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Författarna kommenterar paragrafvis lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen, som i boken kallas UEB-
lagen, ger i viss utsträckning hyresvärd och hyresgäst större frihet att avtala om sitt hyresförhållande än vad
den vanliga hyreslagen tillåter. UEB-lagen gäller uthyrningar som sker utanför näringsverksamhet, framför
allt vid uthyrning av villor och bostadsrättslägenheter.I Uthyrning av egen bostad görs en genomgång av
vilka regler i den vanliga hyreslagen som är tillämpliga även på UEB-hyresförhållanden. Vidare redovisas

regler och praxis när det gäller upplåtelse av bostadsrätter i andra hand. Reglerna om beskattning av hyra vid
uthyrning av egen bostad berörs också. Boken avslutas med några råd och tips om vad hyresvärd och

hyresgäst bör tänka på vid en uthyrning enligt UEB-lagen.Uthyrning av egen bostad/i> vänder sig till alla
som kommer i kontakt med frågor om uthyrning enligt UEB-lagen, såväl de med juridisk utbildning som

andra.

För hyresrätter gäller hyreslagen medan det för eget ägda egendomar och bostadsrätter är lagen om uthyrning
av egen bostad som gäller. Det kan ske i vissa i hyreslagen uppräknade fall.

Lagen Om Uthyrning Av Egen Bostad

Lagen om uthyrning av egen bostad innebär ett undantag från hyreslagen. I uthyrningen ingår inventarier
enligt bifogad inventarielista. Du kan behöva betala skatt om du hyr ut din privatbostad för mer än 40 000
kronor på ett år. Om fler än en lägenhet upplåts gäller lagen endast den första upplåtelsen. 63 jordabalken.
Privatuthyrningslagen Lag 2012978 om uthyrning av egen bostad. Lagen är tänkt som en påbyggnad av

hyreslagen och gäller endast vid uthyrning av en bostad som uthyraren själv äger. Kapitalkostnaden beräknas
som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Det finns många olika uthyrningstjänster du kan
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använda dig av om du vill hyra ut ditt hus. Text Jonas Sjulgård 9 juni 2013 När man hyr ut sin privatbostad
beskattas hyran i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Vilka avdrag du får göra beror på vilken typ av

bostad du hyr ut. 27 Rättsfall NJA 1981 s. Ska inte användas för andrahandsuthyrning av hyresrätt
fritidsändamål eller uthyrning i näringsverksamhet. Lagen om uthyrning av egen bostad gäller då för den
första uthyrningen och hyreslagen för den andra. Användningen av detta kontraktsformulär sker under eget
ansvar. Är ni två personer som äger lika mycket av den uthyrda villan ska var och en ta upp 4 000 kronor som

kapitalinkomst när ni deklarerar.
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