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1) Ja, om möte, kurs etc hålles mera frekvent – varje eller varannan vecka 

 

 

 
Konto Bifoga i faktura-

hanteringen delta-
garförteckning, 
program, dagord-
ning, datum, syfte 

Högsta belopp 
för momsav-
drag enligt 
Skatteverket  

Högsta momsavdrag 
vid skattesats 25% / 
12% / 6%  

Förmåns- 
beskattning 

Extern representation 
 

  kr/person kr/person 
 

Måltid (lunch, middag, supé) 

 

 
7071 Bifoga underlag 300 kr/pers 36 kr/pers Nej 

Enklare måltid (ex frukost) 

 

 
7071 Bifoga underlag 60 kr/pers  15,00/7,20/3,60 kr/pers Nej 

Teaterbesök och liknande 

 

 
7071 Bifoga underlag 180 kr/pers 10,80 kr/pers (moms 6%) Nej 

Representationsgåva 

 

 
7072 Bifoga underlag 180 kr/pers 45,00 kr/pers ( moms25%) Nej 

Reklamgåva med logotyp  7072 Bifoga underlag 180 kr/pers 45,00 kr/person Nej 

 

Intern representation 
 

  
   

Måltid (lunch, middag, supé) 

 

 
4631 Bifoga underlag 300 kr/pers 36 kr/pers Nej 

Måltid (lunch, middag) vid informationsmöte  
 

4631 

 

Bifoga underlag 300 kr/pers 36 kr/pers 1)Ja/Nej  

Måltid (lunch, middag) vid intern kurs  4631 

 

Bifoga underlag 300 kr/pers 36 kr/pers Nej 

Måltid (lunch, middag) vid intern planerings-

konferens 

 4631 

 

Bifoga underlag 300 kr/pers 36 kr/pers Nej 

Teaterbesök och liknande 

 

 4631 Bifoga underlag 180 kr/pers 10,80 kr/pers (moms 6%) Nej 

Personalfest (högst 2 ggr per år) 

 

 
4631  

  
Nej 

- varav måltid  inkl jullunch  
 

4631 Bifoga underlag 300 kr/pers 36 kr/pers Nej 

 

- varav kringkostnader 
 

4631 Bifoga underlag 180 kr/pers 45,00 kr/pers (moms 25%) 

  

Nej 

Avtackning se under måltid 
 

4631 Bifoga underlag 300 kr/pers 36 kr/pers Nej  
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Konto Bifoga namn på motta-
gare och typ av kate-
gori enligt Skattever-
ket i fakturahante-
ringen 

Högsta be-
lopp för 
momsav-
drag enligt 
Skattever-
ket  

Högsta momsavdrag vid 
skattesats 25% / 12% / 
6%  

Förmåns- 
beskattning 

Trivselbefrämjande åtgärder      
Enklare förtäring (frukost, kaffe, frukt) 

 

4691  60 kr/pers 15,00 /7,20 /3,60 kr /pers Nej 

Informationsmöte (enklare förtäring) 

 

4691  60 kr/pers 15,00 /7,20 /3,60 kr/pers Nej 

Avtackning (enklare förtäring) 

 

4691  60 kr/pers 15,00 /7,20 /3,60 kr/pers Nej 

Blommor vid uppvaktning eller kondoleans 

vid dödsfall av anställd 

 

4691     

Gåvor till anställda 
 

 
 

   

Julgåva 4633 Bifoga underlag  450 kr/pers 

 

90,00 kr/pers Nej (om max  

360 kr exkl moms) 

Minnesgåva (anställd 25 år) 4633 Bifoga underlag 15 000 kr/pers 3 000,00 kr/pers Nej (om max 

12 000 kr exkl moms)  

Reklamgåva med logotyp 4633 Bifoga underlag 225 kr/pers 45,00 kr/pers Nej (om max 180 kr 

exkl moms) 

Minnesgåva till förtroendeman med minst sex 

års uppdrag 

 

4633 Bifoga underlag 15 000 kr/pers 3 000,00 kr/pers Nej (om max 

12 000 kr exkl moms) 

Jubileumsgåva (företaget jubilerar) 

 

4633 Bifoga underlag 1350 kr/pers 270,00 kr/pers Nej (om max 1080 kr 

exkl moms) 

Minnesgåva får endast ges vid två tillfällen för 

att vara skattefri, varav en är vid anställning-

ens avslut (Skatteverkets regel) och den andra 

efter anställning 25 år (landstingsbeslut) 

4633 Bifoga underlag 15 000 kr/pers 3 000,00 kr/pers Nej (om max 

12 000 kr exkl moms)  

Gåva som inte är julgåva, minnesgåva, re-

klamgåva eller jubileumsgåva 

tex presentkort SF-bio, trisslotter (som inte är 

julgåva) 

4696 Bifoga underlag 0  kr/person 0 kr/pers,  hela beloppet  

kostnadsförs 

Ja från första kronan 
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 Konto  Högsta belopp 
för momsav-
drag enligt 
Skatteverket  

 

Högsta momsavdrag vid 
skattesats 25% / 12% / 6%  

Förmåns- 
beskattning 

Kost/måltid som inte är representation 
 

     

Måltid (lunch, middag, supé) 

till exempel: 

4695  0 kr 0   kr/pers hela beloppet kost-

nadsförs 

Ja 

- arbetsluncher, lunchmöten mm 4695  0 kr 0  kr/pers hela beloppet kost-

nadsförs 

Ja 

- fullmäktigemöte/styrelsemöte 4695  0 kr 0   kr/pers hela beloppet kost-

nadsförs 

Ja 

Övrigt 

 

     

Gåva som inte är julgåva, minnesgåva, reklamgåva el-

ler jubileumsgåva 

tex presentkort SF-bio, trisslotter (som inte är julgåva) 

 

4696  0  kr 0 kr/pers,  hela beloppet  kost-

nadsförs 

Ja 

Blommor/kondoleans vid dödsfall av anhörig till an-

ställd 
4696  0 kr 0   kr/pers hela beloppet kost-

nadsförs 
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UTBETALNING Krav från lag och 

Skatteverket 

Extern/intern faktura  Internt krav; se landstingets riktlinje  

     

Extern representation Dokumentation – program, syfte, delta-

gare/personalgrupp, yrke/funktion i före-

taget 

Beloppsgränser 

Ja Dokumentationen bifogas i fakturahanteringen  

Intern representation Dokumentation – program, syfte, delta-

gare/personalgrupp 

Beloppsgränser 

Ja 

 

Dokumentationen bifogas i fakturahanteringen  

Övriga måltider 

 

Alla måltider som inte definieras av 

Skatteverket ska förmånsbeskattas 
Hela beloppet kostnadsförs, 

inget momsavdrag 

Verksamheten informerar ekono-

mistaben  

Dokumentationen bifogas i fakturahanteringen  

Gåvor enligt beslut Beloppsgränser 

Definierar typ av gåvor 

Ja Dokumentation bifogas i fakturahanteringen; typ 

av gåva (julgåva/minnesgåva) och mottagare. 

 

 

Övriga gåvor 

 

Alla gåvor som inte definieras av Skatte-

verket ska förmånsbeskattas från första 

kronan, inget momsavdrag 

Ja, verksamheten informerar eko-

nomistaben  

Dokumentation bifogas i fakturahanteringen; 

ange ”övrig gåva” och mottagare. 

 

 

Trivselbefrämjande åtgär-

der eller övriga inköp 

Ska omfatta alla på en arbetsplats och 

vara av mindre värde. 

Ja Se landstingets riktlinje  

Originalkvitto ska endast 

omfatta det som motsvarar 

ersättningskraven 

Ja Ja (där det finns växelkassor), 

övriga inköp via faktura 

  

Faktura Ja Ska vara specificerad, antal,  

mat, drycker, hyra, tjänster, 

moms mm 

  

Internfaktura Dokumentation – program, syfte, delta-

gare/personalgrupp 

Beloppsgränser 

Ja Dokumentation bifogas i fakturahanteringen 

Omfattar Patienthotellets måltider/frukost/kaffe 

och kostverksamhetens måltider  

 


