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Inlämning av material 

Det är jätteviktigt att vi får in ert material i tid. Senast den 10:e i månaden efter måste vi ha ert material 

för att vi garanterat skall hinna bokföra det i tid. Var noga med att allt material kommer med från 

början så att vi inte behöver kontakta er om t.ex saknade kvitton, fakturor, bank- och 

plusgiroinbetalningar, underlag till uttag från banken eller kontoutdrag.  

 

Att lämna material i tid gäller både bokföringsmaterial samt löneunderlag i det fall vi sköter lönerna åt 

er och ni har brytpunkten den sista varje månad.  

I det fall vi får in materialet från er för sent kan det innebära att vi inte hinner upprätta moms- och 

arbetsgivardeklarationen i tid, vilket då kommer att medföra en förseningsavgift för er hos 

Skatteverket.  

 

Självklart kan det alltid hända någonting som gör att man någon enstaka månad inte har möjlighet att 

lämna materialet till den tionde – men om det sker upprepade gånger måste rutinerna ses över för att 

allt ska fungera.  

 

Låsning av perioder 

Bokföringsnämnden har fattat ett beslut om ett allmänt råd, ”BFNAR 2013:2 Bokföring” vilket bland 

annat innehåller bestämmelser om att perioder (vanligtvis månader) skall låsas efter att samtliga 

händelser bokförts. Rekommendationen är att en period skall låsas senast 50 dagar efter varje månads 

utgång – vilket också oftast sammanfaller med momsredovisningstillfället. Så än en gång vill vi trycka 

på att vi måste få in allt material av er senast tio dagar efter varje månads utgång för att vi ska kunna 

uppfylla detta.  

 

Arbetskläder 

En vanlig missuppfattning är vad som betraktas som arbetskläder. Att köpa ”vanliga kläder” och 

sy/trycka loggan är oftast inte att betrakta som arbetskläder. Kläder som man normalt sett kan använda 

privat betraktas inte som arbetskläder – om arbetsgivaren betalar dessa kläder kan en förmån uppstå. 

Mer om detta finns under ”Förmåner”. 

 

Bilagor 

Till denna skrivelse bifogas ett antal bilagor att använda – både för er skull men också för vår skull så 

att vi vet vad som avses och kan bokföra på korrekt sätt. 

 

Bristande rutiner/betalning 

I det fall vi upprepade gånger inte får in komplett material, inte får in ert material i tid eller om ni 

upprepade gånger inte betalar fakturor härifrån i tid kommer vi att överväga att avsäga oss uppdraget.   

http://www.annikasredovisning.se/
mailto:annika@annikasredovisning.se
mailto:maud@annikasredovisning.se
mailto:monica@annikasredovisning.se
mailto:carina@annikasredovisning.se
mailto:kare@annikasredovisning.se


 
 

Annikas Redovisningsbyrå AB Momsreg.nr Annika Andersson Maud Skotte Monica Fiege 

Importgatan 48 SE556833397401 011-24 79 30  011-24 79 29 011-400 22 29 

602 28  NORRKÖPING Bankgiro 0733-96 14 20 0738-51 68 18 0768-98 83 33 

www.annikasredovisning.se 741-5110 annika@annikasredovisning.se maud@annikasredovisning.se monica@annikasredovisning.se 

  

Godkänd för F-skatt  Carina Giöstad Kåre Smedberg 

   011-400 44 92 011-24 79 31 

   0723-88 80 78 0709-11 75 23    

   carina@annikasredovisning.se kare@annikasredovisning.se   Oktober 2015 

KONTANTKVITTON, KORTKÖP OCH FAKTUROR 

 

Förenklad faktura (kontantkvitto) 

Ett kvitto benämns i bokföringstermer som Förenklad faktura. Ett kvitto som man får från en butik när 

man gör kontantinköp innehåller oftast inte tillräckligt med information för att godkännas som 

underlag enligt momslagstiftningen. För att avdragsrätten skall vara giltig krävs det därför att alla 

inköp som överstiger 4.000 kronor inklusive moms måste vara utformade som en faktura – och det är 

du som köpare som är skyldig att känna till detta och begära det av säljaren.  

 

Det finns vissa undantagsfall där en förenklad faktura (kontantkvitto) är tillräckligt trots att 

totalbeloppet överstiger 4.000 kronor. Det handlar om situationer där det skulle innebära stora 

svårigheter att erhålla en fullständig faktura – t.ex vid inköp i betalautomater.  

 

Ett kontantkvitto (understigande 4.000 kronor) måste innehålla information om: 

 Datum  

 Identifiering av säljaren 

 Varans eller tjänstens art 

 Totalbeloppet  

 Momsbeloppet 

 

Observera att ett kontantkvitto ofta bleknar varför vi vädjar till er att ta en kopia av varje enstaka kvitto 

och sedan nita fast originalkvittot på kopian. Lämna sedan in det till oss. Observera att endast kopian 

inte är giltig i bokföringen – originalkvittot måste sitta med.  

 

Bland de bifogade bilagorna finns ett dokument till er och vår hjälp som vi ber er att fylla i till varje 

kvitto. Dokumentet finns under mappen ”Övriga utlägg” 

 

Faktura 

En faktura skall alltid innehålla: 

 Datum 

 Löpnummer (fakturanummer eller liknande) 

 Säljarens momsregistreringsnummer 

 Om säljaren är godkänd för F-skatt skall den informationen framgå.  

 Köparens momsregistreringsnummer om köparen är skattskyldig för köpet eller finns i annat 

land och åberopar att få inköpet utan moms 

 Köparens och säljarens namn och adress 

 Varans eller tjänstens art 

 Totalbeloppet 

 Momsbeloppet 

 

Handel med kort 

När ni handlar med kort, privat- eller företagskort, så tänk på att kassakvittot måste bifogas med 

kortköps-slipen. Det räcker alltså inte med kortköps-slipen. 
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REPRESENTATION 

 

Vi har utformat dokument som skall användas vid varje representationstillfälle. Detta dokument 

bifogas och återfinnes under mappen ”Representation” och skall fyllas i av er. Det tillhörande 

kvittot/fakturan skall nitas ihop med dokumentet innan ni lämnar det till oss.  

 

I det fall vi får in ett kvitto eller en faktura avseende representation utan denna dokumentation bifogad 

kommer vi att inte att kunna bokföra det korrekt, utan skicka/lämna det åter till er för att få 

kompletterande uppgifter.  

 

Extern representation 

Att gå ut och äta mat med någon är inte självklart representation. För att man ska få avdrag för 

måltidsrepresentation krävs att det är ett sk omedelbart samband med den verksamhet som bedrivs. 

Vad som är ett omedelbart samband är givetvis olika för varje enskild verksamhet. Det kan t.ex vara 

 i samband med en affärsförhandling 

 i samband med jubileum eller invigning 

 i samband med demonstrationer, visningar eller liknande som görs i reklamsyfte 

 

Det avdragsgilla beloppet är 90 kronor plus moms per person och tillfälle om måltiden avser lunch, 

middag eller supé. Sker representation vid andra måltider medges avdrag med 60 kronor plus moms 

per person och tillfälle.  

För kringkostnader, som t.ex teaterbiljetter, medges avdrag med 180 kronor plus moms per person.  

 

Intern representation 

Samma beloppsregler gäller vid intern måltidsrepresentation (anställda) som vid extern representation.  

Två gånger om året får man anordna personalfest, och då får man dessutom avdrag för 180 kronor per 

person för kringkostnader (t.ex lokalhyra, musikunderhållning eller dylikt)  

  

Gåvor och jubileum 

Grundregeln är att alla gåvor är skattepliktiga, men det finns några undantag från skatteplikt: 

 Julklapp till anställda. Gåvans värde inklusive frakt, omkostnader och moms får inte överstiga 

450 kronor.  

 Jubileumsgåva till anställd i samband med att företaget firar 20-, 25-, 50-, 75- eller 100-

årsjubileum. Gåvans värde får inte överstiga 1.350 kronor inkl moms.  

 Minnesgåva som lämnas till varaktigt anställd i samband med att man uppnått en viss ålder 

(t.ex 50 år), efter en längre tids anställning (minst 25 år) eller när anställning upphör. Gåvans 

värde får inte överstiga 15.000 kronor inklusive moms  

 

Gåvor får endast ges till varaktigt anställda och får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när 

anställningen upphör. Med varaktigt anställd avses en sammanlagd anställning inom företaget om 

minst sex år.  

 

Gåvor får inte vara kontanter eller annat som kan bytas ut mot kontanter. 
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KOSTNADSERSÄTTNINGAR 

 

Bilersättning 

Körning med privat bil 

Om ni använder privat bil i tjänsten får ni inte dra av drivmedelskostnaden eller några andra 

bilkostnader. Alla bilkostnader till en privatägd bil är privatpersonens kostnad. Dock får ni ta ut 

bilersättning för den körning ni gjort åt företaget. Den skattefria bilersättningen när man använder 

privatägd bil i tjänsten ligger på 18:50 kronor per mil.  

Parkeringsavgifter som uppkommer vid tjänsteresa får ersättas av arbetsgivaren utan skatte-effekt. 

 

Körning med tjänstebil 

Vid körning med tjänstebil är den skattepliktiga bilersättningen 

 9:50 per mil för bensindriven bil 

 6:50 per mil för bil som drivs med annat bränsle än bensin 

 

Traktamente 

 

Traktamente får utbetalas skattefritt under förutsättning att man har ett tjänsteuppdrag 

 på en plats som ligger mer än 50 km från den anställdes bostad och från tjänstestället 

 med övernattning (definition av natt är kl 00:00-06:00) 

 

Vid bedömning av hur stort belopp som får betalas ut skattefritt skall hänsyn tas till tidpunkt för avresa 

samt tidpunkt för hemkomst.  

 Vid avresa före klockan 12:00 betraktas det som en heldag – annars räknas det som en halvdag 

 Vid hemkomst efter klockan 19:00 betraktas det som en heldag – annars räknas det som en 

halvdag 

 

Vid längre tids vistelse på samma ort minskas det skattefria traktamentet 

 Efter tre månaders vistelse på en och samma ort reduceras det skattefria traktamentet till 70%. 

 Efter två års vistelse på en och samma ort reduceras det skattefria traktamentet till 50% 

 

Traktamente utbetalas per kalenderdag.  

 

Om arbetsgivaren inte bekostar login har man dessutom rätt att få ett natt-traktamente som värderas till 

50% av heldagstraktamentet.  

 

Det skattefria beloppet reduceras om arbetsgivaren betalar måltiderna. Det gäller även om frukost 

ingår i hotellpriset – oavsett om man väljer att äta frukost där eller ej.  

 

Observera att kostförmån kan uppkomma om arbetsgivaren betalar den anställdes måltider. Se 

avsnittet om förmåner. 
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Inrikestraktamente 

Den skattefria ersättningen för inrikestraktamente ligger för närvarande på 

 220 kronor per heldag 

 110 kronor per halvdag  

 110 kronor per natt om inte arbetsgivaren står för logikostnaden. 

 

I det fall arbetsgivaren betalat måltider skall den skattefria ersättningen minskas med: 

 44 kronor per heldag gällande frukost 

 77 kronor per heldag gällande lunch eller middag 

 

Traktamente, utrikes 

Det skattefria traktamentesbeloppet vid utrikes tjänsteresor varierar beroende på vilket land det gäller.  

 

Regler för hel- och halvdagar finns även när det gäller utlandstraktamente. Klockslagen är samma för 

bedömning av om det är hel- eller halvdagstraktamente – men för att bedöma om avrese- och 

hemkomstdagen ger ett svenskt eller utlandstraktamente måste man titta på i vilket land man tillbringat 

mest tid mellan klockan 06:00-24:00 på den aktuella dagen. Tiden för flygresa inklusive 

mellanlandningar skall inte räknas med.  

 

Om arbetsgivaren betalat måltider skall det skattefria traktamentet reduceras med: 

 15% för frukost 

 35% för lunch eller middag 
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FÖRMÅNER 

 

Alla inköp i ett företag som klassas som ”främmande tillgång i bolaget” ger en förmånsbeskattning om 

de kan nyttjas privat av ägaren eller av någon annan. Förmånsvärdet uppkommer om man har 

möjlighet att nyttja det privat, sk dispositionsrätt, oavsett om man nyttjar det privat eller ej. Värdet som 

förmånsbeskattas skall värderas utifrån vilken typ av tillgång det är.  

 

Grundregeln är att förmånsvärdet skall motsvara marknadsvärdet för den aktuella tillgången. Ett 

exempel är att ett företag köper en stuga. För de perioder som man inte kan styrka att stugan har 

använts i tjänstens syfte eller hyrts ut till någon anses det som att man haft möjlighet att nyttja den, och 

skall då förmånsbeskattas för vad det skulle ha kostat att hyra motsvarande stuga av någon annan. Det 

är alltså helt oväsentligt om stugan nyttjas eller ej, det är också oväsentligt vad inköpsvärdet varit  – 

det är möjligheten att kunna nyttja den som skall beskattas, och vad det hade kostat att hyra 

motsvarande av någon extern.  

 

Bilförmån 

Om en anställd får använda arbetsgivarens bil privat är det normalt en skattepliktig förmån.  

 

Om en anställd inte får använda bilen privat ska den inte heller förmånsbeskattas, men då krävs att 

bilen parkeras på arbetsplatsen efter arbetsdagens slut och att nycklarna återlämnas och förvaras på 

arbetsplatsen. Det bör också skrivas in i anställningsavtalet att den anställde förbjudes att använda 

bilen privat. 

 

Värdet av bilförmån beräknas på ett speciellt sätt, grundat på nybilspriset samt värdet av eventuell 

extrautrustning.  

 

Förmånsvärdet kan jämkas om man har omfattande tjänstekörning eller justeras om bilen exempelvis 

har karaktär av arbetsredskap som begränsar det privata nyttjandet.  

 

En körjournal skall alltid upprättas till en företagsägd bil och förvaras på betryggande sätt.  

 

Drivmedel vid bilförmån 

Man kan välja om arbetsgivaren eller arbetstagaren bekostar drivmedlet. 

 Om arbetsgivaren bekostar drivmedlet skall arbetstagaren förmånsbeskattas för privatkörningen 

som sk drivmedelsförmån 

 Om arbetstagaren bekostar drivmedlet har denne rätt att få ut bilersättning för den 

tjänstekörning som gjorts.  
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Kostförmån 

Måltider är alltid en privat levnadskostnad, och den anställde skall beskattas om arbetsgivaren bekostar 

måltiderna. Det kan förekomma kostförmån i samband med tjänsteresa om arbetsgivaren betalar den 

anställdes måltider. Fri kost vid intern representation, t.ex kurser, är skattefri under förutsättning att 

sammankomsten är tillfällig och kortvarig. 

 

Vid följande tillfällen skall någon kostförmån ej tas upp: 

 Representationsmåltider 

 Kost på allmänna kommunikationsmedel (som ingår i biljettpriset) 

 Fri frukost på hotell eller liknande (som ingår i rumspriset) 

 

Gällande kostförmån finns fastställda belopp  

 Fri frukost: 43 kronor per dag 

 Fri lunch eller middag: 86 kronor per dag 

 

Arbetskläder 

Om arbetsgivaren betalar kläder åt den anställde är utgångspunkten alltid att det skall beskattas som en 

förmån. Detta gäller dock inte om: 

 kläderna är rena arbetskläder, t.ex snickarbyxor, skor med stålhätta, yrkesmässig uniform – dvs 

kläder som tillhandahålls för att endast användas i tjänsten 

 kläderna är obligatoriska för den anställde att använda i tjänsten 

 kläderna är anpassade för tjänsten, dvs de bör vara enhetliga för viss personal eller en annan 

särskild egenskap till yrket 

 kläderna bör vara försedda med arbetsgivarens namn eller logogyp så att de märkbart avviker 

från vanliga plagg.  

 

Det räcker alltså inte att plaggen endast är försedda med företagets logotyp – och det räcker inte heller 

om det skriftligt avtalats att de inte får användas privat.   
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