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Kobeks nyhetsbrev ”Hyr ut skattebilligt del 2”  2014-03-21 

Hej! 

I ett tidigare nummer av Kobeks nyhetsbrev har vi rapporterat om hur du som privatperson 

kan hyra ut din privatbostad och betala lite eller ingen skatt alls på inkomsterna. 

De förmånliga reglerna gäller inte när du hyr ut till din eller närståendes arbets- eller 

uppdragsgivare. Eller när du hyr ut till ditt eget bolag. 

Då gäller istället följande: 

Hyr ut till din eller närståendes arbets- eller uppdragsgivare 

Om du hyr ut till din egen eller närståendes arbets- eller uppdragsgivare gäller det här: 

Vinsten beskattas i inkomst av kapital 

Du tar upp vinsten på uthyrningen som inkomst av kapital. Vilket innebär att du betalar 30 

procent i skatt. 

Två villkor måste vara uppfyllda 

De här två villkoren måste vara uppfyllda för att du ska få beskatta inkomsten i kapital. 

1. Arbets- eller uppdragsgivaren måste ha behov av utrymmet. 

2. Du måste ha ett hyresavtal med arbets- eller uppdragsgivaren. 

Hyran måste vara marknadsmässig 

Om du får mer än marknadsmässig hyra beskattas den överskjutande delen som vanlig lön. 

Du får dra av det här från inkomsten 

Du får dra av ett rimligt belopp för omkostnader i samband med uthyrningen. 1000-3000 kr 

kan vara rimligt tycker Skatteverket. 

Du får inte göra schablonavdraget på 40.000 kr 

Du får inte dra av hyran du betalar för utrymmet. 

Du får inte göra schablonavdraget på 20 procent. 

Vilket du hade fått om du hyrt ut till någon annan än din eller närståendes arbets- eller 

uppdragsgivare. 

Detta är dina närstående 

Skatteverket tycker att de här personerna är dina närstående: 

Far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn. 

Med barn menas även styvbarn och fosterbarn.  
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Ni är makar om: Ni är gifta. Ni är registrerade partners. Ni är sambo och har varit gifta eller 

registrerade partners. Ni är sambo och har eller har haft barn ihop. 

 

Hyr ut till eget bolag 

Vinsten beskattas i inkomst av kapital 

Du tar upp vinsten på uthyrningen som inkomst av kapital. Vilket innebär att du betalar 30 

procent i skatt. 

Två villkor måste vara uppfyllda 

De här två villkoren måste vara uppfyllda för att du ska få beskatta inkomsten i kapital. 

1. Bolaget ska ha behov av utrymmet 

2. Du har ett hyresavtal med bolaget 

Olika regler för olika bolagsformer 

Reglerna i övrigt skiljer sig åt mellan de olika bolagsformerna.  

AKTIEBOLAG 

Aktiv delägare 

Om du är verksam delägare i bolaget gäller samma avdragsregler som för uthyrning till 

arbets- eller uppdragsgivare. Se ovan. 

Passiv delägare 

Om du är en icke verksam delägare i bolaget gäller de förmånligare avdragsreglerna vi 

beskrev i förra brevet. Helt enkelt för att du inte är anställd i bolaget. 

Hyra måste vara marknadsmässig 

Aktiv delägare 

Om du tar ut mer än marknadsmässig hyra så kommer den överskjutande delen att beskattas 

som lön. Och bolaget kommer att få betala sociala avgifter. Kostnaden blir avdragsgill för 

bolaget. 

Passiv delägare 

Om du tar ut mer än marknadsmässig hyra så kommer den överskjutande delen att beskattas 

som utdelning. Kostnaden blir inte avdragsgill för bolaget. 

 

HANDELSBOLAG 

Avdrag 

Samma avdragsregler gäller som för uthyrning till arbets- eller uppdragsgivare. Se ovan. 
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Detta gäller även när bolaget hyr av en närstående till dig eller någon annan delägare. 

Hyran måste vara marknadsmässig 

Om du tar ut mer än marknadsmässig hyra så kommer den överskjutande delen att bli en ej 

avdragsgill kostnad för bolaget. 

 

ENSKILD FIRMA – Helt andra regler 

Eftersom enskild firma rent juridiskt inte är ett självständigt bolag gäller ingen av de 

ovanstående reglerna. 

Istället gäller de här: 

Förenklingsregel 

Om du jobbar mer än 800 timmar om året hemma kan du dra av 4 000 kronor om du bor i en 

hyres- eller bostadsrätt. Bor du i villa får du dra av 2 000 kronor. 

Har du legat på latsidan och bara jobbat 799 timmar så får du dessvärre inte dra av ett öre. 

Observera att det inte handlar om 800 debiteringsbara timmar. Du kan ha jobbat med 

planering, marknadsföring eller någonting annat som har med firman att göra. 

Du behöver inte ha något speciellt rum för firman. 

Det här är en schablonregel som är lätt att använda. 

Den faktiska kostnaden 

Alternativt kan du dra av den faktiska kostnaden för den del av bostaden som du använder i 

företaget. 

Det krävs att du inte använder delen privat, vilket gör att ett vanligt kontorsrum blir besvärligt 

(mycket besvärligt) att få igenom, ett skrivbord och en dator räcker inte. 

Har du däremot en mekanisk verkstad blir det betydligt enklare.  

Du kan, i det här fallet, fördela kostnaden till exempel efter ytan som lokalen upptar av din 

lägenhet eller villa. Du får fördela hyra, el, vatten, sophämtning, värme etc. Däremot inte 

räntor och amorteringar. 

 


