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Några saker vi ska prata om…

• Julgåvor
• Kostförmån

och …



Pandemins påverkan på skatterna

• Coronagåva
• Varför kan jag inte få personalvårdsförmåner 

hemskickade?
• Hur blir det med avdrag nu när jag jobbar hemma? 

• Nya regler om ekonomisk arbetsgivare



Årliga uppdateringar



Normalbeloppet vid tjänsteresor är 
oförändrade 2021 och uppgår till 240 kr

0,5 procent av prisbasbeloppet avrundat till 
närmast tiotal kronor

47 300 kr x 0,5 % = 236,50 kr



Kostförmån
Reglerna om hur schablonvärdet för 

kostförmån ska beräknas har ändrats
Från och med 2021 ska helt fri kost värderas 

till 0,52 procent av basbeloppet för det 
aktuella inkomståret avrundat till närmast 

femtal kronor

47 600 x 0,52% = 247,52
Hel kostförmån 250 kr

Fri lunch eller middag värderas till 100 kr
Fri frukost värderas till 50 kr

61 kap. 3 § inkomstskattelagen



Bostadsförmån inkomståret 2021
SKVFS 2020:8

För bostad som inte är semesterbostad

Område Bostadsförmånsvärdet beräknat 
per kvadratmeter bostadsyta i 

Kr/månad Kr/år 
Stor-Stockholm 113 1 353 
Stor-Göteborg 102 1 220 
Tätorter som ligger i kommuner
i övrigt med mer än 75 000 invånare 99 1 183
Tätorter som ligger i övriga 
kommuner 86 1 037 
Bostad belägen utanför Stor-
Stockholm, Stor-Göteborg samt
utanför annan tätort och 

dess närområden 78 933 



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 julgåva och 
jubileumsgåva ändras

• Julgåva maximalt värde inklusive moms
– 500 kr

• Minnesgåva maximalt värde inklusive moms
– 15 000 kr

• Jubileumsgåva maximalt värde inklusive moms
– 1 500 kr

• Övriga gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga
– Undantaget coronagåva 2020



Pandemins påverkat på 
skattereglerna



Coronagåva och fri parkering under 2020

• Coronagåva
– Tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kr 

per anställd.
– Gåvan ska ges till hela personalen.
– Får inte lämnas i pengar och anställda kan inte heller göra 

utlägg för arbetsgivarens räkning.
– Gåvan kan slås ihop med julgåvan om 450 kr.

• Skattefri parkering
– Arbetsgivaren kan skattefritt tillhandahålla gratis parkering i 

anslutning till arbetsplatsen.



Virtuella julbord

Att få mat hemskickad för att ätas tillsammans 
med kollegorna i samband med ett videomöte 

uppfyller inte kravet på representation.
Mat som skickas hem är en skattepliktig 

förmån och ska värderas till marknadsvärdet.
En gåva av mat kan ges som en coronagåva

eller som julklapp.



Övriga personalvårdsförmåner

Om arbetsgivaren skickar hem sådant som 
normalt tillhandahålls på arbetsplatsen 

exempelvis kaffe eller frukt till de anställdas 
bostad är det en skattepliktig förmån.



Möbler och kontorsutrustning vid arbete i 
bostaden

Om arbetsgivaren lånar ut kontorsutrustning till 
sina anställda att använda i bostaden är det en 

skattefri förmån.
Avdrag medges normalt inte för inköp av 

kontorsutrustning som anställda gör till sin bostad.
Om arbetsgivaren hyr ett rum av den anställda i 
hens bostad räknas ersättningen i normalfallet 

som lön.



Covid-test inklusive antikroppstest samt 
vaccination som arbetsgivaren betalar för sina 

anställda

Är skattefritt för de anställda



Ekonomisk arbetsgivare



Nya regler gällande personal som hyrs in 
från utländska bemanningsföretag

Från och med 1 januari 2021 ska arbetstagare 
som är inhyrda av svenska företag för arbete i 
Sverige betala inkomstskatt här i landet från 

första arbetsdagen.
De nya reglerna gäller inte för arbete som uppgår 

till högst 15 dagar i följd.



Utländska utförare som saknar fastdriftställe i 
Sverige men som utför arbete här i landet 

behöver ansöka om F-skatt

Saknar den utländska utföraren F-skatt ska 
skatteavdrag göras med 30 procent på 

fakturerad arbetskostnad.



Tack för mig!

Pia Blank Thörnroos
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