammanfattningsvis bestrider Fabege starkt de skattekrav som Skatteverket och Förvaltningsrätten
beslutat om och besluten har överklagats. Fabeges uppfattning är oförändrat att försäljningarna
redovisats och deklarerats enligt gällande regelverk. Fabege anser att Skatteverket och
Förvaltningsrätten har bortsett från flera viktiga aspekter och att domsluten därmed är felaktiga. Denna
uppfattning delas av externa jurister och skatterådgivare som har analyserat försäljningarna,
Skatteverkets argumentation och Förvaltningsrättens domar.
Mot bakgrund av HFDs dom och det osäkra rättsläget som därmed uppkommit har Fabege beslutat att
reservera 1,9 Mdkr. Bedömningen är grundad på en genomgång och bedömning av varje enskilt ärende.
Skillnaden mot Skatteverkets krav beror på ärenden där det uppenbart inte finns några paralleller med
HFDs dom eller felaktiga bevekelsegrunder i Skatteverkets framställan.
Processerna drivs nu vidare i Kammarrätten. Beslut i Kammarrätten väntas under hösten 2012. Fabege
kan med en stark balansräkning och tillgängliga faciliteter hantera en eventuell kommande betalning.
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I halvårsbokslutet 2012 kommer en reservering om 1,9 Mdkr att göras i Fabeges balansräkning.
Resterande belopp i enlighet med Skatteverkets totala krav, dvs 0,8 Mdkr, redovisas i likhet med
tidigare som en eventualförpliktelse.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
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Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande kl 08.00 den 3 juli 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler
samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde av 30,0 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är
koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta
på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

