
För att en konferensresa ska räknas som avdragsgill och att inte medarbetarna ska 
förmånsbeskattas måste huvuddelen av tiden ägnas åt studier eller kvalitativt 
arbete. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är 
skattepliktig. Men det finns undantag för julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva

Bedömningarna är i många fall svåra och det krävs kunskap och kompetens för 
att hantera fakturor och underlag korrekt. Det är viktigt att du som hanterar 
bedömningar om avdragsrätt och eventuell förmånsbeskattning är välutbildad på 
området. 

Dokumentera syftet med resan eller representationen. Upprätta en detaljerad 
agenda där varje programpunkt framgår med innehåll och tider. Tag fram en 
deltagarlista. Programmet ska inte innehålla mycket nöje och rekreation i 
förhållande till övriga programpunkter eller vara orimligt kostsamt för att inte 
deltagarna ska förmånsbeskattas.

Vad gäller när du bjuder dina medarbetare?

Resor, representation & gåvor 
En felhantering av regler kan påverka förtroendet för bolaget och skada varumärket. 
Det i sig kan bli mycket mer kostsamt än det förlorade avdraget. En massmedial 
uppmärksamhet kan också öka risken för en skatterevision.
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När
Det bör finnas ett omedelbart samband mellan kostnaden för en aktivitet och den 
verksamhet som bedrivs. Kostnaderna för nöje och rekreation får heller inte vara 
orimliga. Om förmånsbeskattning blir aktuell ska deltagarna beskattas baserat på 
marknadsvärdet av förmånen.

För att minimera felhanteringar är bra policydokument a och o. Det ska tydligt 
framgå hur olika förmåner och aktiviteter ska hanteras, attesteras och godkännas 
inom bolaget.

Vi kan; 
• besvara frågeställningar gällande regelverket.
• se över företagets befintliga rutiner kring representation.
• ta fram förslag till policydokument med tydliga processer för din verksamhet.
• utbilda medarbetare som hanterar frågorna.
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