EkonomiCenter i Uppsala AB
Axel Johanssons Gata 6
754 50 Uppsala

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 nattraktamente 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.
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Observera att kostförmån kan uppkomma om arbetsgivaren betalar den anställdes måltider. Se
avsnittet om förmåner.
Inrikestraktamente
Den skattefria ersättningen för inrikestraktamente ligger för närvarande på
•
•
•

230 kronor per heldag
115 kronor per halvdag
115 kronor per natt om inte arbetsgivaren står för logikostnaden.

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

46 kronor per heldag gällande fri frukost
81 kronor per heldag gällande fri lunch eller middag
161 kronor per heldag gällande både fri lunch och middag

Traktamente, utrikes
Det skattefria traktamentsbeloppet vid utrikes tjänsteresor varierar beroende på vilket land det
gäller. För en komplett lista med aktuella belopp hänvisar vi till:
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/traktamente/utlandstraktamente

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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