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Förändringar i hyresavtal 

(“hyresrabatter”) enligt IFRS 

Bakgrund  

Som en följd av covid-19 pandemin har det blivit allt vanligare att leasegivare erbjuder sina 
kunder hyresrabatter. Hyresrabatter kommer i många olika former såsom t.ex. att leasetagaren 
får anstånd med betalning av hyran eller en tillfällig nedsättning av hyresbeloppet. Hur en 
hyresrabatt redovisas beror på fakta och omständigheter, till exempel vilken typ av rabatt som 
ges, hur avtalet är utformat samt om företaget är leasetagare eller leasegivare. 

Den 28 maj 2020 publicerade IASB en ändring av IFRS 16 som ger leasetagare (men inte 
leasegivare) ett frivilligt undantag från att utvärdera huruvida en hyresrabatt som lämnas som en 
direkt följd av covid-19 är en ändring av ett leasingavtal eller inte. I det första avsnittet nedan 
kommenterar vi hur redovisning för leasetagare ska ske i det fall det fall detta frivilliga undantag 
inte tillämpas i den finansiella rapporteringen. Vi redogör i ett särskilt avsnitt nedan för de 
konsekvenser som uppkommer om en leasetagare väljer att tillämpa detta frivilliga undantag i sin 
redovisning.  

Redovisning av hyresrabatter hos hyresgäster (leasetagare) som väljer att inte tillämpa 

det frivilliga undantaget som infördes i IFRS 16 den 28 maj 2020 

 
Om det sker en ändring av omfattningen av ett leasingavtal eller om ersättningsbeloppet ändras, 
ska företag bedöma om förändringen innefattas av de ursprungliga villkoren i avtalet, eller om 
det är de ursprungliga villkoren i avtalen som har förändrats.  
 
IASB publicerade den 10 april 2020 ett dokument (Application of IFRS 16 in the light of the 
covid-19 uncertainty) vars avsikt var att ge stöd åt företagen i denna fråga och medverka till att 
åstadkomma en enhetlig tillämpning av IFRS för hyresrabatter hänförliga till covid-19.  
  
För att bedöma hur covid-19-relaterade hyresrabatter ska redovisas behöver leasetagaren 
beakta de fakta och omständigheter som leder till att hyresrabatten erhålls, och redovisningen 
blir olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Exempel på faktorer att beakta vid 
bedömningen av hur hyresrabatter ska redovisas är följande:  
 
● Redan existerande villkor i leasingavtalet (exempelvis force majeure-klausuler) 

Vissa leasingavtal innehåller redan existerande force majeure-klausuler eller liknande 
klausuler. Sådana klausuler kan innebära att leasetagaren har rätt till hyresnedsättning 
under vissa speciella omständigheter. Förekomsten av sådana klausuler kan göra att en 
nedsättning av hyran som uppkommer på grund av klausulen, inte ses som en ändring av 
ett leasingavtal enligt reglerna i IFRS 16. Detta eftersom hyresförändringen inte beror på 
att några nya avtalsvillkor har framförhandlats. Om sådana klausuler förekommer kan 
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hyresnedsättningen därför anses vara en negativ variabel leasingavgift som enligt IFRS 
16 redovisas i resultatet i samma perioder som hyran sätts ned. 

  
● Lagstiftning 

Ett företag behöver beakta avtalsvillkoren i leasingavtalet och alla relevanta fakta och 
omständigheter vid tillämpning av IFRS 16. I IASB’s dokument Application of IFRS 16 in 
the light of the covid-19 uncertainty nämns att relevanta fakta och omständigheter 
inkluderar den lagstiftning och regler som är tillämpliga på leasingavtalet. I IASBs 
dokument nämns också att vid tillämpning av IFRS 16 så behandlar företaget en 
förändring av leasingbetalningar på samma sätt, oberoende av om ändringen av 
leasingbetalningarna beror på klausuler i det ursprungliga leasingavtalet självt eller på 
tillämpliga lagar och regler. Ändringar i lagar och regler innebär inte att de ursprungliga 
villkoren i leasingavtalet förändras. En nedsättning av hyresbeloppet som enbart 
uppkommer på grund av tillämpning av lagar och regler redovisas därför inte som en 
ändring av ett leasingavtal, utan som en negativ variabel leasingavgift som enligt IFRS 16 
redovisas i resultatet i samma period som hyran sätts ned. 

 
● Uppskov med betalning av leasingavgifter 

I vissa länder är det vanligt förekommande att leasegivaren beviljar leasetagaren ett 
uppskov med betalningarna av leasingavgifterna (s.k. “rent holidays”). Om en leasetagare 
endast beviljas uppskov med betalningarna under en period har varken omfattningen på 
leasingavtal eller den totala ersättningen för leasingavtalet förändrats. Det kan 
exempelvis vara så att betalningen för hyran avseende april t.o.m. juni inte behöver 
betalas men att detta kompenseras av att hyran fördubblas i månaderna juli t.o.m. 
augusti. Alternativt kan betalningsvillkor som anger kvartalsvisa förskott ersättas med 
månadsvisa förskott av hyran. I ett sådant fall är inte definitionen på en ändring av 
leasingavtal uppfyllt och man kan inte redovisa detta i enlighet med reglerna för ändringar 
i leasingavtal. I ett sådant fall bör effekten av att nuvärdet av leasingskulden sjunker 
(beräknad med utgångspunkt från den ursprungliga diskonteringsräntan) redovisas som 
en vinst vid tidpunkten för överenskommelsen om uppskov. 

● Nedsättning av leasingbetalningar som inte är framtvingade av lagstiftning eller force 

majeure klausuler 

Leasegivare kan komma överens med leasetagaren om att efterskänka en del av den 
avtalsenliga hyran enligt leasingavtalet, utan att ändra omfattningen eller andra villkor i 
leasingavtalet (tex om leasetagaren är i finansiella svårigheter).  
 
Frågan är hur en sådan efterskänkning av leasingbetalningar ska redovisas hos 
leasetagaren där sådana nedsättningar av hyran inte krävs av leasingavtalet eller 
lagstiftning i övrigt. IFRS 9 och IFRS 16 innehåller olika vägledning för den 
redovisningsmässiga behandlingen av sådana frivilliga nedsättningar av 
leasingbetalningar. Av denna anledning bedömer vi att det föreligger ett val av 
redovisningsprincip hos leasetagaren i denna situation: 
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En leasetagare kan behandla hyresnedsättningen som att den utgör en efterskänkning av 
en del av leasingskulden. Enligt IFRS 9 punkt 2.1(b)(ii) är leasingskulder som redovisas 
av en leasetagare föremål för bestämmelserna om borttagande från balansräkningen i 
punkt 3.3.1 i IFRS 9. Punkt 3.3.1 i IFRS 9 anger att en finansiell skuld ska bokas bort från 
balansräkningen när den efterskänks. Enligt denna redovisningsmetod ska 
efterskänkandet av leasingbetalningar redovisas som en vinst i resultaträkningen med en 
motsvarande minskning av leasingskulden i den period hyresnedsättningen är 
framförhandlad. Resultatet blir att leasetagaren reducerar leasingskulden med nuvärdet 
av de betalningar som efterskänks av leasegivaren och redovisar en motsvarande vinst i 
resultaträkningen vid tidpunkten då betalningarna efterskänks. 
 
Alternativt kan leasetagaren behandla hyresnedsättningen som en ändring av 
leasingavtalet, eftersom det föreligger en ändring av ersättningsbeloppet för 
leasingavtalet (dvs, hyresnedsättningen var inte en del av de ursprungliga villkoren i 
leasingavtalet). Därvid tillämpas punkterna 44-46 i IFRS 16. En nedsättning av hyran 
redovisas istället genom att leasingskulden omvärderas genom att diskontera de ändrade 
leasingavgifterna med en ändrad diskonteringsränta. Den ändrade diskonteringsräntan 
fastställs som leasingavtalets implicita ränta för återstoden av leasingperioden om denna 
räntesats lätt kan fastställas, annars som leasetagarens marginella låneränta vid 
tidpunkten för avtalsändringen. Nyttjanderättstillgången justeras med motsvarande 
belopp som leasingskulden. Den redovisningsmässiga effekten av hyresrabatten kommer 
i detta alternativ att periodiseras ut över den återstående leasingperioden, genom lägre 
avskrivningar och lägre räntekostnad under återstående leasingperiod. 
 
De hyresrabatter som vi observerar i Sverige är sannolikt ej betingade av force 
majeure-klausuler i leasingavtalet eller påtvingade av svensk lagstiftning, utan de har 
framförhandlats på frivillig basis. Detta får till följd att vi antingen bör se hyresrabatterna 
som en efterskänkning av leasingbetalningarna från leasegivaren i enlighet med IFRS 9 
eller som en ändring av leasingavtalet enligt IFRS 16. Eftersom dessa båda standarder 
hanterar samma frågeställning, och de leder till olika redovisningsmässiga konsekvenser, 
bedömer vi att det föreligger ett principval  för leasetagaren avseende vilken av de två 
metoderna som tillämpas för hyresrabatterna i Sverige. Vald redovisningsmetod bör 
tillämpas konsekvent. 

När det gäller hyresrabatter som erhålls i länder utanför Sverige, bör analys göras för att 
se vilken av ovanstående alternativa lösningar som är tillämpliga i det enskilda fallet. 

Ändring av IFRS 16 publicerad den 28 maj 2020 

IASB publicerade den 28 maj 2020 en ändring av IFRS 16 i syfte att underlätta redovisning av 
hyresrabatter relaterade till covid-19 för leasetagare. Ändringen innebär att leasetagare inte 
behöver bedöma individuella leasingavtal för att avgöra om en hyresrabatt ska redovisas som en 
ändring av ett leasingavtal eller inte. Istället tillåts leasetagare att tillämpa ett frivilligt undantag för 
de hyresrabatter som erhålls och är en konsekvens av covid-19. Undantaget innebär att 
leasetagaren inte behöver redovisa hyresrabatter som en ändring av ett leasingavtal enligt IFRS 
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16. En leasetagare som väljer att tillämpa den frivilliga undantagsregeln redovisar istället en 
nedsättning av leasingbetalningarna som en variabel leasingavgift i enlighet med paragraf 38 i 
IFRS 16. Leasetagaren ska då redovisa minskningen av leasingbetalningarna i resultaträkningen 
i den period som den händelse som utlöser de sänkta leasingbetalningarna. inträffar. 
Leasetagaren ska också göra en motsvarande justering av leasingskulden för att reducera för 
den del av leasingskulden som har efterskänkts, konsekvent med reglerna i IFRS 9 kring 
bortbokning av skulder. Det görs således ingen justering av värdet av nyttjanderättstillgången. 

Nästa fråga man kan ställa sig är om denna vinst från en minskning av leasingbetalningar ska 
redovisas allt på en gång eller över en period. Det beror på. Om exempelvis en leasetagare har 
beviljats en hyresrabatt för månaderna april, maj och juni per den 1 april, och denna hyresrabatt 
är ovillkorad, ska vinsten från denna nedsättning av betalningarna för de kommande tre 
månaderna redovisas (dvs nuvärdet av de tre kommande hyresbetalningarna) per den 1 april. 
Om istället nedsättningen av hyran är villkorad av att butiken är stängd och inte öppnas igen 
under månaderna april, maj och juni, redovisas nedsättningen i resultaträkningen i respektive 
månad (april, maj och juni)  med en motsvarande minskning av leasingskulden i respektive 
månad. 

Uppskov eller anstånd med betalningar av leasingavgifter, dvs senarelagda leasingbetalningar, 
redovisas på det sätt som anges ovan under rubriken “Uppskov med betalningar av 
leasingavgifter”. 

En leasetagare som väljer att tillämpa undantaget ska göra det konsekvent på leasingkontrakt 
med liknande egenskaper där hyresnedsättningar erhållits från leasegivare på grund av 
covid-19. 

IASB har fastslagit att lättnadsregeln enligt ovan endast får tillämpas för hyresnedsättningar som 
lämnas som en direkt konsekvens av covid-19 pandemin och endast om samtliga följande villkor 
är uppfyllda (punkt 46B): 

(a) ändringen av leasingbetalningarna resulterar i ändrad ersättning för leasen som är i 
allt väsentligt lika stora, eller mindre än, den ersättning för leasingavtalet som gällde 
omedelbart före ändringen; 

(b) minskningen av leasingbetalningar påverkar endast betalningar med ursprunglig 
förfallodag senast den 30 juni 2021; och 

(c) det föreligger inga väsentliga ändringar i övriga villkor i leasingavtalet. 

Om ett företag tillämpar det frivilliga undantaget som införts i IFRS 16 ska det upplysa om 
följande: 

(a) att företaget har tillämpat lättnadsregeln för samtliga leasingavtal som uppfyller 
kriterierna i punkt 46B eller, om inte tillämpning har skett för samtliga 
hyresnedsättningar, information om egenskaper på de leasingavtal där lättnadsregeln 
tillämpats; och 
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(b) det belopp som redovisats i resultaträkningen för rapportperioden som återspeglar 
förändringar i leasingbetalningar som härrör från hyresnedsättningar och där 
leasetagaren tillämpat lättnadsregeln.  

Ovanstående upplysningskrav är obligatoriskt att tillämpa i en årsredovisning. I en delårsrapport 
bör dessa upplysningar också lämnas om informationen är väsentlig för en läsare av 
delårsrapporten.  

När kommer ändringen av IFRS 16 kunna tillämpas? 

Ändringen av IFRS 16 är omedelbart tillämplig, vilket innebär att den skulle kunna tillämpas av 
företag när de publicerar sina Q2-rapporter för 2020. För att få tillämpa ändringen krävs dock ett 
godkännande från EU, senast vid tidpunkten för avgivande av den finansiella rapporten. I 
dagsläget är det oklart om EU kommer hinna godkänna ändringen i tid för att svenska företag 
ska kunna tillämpa undantaget i Q2-rapporterna för 2020.  

Redovisning av hyresrabatter hos hyresvärden (leasegivaren) 

Den 28 maj 2020 publicerade IASB en ändring av IFRS 16 som ger leasetagare ett frivilligt 
undantag från att utvärdera huruvida en hyresrabatt som lämnas som en direkt följd av covid-19 
är en ändring av ett leasingavtal eller inte. Ett motsvarande frivilligt undantag för leasegivare 
infördes dock inte vilket innebär att en leasegivare måste utvärdera de hyresrabatter som 
lämnats utifrån regelverket i IFRS 16. Vi utgår i nedanstående redogörelse för de effekter som 
kan uppstå hos en leasegivare i ett operationellt leasingavtal. 

● Redan existerande villkor i leasingavtalet (force majeure-klausuler) eller lagstiftning 

I vissa länder tvingas hyresvärdar lämna rabatter till hyresgästerna på grund av 
existerande villkor i leasingavtalet (s.k. force majeure-klausuler) eller lagstiftning. I dessa 
fall kan rabatterna inte anses utgöra ändringar i ett leasingavtal, eftersom rabatterna 
lämnas i enlighet med existerande avtalsvillkor eller lagstiftning. Om leasegivaren 
bedömer att hyresrabatten inte utgör en ändring av leasingavtalet, ska det tillämpa 
vägledningen för negativa variabla leasingbetalningar vilket medför att 
hyresnedsättningen redovisas i resultaträkningen i samma period som hyresrabatten 
lämnas till hyresgästen.  

● Uppskov med betalning av leasingavgifter 

I vissa länder är det vanligt förekommande att leasegivaren beviljar leasetagaren ett 
uppskov med betalningarna av leasingavgifterna (s.k. “rent holidays”). Om en leasetagare 
endast beviljas uppskov med betalningarna under en period har varken omfattningen på 
leasingavtal eller den totala ersättningen för leasingavtalet förändrats. Det kan 
exempelvis vara så att betalningen för hyran avseende april t.o.m. juni inte behöver 
betalas men att detta kompenseras av att hyran fördubblas i månaderna juli t.o.m. 
augusti. Alternativt kan betalningsvillkor som anger kvartalsvisa förskott ersättas med 
månadsvisa förskott av hyran. I ett sådant fall är inte definitionen på en ändring av 
leasingavtal uppfyllt och man kan inte redovisa detta i enlighet med reglerna för ändringar 
i leasingavtal. I detta fall kommer en operationell leasegivare att redovisa de nominella 
betalningarna enligt leasingavtalet över leasingperioden på samma sätt som planen var 
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att göra före förändringen, utan att beakta effekten av tidsvärdet på pengar för redovisade 
intäkter. Eftersom ändringen inte påverkar den totala ersättningen för leasingavtalet, 
kommer inte det belopp som redovisas som intäkt i respektive period att påverkas utan 
leasegivaren fortsätter att redovisa sina hyresintäkter enligt operationella leasingavtal 
linjärt över leasingperioden. I den mån betalningsuppskovet leder till en uppbyggnad av 
fordringar avseende upplupna hyresintäkter ska leasegivaren beakta tillämpliga 
nedskrivningsregler enligt IFRS 9.  

● Frivillig efterskänkning från leasegivaren av leasingbetalningar innan de har förfallit till 

betalning 

En frivillig efterskänkning av leasingbetalningar som ännu inte har förfallit (och som 
således ej har redovisats som en fordran) utgör en ändring av ett leasingavtal enligt IFRS 
16. Följaktligen är punkt 87 i IFRS 16 tillämplig. Där framgår att en leasegivare ska 
redovisa ändringar i operationella leasingavtal som ett nytt leasingavtal från 
ikraftträdandet av ändringen. Detta får till följd att leasegivaren ska räkna fram ett nytt 
belopp för total leasinginkomst som kommer redovisas under kvarvarande leasingperiod, 
och redovisar sedan detta belopp linjärt över denna kvarvarande leasingperiod. 

● Frivillig efterskänkning från leasegivaren av leasingbetalningar efter att de har förfallit till 

betalning 

IFRS 9 och IFRS 16 innehåller olika vägledning för den redovisningsmässiga 
behandlingen av sådana frivilliga nedsättningar av hyresfordringar. Av denna anledning 
bedömer vi att det föreligger ett val av redovisningsprincip hos leasegivaren vad gäller 
frivillig nedsättning av hyresfordringar.  
 
En leasegivare kan behandla nedsättningen av hyra avseende förfallna belopp som att 
den utgör en efterskänkning av en del av leasingfordran. Enligt IFRS 9 punkt 2.1(b)(i) är 
operationella leasingfordringar som redovisas av en leasegivare föremål för 
bestämmelserna om borttagande från balansräkningen i IFRS 9. Punkt 3.2.3 (a) ii IFRS 9 
anger att en finansiell tillgång ska bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga 
rätten till kassaflödet från den finansiella tillgången förfaller. Enligt denna 
redovisningsmetod ska efterskänkandet av leasingbetalningar redovisas som en förlust i 
resultaträkningen med en motsvarande minskning av leasingfordran i den period när 
hyresnedsättningen är framförhandlad.  
 
Alternativt kan leasegivaren behandla hyresnedsättningen som en ändring av 
leasingavtalet, eftersom det föreligger en ändring av ersättningsbeloppet för 
leasingavtalet (dvs, hyresnedsättningen var inte en del av de ursprungliga villkoren i 
leasingavtalet). Därvid tillämpas punkt 87 i IFRS 16 vilken anger att en leasegivare ska 
redovisa ändringar i operationella leasingavtal som ett nytt leasingavtal från 
ikraftträdandet av ändringen och att “eventuella upplupna leasingavgifter” ska behandlas 
som en del av leasingavgifterna för det nya leasingavtalet. Följaktligen kommer inte 
leasegivaren att ändra beloppet som tidigare redovisats i balansräkningen för förfallna 
leasingavgifter vid tidpunkten för ändringen av leasingavtalet, men leasegivaren kommer 
att redovisa lägre leasingintäkter över återstående leasingperiod.  
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