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Några saker vi ska prata om…

• Kostförmån

• Bostadsförmån

och …



Förslagen i budgetpropositionen

Prop. 2017/18:1

• Ändrad beräkning av bilförmån

• Trängselskatt, nu en skattepliktig förmån

• Lättnader i beskattning av personaloptioner i vissa fall

• Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

• Slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård

• Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

• Sänkt skatt för pensionärer

• Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning



Kostförmån

Beräknas till ett belopp som motsvarar 250% 

av genomsnittspriset för en normal lunch

På uppdrag av Skatteverket fastställer SCB 

genomsnittspriset.

61 kap. 3 § inkomstskattelagen



Vad är en normal lunch?

Med en normal lunch avses en måltid av dagens-rätt-

karaktär med eventuella tillbehör som måltidsdryck, 

bröd, sallad och kaffe och som erbjuds till paketpris. En 

så kallad affärslunch räknas inte som en normal lunch.



Kostförmån inkomståret 2018 SKVFS 2017:11

En fri måltid om dagen lunch eller middag 94 kr

Frukost 47 kr

Helt fri kost (minst tre måltider) 235 kr

Beräknat på genomsnittspriset 94,87 kr.

Genomsnittspriset höjdes med 3,94 kr.

Förmånsvärdet för dagens lunch höjdes med 4 kr.



Maximibeloppet vid tjänsteresa höjs

• Maximibeloppet vid tjänsteresa i Sverige höjs till  

230 kr.

• Maximibeloppet beräknas till 0,5 procent av 

prisbasbeloppet, avrundat till närmast tiotal kronor.

• Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr

– 45 500 kr x 0,5 % = 227,50, avrundat till närmaste tiotal 

kronor = 230 kr



Bostadsförmån inkomståret 2018

SKVFS 2017:15

För bostad som inte är semesterbostad

Område Bostadsförmånsvärdet beräknat

per kvadratmeter bostadsyta i

Kr/månad Kr/år

Stor-Stockholm 102 1 225

Stor-Göteborg 94 1 127

Kommuner i övrigt med mer än 75 000 

invånare 90 1 078

Övriga kommuner 81 968

Bostad belägen utanför Stor-

Stockholm, Stor-Göteborg samt utanför 

annan tätort och dess närområden 73 871



Semesterbostad i Sverige eller utlandet 

värderas till marknadsvärdet

Om det saknas hyresmarknad på orten värderas 
semesterbostaden till 

3 500 kr per vecka i högsäsong

1 500 kr övrig tid.

Semesterbostad i utlandet värderas till 3 500 kr per 
vecka oavsett säsong



Beloppsgränserna för gåvor ändras inte

• Julgåva maximalt värde inklusive moms

– 450 kr

• Minnesgåva maximalt värde inklusive moms

– 15 000 kr

• Jubileumsgåva maximalt värde inklusive moms

– 1 350 kr

• Övriga gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga



Ändrad beräkning av bilförmån, det här 

gäller idag

• Det schablonberäknade värdet utgörs av summan 
av
– En prisbasbeloppsdel, 0,317 prisbasbelopp,

– Ett ränterelaterat belopp, 75 procent av statslåneräntan 
multiplicerat med bilmodellens nybilspris,

– Ett prisrelaterat belopp, 9 procent av bilmodellens nybilspris 
upp till 7,5 prisbasbelopp + 20 procent av den del av 
nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

• I schablonvärdet ingår även 
– Utgift för trängselskatt och broavgifter



Vad innebär förändringen i beräkningen 

av bilförmån

• Bilens fordonsskatt ska tillkomma som en ytterligare 

post vid beräkning av förmånsvärdet.

• Prisbasbeloppsdelen sänks från 0,317 till 0,29 

prisbasbelopp.

– De nya reglerna föreslås gälla för bilar som blir 

skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången 

den 1 juli 2018 eller senare.



Förmån av betald trängselskatt och 

infrastrukturavgifter

• Trängselskatt och infrastrukturavgifter ska inte 

längre ingå i det schablonberäknade 

bilförmånsvärdet.

• Om arbetsgivaren betalas sådan avgift för privata 

resor ska den anställde förmånsbeskattas.

• Förmånsbeskattning ska ske andra månaden efter 

det då förmånen kommit den anställde till del.

– De nya reglerna föreslås träda ikraft 1 januari 2018.

– Skatteverkets ställningstagande 202 459817-17/111.



Förmånsvärdet kan som regel beräknas med 

ledning av de samlingsbeslut om trängselskatt 

som Transportstyrelsen meddelar efter varje 

kalendermånad i kombination med den 

anställdes körjournal

För de dagar en anställd har haft både privata resor och 

tjänsteresor kan en förenklad metod att proportionera 

skattebeloppet vid beräkningen av förmånsvärdet 

användas.



Lättnader i beskattning av personal-

optioner i vissa fall

• Reglerna införs för att underlätta för små, unga 

företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

• Reglerna innebär att förmånsbeskattning av 

personaloptioner avskaffas förutsatt att vissa villkor 

är uppfyllda exempelvis att:

– Företaget ska vara av begränsad storlek, 

– Företagets andelar får inte var upptagna till handel på en 

reglerad marknad.

– Företaget ska under intjänandetiden huvudsakligen bedriva 

rörelse, vissa verksamheter är exkluderade.

– Företagets verksamhet får inte vara äldre än 10 år.

– Optionsinnehavaren ska vara anställd och arbeta i 

företaget under intjänandetiden.



Lättnader i beskattning av personaloptioner i 

vissa fall, fortsättning

• Arbetsgivaren får inte göra avdrag för förmån av 

personaloption som inte ska tas upp av den 

anställde.

• Kontrolluppgift ska lämnas om utnyttjande av en 

personaloption som inte ska förmånsbeskattas.

• Kontrolluppgiften ska lämnas av den i vars tjänst 

personaloptionen har förvärvats.

– Bestämmelserna träder ikraft den 1 januari 2018.



Slopad skattefrihet för förmån av privat 

hälso- och sjukvård

• Anställda ska beskattas för förmån av icke offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård i Sverige och

• för vård och läkemedel utomlands.

• Förmån av vård och läkemedel utomlands vid 
insjuknande i samband med tjänsteresa föreslås 
även fortsättningsvis vara skattefri.

• Avdragsförbudet slopas.

– Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.



Förmåner genom historien

• 1927 var alla förmåner skattepliktiga.

• 1946 infördes skattefrihet för sjuk- och tandvård.

• 1956 Skattefrihet för förmån av mindre värde, upp till 600 kr.

• 1987 Nuvarande regler om förmån av mindre värde infördes.

• 1990 skattefriheten upp till 600 kr togs bort.

• 1990 skattefri lunchsubvention togs bort.  

• 1996 Skattefri sjuk- och tandvård begränsas till icke offentligt 
finansierad vård.

• 2003 Skattefri tandvård togs bort.

• 2018 Skattefri vård (icke offentligt finansierad) togs bort.



”Löneväxling”

Begreppet saknas i skattelagstiftningen.

• Bruttolöneavdrag

• Nettolöneavdrag



Skattereduktion för fackföreningsavgift införs

• Skattereduktionen uppgår till 25 procent av 

medlemsavgiften som medlemmen betalat under 

året förutsatt att medlemsavgiften uppgår till minst 

400 kr.

– De nya reglerna föreslås träda ikraft 1 juli 2018.



Rätten till växa-stöd utvidgas till att 

omfatta aktiebolag och handelsbolag

• Växa-stödet innebär att endast ålderspensionsavgift 

enligt socialavgiftslagen ska betalas på den 

ersättning som utges till den först anställda.

• Utvidgningen av växa-stödet gäller aktiebolag och 

handelsbolag som inte har haft någon anställd efter 

den 31 december 2016.

– De nya reglerna träder ikraft 1 januari 2108 och i likhet med 

redan gällande bestämmelser, vara temporära och 

tillämpas på ersättningar som utges t.o.m. den 31 

december 2021.



Förslag på lite längre horisont



Arbetsgivardeklaration på individnivå

• Särredovisning varje månad 
för varje anställd: lön, 
förmåner och skatt 

• Ingen kontrolluppgift efter 
årets slut

• Uppgifterna kan ses av den 
anställde och vissa 
myndigheter

• Införs fullt ut 1 januari 2019

• För arbetsgivare med fler än 
15 anställda och som är 
skyldiga att föra 
personalliggare gäller 
skyldigheten från 1 juli 2018



HFD:S dom

2017 06 20 mål nr 278-12

Uppdrag som styrelseledamot ska beskattas i 

inkomstslaget tjänst.

HFD:s dom medför att Skatteverkets praxis att 

den som har tre eller fler styrelseuppdrag kan 

anses bedriva näringsverksamhet ändras



Hur ska HFD:s som tillämpas på redan 

ingångna avtal?

De avtal om fakturering av styrelseuppdrag som ingåtts 

före HFD:s dom den 20 juni 2017 bör kunna gälla längst 

till nästkommande årsstämma under som senast år 

2018. 



Hur går det med den skattefria friskvården?

• Motion och friskvård av 

enklare slag

• Kostnad som 

motsvarar årskort på 

gym normalt ok

• Enstaka aktiviteter bör 

kosta max 1 000 kr

• Golf?

– Godkänns inte

– Undantaget i förarbeten

– SRN har åter igen 

godkänt

• Utgift vid drivingrange

• Pay-and-play

– Skatteverket har 

återigen överklagat

– Väntar nu på HFD:s 

beslut



Tack för mig!

Pia Blank Thörnroos


