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Airbnb formidler 3 mio. overnatninger i Danmark – heraf 2 mio. kr. i København

§På under 5 år har Airbnb/ den private udlejning i København indtaget 1/5 af 
markedet for udlejning til turister. 
§Andelen af Airbnb udlejere i forhold til indbyggere i København er kun overgået af 
Paris!

Kilde: Airdna.co



Konsekvens: Investeringer udfordres

§Vækst i turisme, men værelsesprisen i København kom først i 2016 på niveau med 
før krisen
§Forventning om 6.000-8.000 nye hotelværelser i København frem mod 2021, men 
investeringslysten udfordres.



Airbnb formidler 3 mio. overnatninger i Danmark – heraf 1 mio. i provinsen

§1 mio. af overnatningerne er i 
provinsen. Og udviklingen går 
hurtigt også her.
§ I Aarhus har Airbnb 16 pct. af 
markedet.
§ I Holstebro Kommune er der flere 
Airbnb-senge end hotel-senge. 

Kilde: Airbnb. 

Landerapport 

april 2017.

Airbnbs bookninger 

i Danmark
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Konsekvens: Væksten i turismen går udenom det erhverv, der skal investere i 

produktudvikling og markedsføring

" Det er ikke nødvendigt at bygge mere, " Det er ikke nødvendigt at bygge mere, " Det er ikke nødvendigt at bygge mere, " Det er ikke nødvendigt at bygge mere, 

og i vandkanten, vi kan nemt tage de og i vandkanten, vi kan nemt tage de og i vandkanten, vi kan nemt tage de og i vandkanten, vi kan nemt tage de 

mange  ekstra  turister, for vi har helt mange  ekstra  turister, for vi har helt mange  ekstra  turister, for vi har helt mange  ekstra  turister, for vi har helt 

enorm  meget kapacitet, faktisk er vi enorm  meget kapacitet, faktisk er vi enorm  meget kapacitet, faktisk er vi enorm  meget kapacitet, faktisk er vi 

ikke i nærheden af at røre ved loftet.ikke i nærheden af at røre ved loftet.ikke i nærheden af at røre ved loftet.ikke i nærheden af at røre ved loftet.

Anne-Mette Hjalager,  professor 

Fyens.dk, 8. februar 2017.

" Det er ikke nødvendigt at bygge mere, " Det er ikke nødvendigt at bygge mere, " Det er ikke nødvendigt at bygge mere, " Det er ikke nødvendigt at bygge mere, 

og i vandkanten, vi kan nemt tage de og i vandkanten, vi kan nemt tage de og i vandkanten, vi kan nemt tage de og i vandkanten, vi kan nemt tage de 

mange  ekstra  turister, for vi har helt mange  ekstra  turister, for vi har helt mange  ekstra  turister, for vi har helt mange  ekstra  turister, for vi har helt 

enorm  meget kapacitet, faktisk er vi enorm  meget kapacitet, faktisk er vi enorm  meget kapacitet, faktisk er vi enorm  meget kapacitet, faktisk er vi 

ikke i nærheden af at røre ved loftet.ikke i nærheden af at røre ved loftet.ikke i nærheden af at røre ved loftet.ikke i nærheden af at røre ved loftet.

Anne-Mette Hjalager,  professor 

Fyens.dk, 8. februar 2017.

Kapacitetsudnyttelse på 

hoteller



PROVINSHOTELLERNES RESULTAT ER STADIG KRISERAMT
RESULTAT FØR SKAT I 2015. SAMME TENDENS I 2016.



ULIGE UDVIKLING– OGSÅ I HOTELLERNES BESKÆFTIGELSE
LANDSDELE FRA 2008 TIL 2015.



§Fradrag: 36.000 kr.

§Skatterabat: 40%

§Krav: Betaling af skat

§Fradrag: 0 kr

§Skatterabat: 0 %

§Krav: Betaling af skat, indberetning 

til Danmarks Statistik, logning aht. 

terror, rettighedsbetaling ved TV-

fremvisning, brandsyn m.v. 
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MENER ... 



dr.dk 9/10-17
Lea Friedberg og Astrid 

Aller, Politiken 6/11-17

Max. 60 udlejningsdage – gældende i alle kommuner

§Byer i Europa begrænser udlejningen. Danmark vil gøre det modsatte og give 
mulighed for ubegrænset privat udlejning.
§Den typiske Airbnb-vært udlejer 22 dage om året – 90 dage er 4 gange højere.
§Med en ret til at udleje minimum 90 dage eller ¼ af året risikerer byerne 
turisttræthed uden mulighed for at gribe ind.



Differentier fradrag mellem sommerhuse og private boliger

§Samme korttidsudlejning til turister, MEN forskellige udfordringer:
- Sommerhusudlejere: Indberetter til SKAT. Mangler tilgang i sommerhuse.
- Airnb: Indberetter ikke til SKAT. Har massiv tilgang af boliger.

§Samme model, MEN forskelllige satser:
- Sommerhuse: Fradrag 10.700 kr. – og med automatisk indberetning 36.000 kr.
- Private boliger: Fradrag 0 kr. – og med automatisk indberetning 24.000 kr.
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Drop skatterabat på 40 pct. til private boliger

§Skatterabat på 40 % er ikke proportional som alternativ til et regnskabsmæssig 
fradrag for udgifter forbundet direkte med udlejningen og de forholdsmæssige 
udgifter for den del af året, hvor udlejning har fundet sted. Som typisk er 22 dage.
§Forhøjet fradrag og skatterabat betyder, at den private udlejning stort set ikke  
beskattes.
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