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Fredrik Huitfeldt, bitr. jurist



• Fastighetsskatt

• Moms i en brf

• Inkomstskatt – äkta eller oäkta förening



• Baseras på taxeringsvärdet

• Fastighetsskatt för lokaler och 
fastighetsavgift för bostäder

• Fastighetsskatt går ofta att 
debitera hyresgäster

FastighetsskattFastighetsavgift

• Småhus och de delar 
av hyreshus som 
upplåts för boende

• 0,3 % av 
taxeringsvärdet, 
dock max 1 429 kr 
för år 2020

• Yta som används för 
lokaler, butiker m.m.

• 1 % av taxeringsvärdet 
för lokaldelen av 
fastigheten



• Fastighetsupplåtelse är undantagna momsplikt

• Moms på IMD och parkeringsuthyrning

• Frivillig skattskyldighet – för dig med lokaler

Win win:
• Ingående moms är avdragsgillt för 

lokaluthyrningsverksamheten 

• Hyresgästen har möjlighet att dra 
av den moms som debiteras.



• Beror på om äkta eller oäkta bostadsrättsförening 

• Kvalificerad verksamhet är upplåtelse av bostäder och garage till boende

• Äkta bostadsrättsförening genom tredimensionell fastighetsbildning

Obs. En omdisponering av föreningens verksamhet kan påverka din förenings 
klassificering.  



Är man det minsta osäker är det bättre att fråga jurist först

• Omprövningar av taxeringsbeslut
• Omprövning av skattebeslut

• Genomlysning av lokalandelar för 
fastighetsskatt

• Upprättande av lokalhyresavtal med 
fastighetsskatteklausul

• Momsfrågor vid ombyggnationer
• Frivillig skattskyldighet
• Avdragsrätt relaterade till IMD

• Klassificeringsfrågor vid förändrad 
verksamhet

• Tredimensionella fastighetsombildningar
• Omprövning av beslut från Skatteverket



Kontaktuppgifter
Fredrik Huitfeldt, bitr. jurist
fredrik.huitfeldt@nabo.se
juridik@nabo.se

Få senaste uppdateringarna – följ oss på 
sociala medier

Skriv in ”Nabo” följt 
av ett mellanslag

Anmälan på 
nabo.se/kunskap

Fler webinar
• Stadgar i brf:en
• Grundläggande juridik för brf:en
• Rättvisa avgifter
• Myndighetskrav
• Brf:ens årsredovisning
• Budget i brf:en
• Hållbar och energieffektiv brf
• Hantering av hyresrätter
• Ekonomisk plan
• Brf:ens försäkringar
• Genomgång av kundportalen


