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Uppdraget från regeringen



Uppdrag i regleringsbrevet

• Kartlägga aktörerna och de skatterättsliga relationerna 

• Beskriva hur delningsekonomin påverkar 

skattesystemet och skatteintäkterna över tid

• Beskriva effekterna av Skatteverkets kontroller

• En övergripande rapport lämnades 15 mars, 

slutrapport redovisas senast den 31 oktober 2016



Några utgångspunkter i 

rapporten



Fakta

• Airbnb, Uber och TaskRabbit start-ups (2009)

• ”Sharing is becoming mainstream” (2016)

• 80 miljoner användare i USA

• 25 miljoner användare i Storbritannien

• I Sverige fortfarande ”more selling than

sharing”



Vad är delningsekonomi?

• Fokusförskjutning från ägande till nyttjande

• Digitaliseringen är motorn i utvecklingen 

• Tillgängligt, enkelt och billigare

• Få mellanhänder – lägre 

transaktionskostnader

• Låga inträdesbarriärer



Definition i rapporten

De transaktioner där underutnyttjade tillgångar 

säljs, hyrs ut, byts, samägs, eller samnyttjas 

huvudsakligen via en digital marknadsplats som 

inbegriper en tillhandahållare, utförare och 

konsument. Det kan även handla om 

erbjudande av tjänster.



Variation av tillgångar och branscher

Skatteverkets modell utifrån Felländer, Ingram och Teigland : ”The sharing economy- Embracing change with caution”  2015



Delningsekonomins aktörer



Delningsekonomins påverkan 

på skattesystemet



Påverkan på beskattningen

• Befintliga regler och rättsliga ställningstaganden täcker 

in de typiska affärstransaktionerna inom delnings-

ekonomin

• Skatterättslig neutralitet i beskattningen vad avser 

uttag av inkomstskatt, moms och socialavgifter

• Viss skillnad vid inkomst av kapital mellan 

privatpersoner och näringsidkare vid uthyrning av 

privatbostad etc



Påverkan på skatteinformationen

Informationsnivå

8 Tillräcklig information för fastställande av skatt f inns där risken för fel i underlaget är 

i princip obefintligt 

7

6 Information f inns för fastställande av del av beskattningsunderlaget 

5 Kortperiodiska kontroller* kan göras och det f inns informationssystem vid 

beskattningskällan

4 Kortperiodiska kontroller* kan göras och det f inns en beskattningskedja

3 Kortperiodiska kontroller* kan göras 

2 Informationssystem finns vid beskattningskällan

1 Beskattningen vilar helt på egenrapportering

Tillräcklig information för fastställande av skatt f inns men en viss risk för fel 

föreligger, vilket medför att behov av kontroller av informationslämnaren kan finnas

Tillräcklig 

information 

finns för att 

fastställa 

skatte-

underlag

Ej tillräcklig 

information 

för att 

fastställa 

skatte-

underlag



Påverkan på skattefelet

• Affärer mellan privatpersoner ökar (P2P)

• Hög grad av egenrapportering i deklarationen

• Svårt att kontrollera

• Momsreglerna kan uppfattas som 

komplicerade – svårt att göra rätt

• Detta medför sammantaget en ökad risk för 

skattefel



Påverkan på skatteintäkterna

På kort sikt:

• Ingen större påverkan på skatteintäkterna 

under förutsättning att reglerna följs 

• Skillnaderna beror på om tillhandahållaren är 

skattskyldig i Sverige för inkomstskatt



Påverkan på skatteintäkterna

På lång sikt: 

• Beror bland annat på hur delningsekonomin 

utvecklas och hur den traditionella ekonomin 

påverkas och anpassas



Slutsatser och förslag



Sammanfattning av slutsatser 

• Skatterättslig neutralitet mellan 

delningsekonomin och traditionell ekonomi

• Skillnaderna beror på om utföraren är 

privatperson eller näringsidkare samt om 

tillhandahållaren är skattskyldig i Sverige

• Risk för ökat skattefel

• På kort sikt ingen större påverkan på 

skatteintäkterna



Förslag och fortsatt arbete

• Information för att öka förutsättningarna att 

göra rätt för både utförare och tillhanda-

hållare

• Kommunikation – dialog och 

branschsamverkan

• Kontroll av aktörer inom delningsekonomin

• Fortsatt analys och kartläggning 

• Slutrapport 31 oktober



Frågor?

Rebecca Filis

Verksamhetsutvecklare och ansvarig för 

Skatteverkets rapporter om delningsekonomi

Telefon: 010 – 577 51 41

Mail: rebecca.filis@skatteverket.se

mailto:rebecca.filis@skatteverket.se


Exempel 1a: Körning av andra i sin privata bil

Utföraren - gråzon mellan anställd och 

näringsidkare

• Privatperson (”anställd”)

• Kan bli momsredovisningsskyldig

• Kan bli bokföringsskyldig



Exempel 1b: Körning av andra i sin privat bil

Tillhandahållaren - förmedlare av en tjänst 

eller arbetsgivare?

• Uppdragsgivare och utbetalare av ersättning

• Betala socialavgifter och lämna 

kontrolluppgifter oavsett om bolaget är 

skattskyldig i Sverige 

• Kan bli momsskyldig i Sverige



Exempel 2: Uthyrning av privatbostad

Utföraren 

• Inkomst av kapital 
– Schablonavdrag 40 000 kr om privatbostad

• Momsskyldighet om uthyrningen betraktas 

som tillfällig och inom ramen för hotellrörelse 

eller liknande verksamhet
- För privatbostad och hyresrätt anses hotellrörelse 

föreligga om uthyrningen överstiger 16 veckor per år och 

omsättningen överstiger 50 000 kr


