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› Vad innebär de förändrade reglerna vid uthyrning?
– Den största förändringen i de nya reglerna som trädde i kraft 

den 1 januari 2014 är att en fastighetsägare eller annan uthyrare 
av verksamhetslokal inte längre behöver ansöka hos Skatteverket 
för att bli frivilligt skattskyldig för uthyrningen. Även skyldig-
heten att till Skatteverket anmäla förändringar i den frivilliga 
skattskyldigheten har tagits bort. I de nya reglerna ersätts kravet 
på beslut från Skatteverket med en modell där frivillig skatt-
skyldighet för moms inträder genom att uthyraren lägger moms 
på hyran. Den frivilliga skattskyldigheten inträder den första 
dagen i hyresperioden som fakturan avser, dock tidigast den dag 
då hyresgästen tillträder den del av fastigheten som uthyrningen 
avser. Utgångspunkten är alltså fortfarande att det inte är moms 
på uthyrning av fastighet, men förfarandet för att ändra på denna 
utgångspunkt har förenklats, säger Fredrik Råsberg och fortsät-
ter:

– Beträffande så kallad frivillig skattskyldighet i uppförandeske-
det, det vill säga om hyresvärden har kostnader för ny-, till- eller 
ombyggnad före det att hyresgästen tillträtt lokalen, gäller även 
fortsättningsvis att en ansökan måste göras.

› Innebär de nya reglerna någon förändring rörande vilka ut
hyrningar som kan bli föremål för frivillig skattskyldighet?

– Nej. Precis som tidigare gäller att frivillig skattskyldighet som 
huvudregel enbart är möjligt för uthyrning av verksamhetslokaler 
till hyresgäster som stadigvarande använder lokalen i en moms-
pliktig verksamhet, säger Per Dalemo.

› Vilken praktisk betydelse har regeländringarna?
– Reglerna innebär en administrativ förenkling för fastighets-

ägare, vilket är välkommet. Vi medverkar ofta i förvärvsprocesser 
och vår erfarenhet är att fastighetsägare har problem att hålla 

skatte registreringarna hos Skatteverket uppdaterade. Detta har 
kunnat skapa problem vid överlåtelser, då den felaktiga registre-
ringen inneburit ett osäkerhetsmoment för köpare.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att även om de nya 
reglerna innebär förenklingar för fastighetsägare, så innebär de 
också att ett större ansvar för en korrekt hantering av den fri-
villiga skattskyldigheten läggs på den enskilde fastighetsägaren. 
Genom det tidigare ansökningsförfarandet passerade frågan 
Skatteverket, vilket ökade chansen att registreringen blev riktig. 
Genom att Skatteverkets kontrollfunktion tas bort blir det nu 
ännu tydligare att det är fastighetsägaren som på egen hand 
måste säkerställa att förutsättningarna för frivillig skattskyldig-
het är uppfyllda. Om förutsättningar för frivillig skattskyldighet 
saknas har fastighets ägaren inte avdragsrätt för ingående moms 
hänförlig till lokalen. Detta gäller även om fastighetsägaren 
lagt på moms på fakturan för uthyrning. Fastighetsägare som 

 De nya och förändrade reglerna kring frivillig skattskyldighet är viktiga 
att ha koll på både vid uthyrning och i samband med fastighetsaffärer.
 Advokaterna Fredrik Råsberg och Per Dalemo på Wistrand reder ut 
begreppen.   Text: Eddie Ekberg
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inte säkerställer att moms enbart tas ut i rätt fall, riskerar alltså 
att bli skyldiga att återbetala ingående moms på till exempel 
driftskostnader. Om moms fel aktigt har debiterats hyran, har 
sannolikt även hyresgästen gjort ett felaktigt avdrag, säger 
Per Dalemo. 

› Vad innebär de nya reglerna för fastighetsaffärer?
– Tidigare har man som potentiell fastighetsför-

värvare kunnat luta sig mot Skatteverkets beslut om 
frivillig skattskyldighet. Ju längre tiden går, desto mindre 
värde får dessa beslut. En due diligence-process avseende 
frivillig skattskyldighet kommer därför bli mer omfattande 
med de nya reglerna. Å andra sidan innebär de nya reglerna 
att en utebliven eller felaktig registrering kan komma att läkas 
automatiskt avseende tiden efter införandet av de nya reglerna. 
Detta är särskilt relevant för andrahandsuthyrningar, där det 
relativt ofta har saknats registreringar vilket har medfört att 
även förstahandsregistreringar blivit felaktiga, säger Fredrik 
Råsberg.  
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Namn: Per Dalemo.

Ålder: 39 år.

Familj: Hustru och två söner.

Bostad: Villa i Hovås, strax söder om 
Göteborg.

Yrke: Advokat, partner och styrelse
ledamot i Wistrand. 

Fritid: Familjen, träning, golf och jakt.

umgås med familjeN

Namn: Fredrik Råsberg.

Ålder: 42 år.

Familj: Hustru och två barn (en 
son och en dotter).

Bostad: Villa i Vallentuna, norr 
om Stockholm.

Yrke: Advokat, managing partner 
och styrelseledamot i Wistrand.

Fritid: Familjen, vänner och träning.

WistraNd

Startades 1915 och är i dag med sina tre kontor i Stockholm, Göteborg 
och Malmö en av de ledande advokatbyråerna i Sverige. Wistrand är en 
full servicebyrå som hanterar affärsjuridikens alla avancerade problem
ställningar. Byrån har totalt 200 anställda, varav cirka 140 är jurister. 
Wistrand ingår i ett etablerat internationellt nätverk genom Interlex, en 
sammanslutning bestående av 45 ledande advokatbyråer i 59 olika 
länder.
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