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Privat uthyrning av semesterbostad. 

Flera av våra kunder har efterfrågad en djupare genomgång av den regim som reglerar uthyrning av 
privata semesterbostäder. Huvudfokus kommer således inta vara på de krav som ställs på 
uthyrningsobjekt för att erhålla den obligatoriska licensen eller ansökningsförfarandet för denna.  

Ambition att lyfta fram aspekter som sällan får sin förtjänade uppmärksamhet. Sammanställningen är 
inte en uttömmande beskrivning av det regulatoriska ramverket.  

Texten utgör således inte ett individuellt råd eller en specifik rekommendation. 

I det fall man engagerar sig i uthyrningsverksamhet rekommenderar jag att man tar hjälp av relevant 
expertis innan uppstart.  

För dom flesta är detta en enklare övning, men det är alltid en fördel å ha en solid förståelse av den 
regulatoriska grund som är relevant för just din verksamhet.  

Informationen är huvudsakligen hämtat från Spanska skatteverket och legal expertis som arbetar med 
utbildning av handläggare hos relevanta myndigheter.  

Delar av texten är hämtat och översatt från Skatteverkets utredningar, samt intern vägledning för 
handläggning hos relevanta myndigheter. 

 

Skillnaden på ett temporärt och ett permanent hyresavtal. 

Et temporärt hyresavtal avser boende som för hyresgästen uppfyller andra behov än behovet för 
permanentbostad. Skillnaden mellan ett temporärt hyresavtal och ett permanentavtal avgörs 
huvudsakligen av om bostaden anses vara hyresgästen permanenta bostad.  

I detta avseende är förvirringen stor. Omedvetet används definitionen av temporära arbetskontrakt på 
temporära hyreskontrakt.  

Många är av uppfattningen att avtalets längd har betydelse för att anses vara temporärt, vilket inte är 
fallet.  I det fall hyresavtalet anses vara permanent har hyresgästen ett mycket omfattande skydd samt 
rätt att förlänga avtalet.  

Förra året bedömde domstolen i Estepona att ett skandinaviskt par som hade tecknat ett hyresavtal på 
11 månader och med 1 månad uppsägningstid ha ett permanent hyresavtal med rätt till förlängning. 

Efter fyra månader fick hyresgästen en uppsägning med 30 dagar att flytta ut. Hyresgästen tog fallet 
till domstol och då boende ansågs vara hyresgästens permanenta bostad ogiltigförklarades det 
temporära hyresavtalet.  

Uthyrning till semesterboende fyller ett annat behov än permanentboende och regleras därför 
annorlunda.  
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Privat uthyrning av semesterbostad. 

När en temporär uthyrning av ett möblerad boende som är omedelbart tillgänglig för hyresgästen, och 
marknadsförs till turister genom relevanta marknadsföringskanaler, där verksamhetens syfte är 
vinstdrivande, anses detta vara privat uthyrning av semesterbostad, och är reglerad i enlighet med 
Artikel 5e, Act 29/1994 november Urban Uthyrning. 

Det finns tydliga skillnader mellan tjänster som erbjuds av hotellindustrin och privat uthyrning av 
semesterboendet. Verksamheten som bedrivs har bland annat betydelse för om den är momspliktig. 

Lag nr 37/1992 (lagen om mervärdesskatt LIVA) ger exempel på "tilläggstjänster inom 
hotellbranschen" catering, tvätt och liknande tjänster (artikel 20.one.23º b. "Value Added Tax Act 
(LIVA) Dessa tjänster är mer långtgående utöver det att klargöra boendet för uthyrning. 

Med andra ord kan tilläggstjänsterna i motsats till uthyrning av privat semesterboende inkludera 
momspliktiga tjänster som dörrvakt, permanent och kontinuerlig kund service i ett utrymme för detta 
ändamål, daglig städning av egendom/rum, boende, daglig byte av sängkläder och badlakan, tvätt, 
bagageförvaring, dagspress, rumsbokning mm.  

Följande anses dok inte vara tilläggstjänster för hotellverksamhet.  

• Städservice i sammanhang med början och avslutad hyresperiod.  
• Byte av handdukar och sängkläder i sammanhang med början och avslutad hyresperiod. 
• Städning av gemensamma ytor som trappor mm.  
• Teknisk support som underhållstjänster, avlopp, el, fönster teknisk utrustning mm.  

 

Definition av verksamhet och IAE beskattning. 
Innan en juridisk eller fysisk person påbörjar verksamheten ska denna anmälas och registreras hos 
lokala myndigheter. Detta sker oftast i samband med ansökan om öppningslicens för lokaler som är 
öppen för allmänheten. Det finns även en förenklad aktivitetslicens som avser lokaler som används för 
administrativa arbetsuppgifter.  

När den ekonomiska aktiviteten och verksamhetens omfattning är fastställd utgör detta underlag för 
beskattning.   

Skatt på ekonomisk aktivitet är förenklat en kommunal beskattning av näringsverksamhet.  

I artikel 78 i lagdekretet nr 2/2004 5 mars om godkännande av den reviderade texten i lagen om lokala 
skattekontor (TRLRHL) definieras verksamheten och den skattepliktiga händelsen av affärsverksamhet 
(IAE). 

Den fastställer att det är en direkt skatt på att i Spanien utföra affärsverksamhet, yrkesverksamhet 
eller konstnärlig verksamhet, inom den specifika platsen (eller inte) och anges i skattesatserna (eller 
inte).  
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Dessutom reglerar artikel 79 TRLRHL den ekonomiska verksamheten, där det föreskrivs att en 
verksamhet anses vara av affärsmässig, yrkesmässig eller konstnärlig karaktär när det medför 
självständig förvaltning av produktionsverksamhet, och/eller personal, med syfte att bedriva 
produktion eller distribution av varor eller tjänster.  

Regel 2: a i direktivet om tillämpning av skattesatser för verksamhetskatt (IAE), fastställer att 
utövandet av någon ekonomisk aktivitet som anges i skattesatserna, som såväl utövandet av annan 
verksamhet, professionell eller konstnärlig verksamhet, som inte anges i dessa, kommer att resultera i 
obligatorisk betalning av denna skatt, om inte annat följer av direktivet.  

4.1 anger att betalningen som motsvarar en verksamhet uteslutande berättigar till utövandet av 
denna verksamhet, om inte den lag som reglerar denna skatt, skattesatserna eller direktivet anger 
något annat.  

I enlighet med regel 4.1 måste vi därför analysera de olika alternativen inom privata 
semesteruthyrning med syfte att korrekt klassificera verksamhetens skattesatser. 

Först måste vi analysera den aktivitet där en person eller ett företag mot ersättning bedriver uthyrning 
av semesterboende för vissa tidsperioder och tillhandahållandet av tilläggstjänster.  

Övernattnings verksamhet kan inkludera en mängd olika tjänster, såsom daglig städning av 
egendom/rum, daglig byte av sängkläder och handdukar, bagageförvaring, tillhandahållande av 
porslin, porslin och köksmaskiner, och ibland cateringtjänster.  

Således klassificerar IAE i grupp 68 i den första sektionen, "Boende Tjänster". Inom detta avsnitt ingår 
grupp 685 "Icke Hotell & Turist Övernattning". Denna klassificerar verksamheten för boendetjänster 
som tillhandahålls i andra anläggningar än hotell och motell, vandrarhem och pensionat, värdshus och 
pensionat, lägenhetshotell, organiserade företag eller byråer som tillhandahåller privata lägenheter 
och campingplatser för turister.  

Specifikt omfattar grupp 685 boendetjänster som erbjuds på gårdar, stugor och pensionat i 
landsbygdsområden samt vandrarhem, lägenheter och andra liknande lokaler som inte har status för 
de tidigare nämnda anläggningarna. 

 Om de boendeanläggningar som är klassade i denna grupp är öppna färre än åtta månader om året, 
kommer beskattningen vara 70 % av angiven skattesats avseende IAE. 

I enlighet med direktivet kan man erbjuda kompletterande tjänster utan extra kostnad såsom 
städning, sängbyte linne, internetuppkoppling, tv, mm, utan att detta leder till momspliktig 
verksamhet. 

Grupp 685 i den första delen av IAE klassificerar således verksamheten för icke-hotell-turistboende 
(DGT V0215-18, DGT V0731-17).  

För det andra måste vi analysera det fall där en person eller ett företag hyr ut bostaden till en 
affärsenhet eller en individ. Som i sin tur driver det som en icke-hotell turist boende och använder 
researrangörer och/eller personal för verksamheten.  
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Om så är fallet utövar ägaren uthyrningsverksamheten som klassificeras i epigraf 861,2 i avsnitt 1 i IAE 
"Uthyrning av industriell egendom och annan hyra NCOP" (DGT V2540-08, DGT 1160-02). 

För det tredje måste vi studera fallet där verksamheten uteslutande består i periodvis uthyrning utan 
tilläggs tjänster men är begränsad till att enbart tillhandahålla egendomen till hyresgästen.  

När så är fallet anses det som en aktivitet som hänför sig till Epigraf 861,1 "Hyresbostad", och ägaren 
av verksamheten är skyldig att anmäla sig till och betala skatt på denna verksamhet.  

Not 2 i ovannämnda Epigraf fastställer dock att "uthyrare vars pris för tjänsten är lägre än 601,01 euro 
kommer att betala noll i skatt",  

Sammanfattningsvis är periodvis uthyrning av lägenheter eller boende, utan att hyresverksamheten 
ger någon typ av service till hyresgästen, en verksamhet som hänför sig till Epigraf 861,1 i avsnittet en 
av tarifferna, "Home Rental "(DGT V0898-17, DGT V0931-11 DGT 1482-02)  

När aktiviteten har klassificerats korrekt i sin grupp eller epigraf, föreskrivs undantagssystemet som 
regleras i artikel 82.1 c) TRLRHL att personer, företag, civila partnerskap och enheter är befriade från 
att betala skatt för ekonomisk verksamhet (IAE), när det finns en nettoomsättning på mindre än 1 000 
000 euro.  

Under detta undantag finns ej någon deklarations eller skattskyldighet för ekonomisk verksamhet 
(IAE).  

 

Personlig Inkomstskatt (IRPF) 
I allmänhet kommer intäkter från turistuthyrning anses vara inkomst av kapital.  

För att detta ska vara tillämpligt måste verksamheten begränsas till klargörande av boendet samt att 
fastigheten är tillgänglig för en viss tidsperiod, utan hotellbranschens tilläggstjänster.  

Exempel som inte anses vara tilläggstjänster: 

• Städning utförd före ankomst 
• Städning efter hyresgästens avresa  
• Leverans och insamling av nycklar vid ankomst och avresa 

Intäkter som erhålls från hyresverksamheten (skillnaden mellan hela inkomsten och avdragsgilla 
kostnader) ska deklareras av ägaren. 

Till nettovinsten kan minskningen på 60 % inte tillämpas enligt vad som föreskrivs i artikel 23.2 i lagen 
om personlig inkomstskatt, eftersom syftet med turistboende inte är att tillgodose ett permanent 
behov av bostad utan snarare att täcka ett tillfälligt behov.  

Under perioder då fastigheten inte hyrs ut kommer den generera fastighetsinkomst.  

Inkomsten motsvarar (1,1 % eller 2 %) på Valor Catastral, gånger antalet dagar den inte varit uthyrd.  
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Privat uthyrning av semesterboende kan anses som en klassisk näringsverksamhet, verksamheten 
kommer då beskattas under tillhörande regim. Detta är fallet när det erbjuds tjänster som traditionellt 
tillhör hotellbranschen under hyresgästens vistelse, såsom:  

• Daglig städning av egendom/rum 
• Dagligt byte av sängkläder och handdukar 
• Catering och fritidsaktiviteter och tillhörande aktiviteter e 
• Eller när, utan att tillhandahålla dessa tjänster, en person är anställd med ett heltidsavtal för 

att hantera verksamheten. 
 

 

MOMS 

Reglering avseende moms för arbetsgivare (Personer eller företag) som hyr ut privata 
semesterbostäder finns i artikel 5.one.c i momslagstiftningen.  

Om verksamheten utförs av en arbetsgivare är intäkter från uthyrning av privata semesterbostäder 
föremål för moms (art 4.1 i momslagstiftningen).  

I enlighet med rättspraxis från generaldirektoratet för skatter (bland annat samråd V0420-18) är 
inkomster från uthyrning av privata fritidshus där uthyraren INTE tillhandahåller tjänster som är 
karakteristiska för hotellbranschen, undantagna från mervärdesskatt. 

I händelse av tillhandahållande av tjänster som är specifika för hotellbranschen, ska uthyrning av privat 
semesterboende inte vara befriad från moms, och måste beskattas till nedsatt skattesats på 10 %, som 
hotellanläggning, genom tillämpning av artikel 91.one 0,2. 2: a lagen om mervärdesskatt och i enlighet 
med kriterierna för generaldirektoratet för skatter. Se samråd V0714-15.  

 

Inkomstskatt för icke resident 
Inkomst som erhållits från fastigheter som är belägna på spanskt territorium eller från rättigheter som 
hänför sig till dessa tillgångar anses vara en skattepliktig inkomst I enlighet med dekret 5/2004 5 mars 
om godkännande av den reviderade texten till lagen om inkomstskatt för icke-invånare (LIRNR) 

 I avtal för att undvika dubbelbeskattning som tecknats av Spanien tilldelas befogenhet att beskatta 
intäkter på egendom till den stat där denna är belägen.  

I enlighet med avtalen kan intäkter från fastigheter bli föremål för skatt oavsett huruvida intäkterna 
härrör från användning eller utnyttjande av fast egendom. Därför kan intäkter från fastigheter i 
Spanien beskattas enligt spansk lag.  

Typ av beskattning beror på huruvida uthyrning av fastigheten anses vara näringsverksamhet.  
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Om det inte anses vara näringsverksamhet kommer inkomsten beskattas som en reavinst på 
fastigheter. I detta fall måste uthyrningsverksamheten vara begränsad till att göra egendomen 
tillgänglig, utan tjänster tillhörande hotellbranschen.  

Den inkomst som deklareras kommer att vara hela beloppet som erhållits från hyresgästen, utan 
avdrag för eventuella kostnader.  

Dock kan enskilda personer som är bosatta i en EU-medlemsstat plus Island och Norge, från och med 
den 1 januari 2015 dra av kostnader. 

Dessa föreskrivs i lagen om personlig inkomstskatt för fastställande av beskattningsunderlag, eller 
bolagsskatt när det gäller företag.  

Avdragsgilla kostnader måste vara direkt relaterade till inkomsterna som erhållits och ha en direkt och 
oskiljaktig koppling till den verksamhet som utförs i Spanien.  

• Skattesats för eu medborgare (plus Island och Norge) 19 % 
• Resterande    24 % 

 

Deklarera 
Skatteformulär 210, för inkomsttyp 01 och 35.  

Formuläret används båda för att separat och gemensamt deklarera intäkter som erhållits under en viss 
period.  

Inkomst som erhållits av samma skattebetalare kan grupperas tillsammans, förutsatt att den härrör 
från samma betalare, är föremål för samma skattesats och härrör från samma egendom (inkomsttyp: 
01).  

När det gäller hyresintäkter som inte är föremål för avdrag, upplupna efter den 1 januari 2018 kan 
inkomst som härrör från flera betalare grupperas tillsammans förutsatt att samma skattesats tillämpas 
och det härrör från samma egendom (i det här fallet deklareras som inkomsttyp: 35).  

Grupperingsperioden kommer att vara kvartalsvis för självbedömningar med positivt resultat, eller 
årligt för självbedömningar med resultat noll eller återbetalning.  

Deklarationsmetod på i PDF-formuläret som finns tillgängligt på Skatteverkets webbplats.  

Instruktion om hur man fyller i formuläret: www.agenciatributaria.es/Fiscalidad av icke-
hemvist/IRNR/Modell 210/Information och hjälp/Allmän information  

Online, via Internet. 

Presentationsperiod beror på resultatet av självbedömningen. Med positivt resultat inom de första 
tjugo kalenderdagarna i april, juli, oktober och januari för inkomst från det föregående 
kalenderkvartalet. Vid online deklaration kan betalningen ske mellan 1: a och 15: e dagarna i april, juli, 
oktober och januari. 
 
Med resultat noll från 1 till 20 januari efter året för deklarerade intäkter. 



 

7 
 

 
Med återbetalningsresultat från och med den 1 februari året efter periodiseringen av den redovisade 
inkomsten och inom fyra år från utgången av perioden för inlämning av återbetalning och deponering 
av betalningen.  

 

Resultat från ekonomisk verksamhet avseende permanenta 
etableringar.  
Ekonomisk verksamhet genom permanenta etableringar äger rum om några av följande villkor är 
uppfyllda. 

Minst en person är anställd i Spanien med ett heltidsanställningskontrakt och ansvarar för 
verksamheten.  

Om hyresavtal innefattar tillhandahållande av tjänster som är tillhörande hotellbranschen, såsom 
catering, städning, tvätt och liknande tjänster. Dessa tjänster kan göras direkt eller genom 
underleverantörer med tredje part.  

Icke resident skattebetalare som har permanenta etableringar måste lämna in deklaration för inhemsk 
inkomstskatt (IRNR) på samma blanketter och på samma villkor som bolag som omfattas av 
bolagsskatt. 

För skatteperioder som börjar den 1 januari 2015 är den tillämpliga skattesatsen den som anges i 
bolagsskattebestämmelserna.  

Permanenta etableringar kan göra samma avdrag som juridiska personer.  

Skattperiod och räkenskapsår får inte överstiga tolv månader.  

Skatt som innehålls (retenciones) och insättningar på skattekonto 
(ingresos a cuenta)  
Permanenta etableringar omfattas av samma regler avseende förbetald bolagsskatt (preliminärskatt) 
som juridiska personer.  

Permanenta etableringar är skyldiga att förbetala bolagsskatt på samma villkor som Spanska juridiska 
personer. Skyldigheter avseende preliminärskatt är följande:  

Inom de första tjugo kalenderdagarna i april, oktober och december.  

Modell: 202  

När betalning av preliminärskatt inte är ett krav är det inte obligatoriskt att fylla i formulär 202, 
förutom när permanent etableringar anses vara stora företag. I detta fall måste formulär 202 lämnas 
in, även om ingen betalning av preliminärskatt krävs. Detta vill löpande ge negativa uppskattningar av 
vinst.  

Inlämnande av deklaration är 25 kalenderdagar sex månader efter räkenskapsårets slut.  
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Modell: 200  

Permanenta anläggningar är skyldiga att göra samma bokföring, register och formella förpliktelser som 
inhemska juridiska enheter.  

Innan verksamheten påbörjas måste de ansöka om registrering i företagsregistret, med formulär 036. 
När det gäller juridiska personer kommer denna blankett även användas för ansökan om 
skatteidentifierings nummer.  

En företrädare som är bosatt i Spanien måste också utses. 

 Sedan 2018 har det kommit nya rapporteringsskyldigheter för uthyrning av privat semesterboende via 
Form 179. 

Denna måste lämnas in av personer eller företag som förmedlar uthyrning av semesterboende. I 
synnerhet plattformar som förmedlar uthyrning.  

 

VIKTIGT 
Rapporteringsskyldigheten kommer att få full effekt för beskattningsåret 2018 som deklareras 2019.  

Förmedlarna av uthyrningsobjekt måste rapportera till det skatteverket om all privatuthyrning av 
semesterbostäder som äger rum i Spanien.  

Dessa inkluderar privat uthyrning av semesterboende (artikel 5.e) i LAU och säsongsuthyrning (artikel 
3 i denna lag).  

 

Informationen i den nya blanketten 179 omfattar:  
Ägare av fastigheten  

Ägare av rätten i egenskap av vilken egendomen hyrs (om annan än fastighetsägaren) 

Identifiering av personer eller företag som hyr fastigheten.  

Fastighetsobjekt för uthyrning.  

Antal dagar hyra av stugan 

 Belopp mottaget av hyresvärden  

Kontraktsnummer som tilldelats av förmedlaren  

Startdatum för stuguthyrning  

Förmedlingsdatum  

Identifiering av betalningsmedel som används 
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Sammanfattning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga Kapital Spain SL 

Plaza Del Doctor Arce no 20, Alto 

29680 Estepona 

info@hagakapital.com 

 

When 
Services 

Ancillary to 
those of 

the Hotel 
Industry 

are 
Provided 

When 
Services 

Ancillary to 
those of 

the Hotel 
Industry 
are not 

Provided 

IAE Group 685:non-Hotell Tourist Accommodation 
Personal Income tax Earnings From Economic Activity 

ITP (Property Transfer Tax) Not Subject 
VAT / IVA Mandatory 10 % 

IRIN (Income tax for Non 
Residents) 

Earnings From Economic Activity Obtained 
From A Permanent Establishment 

Informative tax Returns Form 179: To Be Fled By Intermediaries  
IAE Epigraph 861.1:Home rentals 

Personal Income Tax Return on Real Estate Investment Without 
Reductions 

ITP ( Property Transfer Tax) Rate Set By The Autonomous Communities. 
Failing this the scale foreseen in Article 12.1 

Royal Decree Law 1/1993 
VAT / IVA Exempt 

IRIN (Income tax for Non 
Residents) 

Returns on Real Estate Investments 

Informative tax Returns Form 179: To Be Filed By Intermediaries 
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