
ALTINGET DOKUMENT: RÄNTEAVDRAG

BELGIEN Räntor och amorteringar på bo-
stadslån är avdragsgilla upp till 2 770 euro de 
tio första åren och därefter upp till 2 080 euro. 
Med början i år fasas systemet ut på federal 
nivå och förs över till regionerna.

BULGARIEN Ränteavdrag för de första 
100 000 bulgariska lev (drygt 51 000 euro) 
i lån på egna bostaden, men bara för gifta 
familjer under 35 år.

CYPERN Inga ränteavdrag eller motsva-
rande.

DANMARK Ger en skatterabatt på 33 
procent av räntebetalningarna. Det minskas 
successivt till 25 procent till år 2019.

ESTLAND Har skatterabatt med ett tak på 
1 920 eurosammanlagt för räntor, utbildning, 
donationer och gåvor. Före 2013 låg taket på 
3 196 euro.

FINLAND Räntekostnader får dras av från 
kapitalinkomster med högst 75 procent av 
kostnaden (taket sänktes förra året från 80 
procent). Överstigande räntekostnader får 
dras av med 30 procent från andra inkomster 
(32 procent om det är första bostaden), med 
ett tak på 1 400 euro för ensamstående och 
2 800 för par. Taket höjs med 400 euro för ett 
barn och 800 för två eller flera barn.

FRANKRIKE Hade under några år en 
skatterabatt på maximalt 20 procent av ränte-
betalningar upp till 3 750 euro per år (högre 
för dem som hade andra att försörja, och det 
dubbla för par). År 2010 infördes i stället 
subventionerade lån för låginkomsttagare som 
köper sin första bostad i ett nybyggt hus där 
det är bostadsbrist.

GREKLAND En skattelättnad för bostads-
räntor avskaffades 2013.

IRLAND Räntor på lån tagna från och med 
2004 till och med 2012 ger i sju års skattera-
batt på mellan 20 och 30 procent, beroende 
på startår för lånet. För ensamstående finns ett 
tak på 3 000 euro och för gifta på 6 000 euro. 
Särskilda, bättre villkor för dem som köper 
sitt första hem.
ITALIEN Skattelättnad på högst 760 euro 
(19 procent av räntebetalningar upp til 4 000 
euro) på bostadslån.

KROATIEN Inga ränteavdrag eller motsva-
rande.

LETTLAND Inga ränteavdrag eller motsva-
rande.

LITAUEN Hade tidigare skattelättnad för 
räntor på bostadslån.

LUXEMBURG Sänkte 2013 den maximala 
skattelättnaden för bostadsräntor från 672 till 
336 euro per skattebetalare i hushållet. Efter 
tolv år i bostaden är skattelättnaden lägre.

MALTA Inga ränteavdrag eller motsvarande.

NEDERLÄNDERNA Bostadsräntor får 
dras av från inkomster. Sedan 2013 är det 
ett krav för ränteavdrag att nya lån betalas 
av inom 30 år. Skattelättnaden för räntebe-
talningarna minskar på 28 år från 52 till 38 
procent.

POLEN Har avskaffat ränteavdragen. Lån 
tagna från 2002 till 2006 ger fortfarande 
avdrag, fram till år 2027.

PORTUGAL Inga ränteavdrag på nya lån. 
För lån tagna 2011 eller tidigare finns en 
skattelättnad på 15 procent av räntekostnaden, 
med ett tak på 296 euro per år.

RUMÄNIEN Inga ränteavdrag eller mot-
svarande.

SLOVAKIEN Inga ränteavdrag men sub-
ventionerade räntor på bostadslån.

SLOVENIEN Inga ränteavdrag eller mot-
svarande.

SPANIEN Skatterabatt för räntor på lån 
tagna före 2013. Skattelättnaden är 15 procent 
upp till 9 140 euro i kostnader (reparationer, 
lån mm) för bostaden.

STORBRITANNIEN Inga ränteavdrag 
eller motsvarande.

SVERIGE Låneräntor ger en skatterabatt på 
30 procent av räntan upp till 100 000 kronor 
(cirka 10 900 euro). Däröver blir skattelättna-
den 21 procent.

TJECKIEN Avdrag för räntor upp till 
80 000 tjeckiska kronor (2 900 euro)på bo-
stadslånet. Taket sänktes i år från 300 000 till 
80 000 tjeckiska kronor.

TYSKLAND Inga ränteavdrag eller mot-
svarande.

UNGERN Inga ränteavdrag eller motsva-
rande.

ÖSTERRIKE Inga ränteavdrag eller mot-
svarande.
                              

Sveriges ränteavdrag  
de mest generösa i EU
Medan andra länder drar ner på eller avskaffar sina ränteavdrag för bostads-
lån har Sverige kvar dem oförändrade - och inte bara för bostadslån. Här får 
den som lånar till en semesterresa eller nya kläder också en skatterabatt för 
sina räntekostnader.

Har ränteavdrag

Drar ned på ränteavdrag

Har inte ränteavdrag


