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SVERIGE – SKATTEKONSEKVENSER AVSEENDE 
KORTTIDSUTHYRNING AV BOSTAD 
Följande information kan hjälpa dig att komma igång med att förstå hur några av de svenska 
skattebestämmelserna kan komma att påverka dig vid korttidsuthyrning.  

Skatter kan vara ett knepigt område och det är viktigt att säkerställa att du håller dig uppdaterad 
avseende dina skattskyldigheter. Att förbereda, deklarera och betala dina skatter är din 
skyldighet. 

Om du är någon som tillhandahåller en bostad för korttidsuthyrning i Sverige bör du se till att du 
har förståelse för följande typer av skatter och står för de skatter som gäller i din situation;  

! Inkomstskatt  
! Mervärdesskatt (Moms)  

Informationen är inte uttömmande och är inte avsedd att vara juridisk rådgivning. Ifall du är 
osäker på dina lokala skatteregler och skattskyldighet bör du kolla detta med officiella lokala 
källor/myndigheter alternativt söka kvalificerad rådgivning.  

Vänligen observera att vi inte uppdaterar denna information i realtid, så du bör försäkra dig om 
att lagarna eller tillämpningar inte har ändrats nyligen. 

INKOMSTSKATT  

När du förvärvar inkomster i Sverige är det sannolikt att du kommer att behöva betala skatt med 
en viss procentsats på inkomsten till Skatteverket. Nedan följer en kort sammanfattning av 
skatten som kan uppstå på inkomster som är intjänade från korttidsuthyrning av bostad i 
Sverige, samt hur och när denna skatt ska betalas till Skatteverket.  

Det svenska beskattningsåret är detsamma som kalenderåret och löper således från den 1 
januari till den 31 december.  

Gräns för skattskyldighet avseende hyresintäkterna - schablonavdrag 

Hyresintäkter upp till 40 000 kr är undantagna från skattepliktigt. Det är ett schablonavdrag. 
Denna gräns gäller endast för inkomst förvärvad vid uthyrning av en privat fastighet.  

Förutom ovan nämnt schablonavdrag får du som hyr du ut en privatbostadsrätt eller en 
hyreslägenhet göra avdrag för den avgift eller hyra som du själv betalar under den tid som 
bostaden är uthyrd och som avser den uthyrda delen. Detta innebär att det effektiva skattefria 
beloppet är något högre än schablonavdraget.  

Att deklarera inkomsten 
En svensk inkomstdeklaration kan lämnas in till Skatteverket i from av en INK1 blankett.  

Att deklarera – tidsfrist för inlämning  

Du är skyldig att lämna in din deklaration senast den 2 maj efter inkomståret. Om inkomståret 
exempelvis är 2018 ska deklarationen lämnas in senast den 2 maj 2019.  

Ovanstående tidsfrist gäller för inlämning både i pappersform och elektroniskt.  



Att deklarera – tidsfrist för betalning 

Från och med tidpunkten då Skatteverket har bearbetat din deklaration och utfärdat ditt 
slutskattebesked har du 90 dagar på dig att betala eventuella skatteskulder, så kallad kvarskatt.  

Du kan välja att göra en fyllnadsinbetalning för att undvika eventuella räntekostnader. Ränta tas 
ut from den 12 februari året efter inkomståret på skatteskulder som överstiger 30 000 kr. 
Räntesatsen ligger för närvarande på 1.25 %.   

Skatteverkets kontaktuppgifter  

Kontaktuppgifter till Skatteverket är följande:  

! Adress: Skatteverket, Solna Strandväg 26, 171 94 Solna, Sverige  
! Allmänt telefonnummer/Skatteupplysningen + 46 (0) 771 567 567 (Det går att välja 

engelska som språkval vid samtalet)  
! www.skatteverket.se 

Gällande inkomstskattesats  

I Sverige beskattas hyresintäkter i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 %.  

Särskilda regler i Sverige avseende intäkter hänförliga till korttidsuthyrning  
Ett hyresavtal kommer att betraktas som kortsiktigt om det varar för mindre tid än 4 månader. 
Om flera korta uthyrningar inträffar under samma år, till olika hyresgäster, och om den 
sammanlagda tiden som egendomen har hyrts ut uppgår till mer än 16 veckor kommer 
andrahandsuthyrningen i mervärdesskattesammanhang anses vara kommersiell och således bli 
föremål för mervärdesskatt.  

Utgifter som får dras av från en individs inkomster vid korttidsuthyrning 

Vid uthyrning av hyreslägenheter och bostadsrätter är det den faktiska månatliga hyran/avgiften 
som är avdragsgill. 

För andra typer av privata fastigheter gäller ett generellt avdrag om 20 % på den erhållna 
bruttohyresintäkten.  

Räntekostnader kan inte dras av från hyresintäkterna, däremot kan dessa i regel dras av 
separat i individens inkomstdeklaration. Försäkringsavgifter kan inte dras av från 
hyresintäkterna.  

Värdeminskningsavdrag (pga. slitage eller liknande)  

Värdeminskningsavdrag får inte göras för privata fastigheter.   

Skattskyldighet i Sverige för begränsat skattskyldiga individer  
Ifall du är begränsat skattskyldig i Sverige men har hyresinkomster som har sin källa i Sverige 
är du skyldig att deklarera denna inkomst i en inkomstdeklaration och betala skatt i Sverige.  

Skattskyldighet avseende utländska hyresintäkter för en i Sverige bosatt individ  

Huruvida du är skyldig att betala skatt i Sverige för hyresintäkter från utlandet beror på följande: 

! det tillämpliga dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och det andra landet och,  
! om du anses ha din skatterättsliga hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet 

eller inte.  



Att betala allmän fastighetsskatt   

Kommunal fastighetsavgift ska betalas på småhus, ägarlägenheter och hyreshus. Skattesatsen 
är 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde. Det maximala beloppet som man kan komma att 
betala är begränsat till 7 812 kr (skattesats för inkomstår 2018).  

Skatt på inkomst av kapital i Sverige   

Realisationsvinster som uppstår vid avyttring av en privatfastighet är skattepliktiga med 22 %. 
Endast 50 % av förlusten är avdragsgill.  

För näringsfastigheter är 90 % av realisationsvinsten beskattningsbar och 63 % av förlusten 
avdragsgill. 



MERVÄRDESSKATT  

Skatter kan vara komplicerade och du bör ta dig tid att sätta dig in i och förstå vilka regler som 
gäller i din specifika situation.  

Exempel 1, ett rum

Elsa äger ett hus med två rum och kök. Hon hyr ut ett av dessa rum under helgerna.

Den totala bruttoinkomsten för hyran uppgick 2018 till 72,682 SEK.

kostnader för detta hus 2018: Hemförsäkring 5 154 kr, lokal fastighetsskatt 3 608 kr, 

ränta på lån 26 701 kr och elektricitet 6 186 kr.

  SEK

Hyresintäkter:  72,682

Avdragsgilla utgifter:   

 Schablonavdrag (40,000 SEK) (40,000)

 Ytterligare avdrag (20 %) (14,536)

   

Beskattningsbara hyresintäkter  18,146

Exempel 2 Bostadsrätt

Elsa äger en bostadsrätt med ett rum och kök som hon hyr ut i sin helhet.

Den totala bruttoinkomsten för hyran uppgick 2018 till72,682 SEK.

Elsa kostnader för denna bostadsrätt 2018: Hemförsäkring 5 154 kr, lokal fastighetsskatt 3 
608 kr, 

ränta på lån 26 701 kr, elektricitet 6 185 
  kr och bostadsrättsavgift 12 460 kr (3 092 kr/månaden).

  SEK

Hyresintäkter:  72,682

Avdragsgilla utgifter:   

 Schablonavdrag (40,000 SEK (40,000)

 Bostadsrättsavgift (1 038 SEK/månaden) (12,460)

   

Beskattningsbara 
hyresintäkter  20,222



Mervärdesskatt (moms) är en konsumtionsskatt och de flesta varor och tjänster som säljs i 
Sverige är momspliktiga.  

En beskattningsbar person som omsätter varor och/eller tjänster i Sverige ska ta ut moms och 
betala momsen till Skatteverket. Vi uppmanar dig att ta kontakt med en skatterådgivare för att 
se över dina skyldigheter vad gäller skatter och redovisning i Sverige. 

Om du i dagsläget hyr ut din bostad till gäster kan du vara skyldig att ta ut moms på hyran och 
betala in momsen till Skatteverket. Eftersom Airbnb inte anses vara uthyrare av bostaden är det 
ditt ansvar som uthyrare att ta hänsyn till de lokala skyldigheter som finns från ett 
momsperspektiv. 

Behöver jag ta ut moms från mina gäster vid korttidsuthyrning av min bostad i Sverige? 

Generellt sett är personer som bedriver ekonomisk verksamhet i Sverige skyldiga att ta ut 
moms på sina tillhandahållanden när kriterierna för momsregistrering är uppfyllda. 

Du ska momsregistrera dig om du tillhandahåller varor eller tjänster som är momspliktiga i 
Sverige. Detta innebär att du borde momsregistreras om du tillhandahåller korttidsuthyrning av 
din bostad som utgör hotellrörelse enligt ovan. Du kan däremot välja att inte registrera dig för 
moms om din årliga omsättning inte överstiger 30 000 kr.  

Om du inte är en skattskyldig person i Sverige men den bostad som hyrs ut finns i Sverige bör 
du överväga att registrera dig för moms eftersom huvudregeln är att du då inte omfattas av det 
ovan nämnda gränsvärdet om 30 000 kronor.  

Vi råder dig att kontakta en skatterådgivare om du behöver hjälp med att avgöra huruvida du 
bedriver en momspliktig verksamhet och behöver momsregistrera dig eller inte.   

För vidare vägledning avseende momsregistrering i Sverige se Skatteverkets hemsida.  

Jag bedriver en momspliktig verksamhet. Vilken momssats behöver jag ta ut från mina 
gäster?  

Momssatser varierar i olika länder och det sker kontinuerliga förändringar inom området. Vi 
rekommenderar att du regelbundet kollar med respektive lands skattemyndighet för att 
säkerställa att du tar ut rätt momssats.  

Till exempel är den svenska momssatsen på korttidsuthyrning av fastighet (hotelliknande 
uthyrning) i dagsläget 12 % om uthyrningsperioden uppgår till minst 113 dagar per år och den 
totala omsättningen överstiger 50 000 kr. Uppfylls inte dessa kriterier anses du inte bedriva en 
momspliktig verksamhet.  

Vi rekommenderar att du ser efter med din lokala skatterådgivare vilken momssats som är 
tillämplig på dina tillhandahållanden.  

Jag bedriver momspliktig verksamhet. Hur tar jag ut moms från mina gäster?  



Om din verksamhet anses vara momspliktiga är det viktigt att komma ihåg att du är skyldig att 
fakturera dina gäster med moms. Den utgående momsen ska sedan redovisas i din 
momsdeklaration som lämnas in till Skatteverket. I Sverige kan du antingen lämna din 
momsdeklaration årsvis, kvartalsvis eller månadsvis beroende på vilken årsomsättning du har; 
årsvis om omsättningen är 0-1 miljoner kr, kvartalsvis om omsättningen är 1-40 miljoner kr och 
månadsvis om omsättningen överstiger 40 miljoner kr.     

Det finns även formella krav som att du måste ställa ut en faktura till dina gäster. Det kan också 
finnas krav gällande prissättning inklusive eller exklusive moms. Vi rekommenderar att du 
rådfrågar din lokala skatterådgivare avseende dina skyldigheter avseende prissättning och 
formella fakturakrav. 

För vidare vägledning avseende inlämning av momsdeklarationer se Skatteverkets hemsida.


