
REPRESENTATION OCH 
FÖRMÅNSBESKATTNING 

Välkomna den 8 december. 
Vi får då bland annat 
uppdateringar om:

 � Aktuella frågor inför det 

2022

kommande året och 
beloppsgränser från 
Skatteverket

 � Beskattning av 
personalvårdsförmåner

 � Representation och 
konferensresor

 � Comp&Ben

 � Mutor och korruption
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Vasagatan 28
111 20 Stockholm | 08-600 62 00
foretagsuniversitetet.se | kurs@foretagsuniversitetet.se

Representation och 
förmånsbeskattning 2022
Välkomna till Representation och förmånsbeskattning 2022, som genomförs i Aulan i 
Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm, torsdagen den 8 december.

Under dagen benar vi - tillsammans med våra experter, bland annat Marie Enander från 
KPMG och Pia Blank Thörnroos från Skatteverket - ut aktuella regler och frågeställningar 
kring:

 � Skatteverkets nyheter inför 2023
 � Beskattning av personalvårdsförmåner
 � Representation och konferensresor

Under konferensen får vi även lära oss mer om comp&ben samt mutor och korruption 
med hjälp av några av landets absoluta experter på respektive område!

Vi får även lära oss mer om comp&ben samt om korruption och mutor av några av landets 
absoluta experter på respektive område.

 
Välkommen!

Lotta Eriksson 
Företagsuniversitetet
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E Marie Enander är skattejurist och arbetar på KPMG med 

frågor som rör förmåner, representation, konferensresor, 
gåvor till anställda/kunder ur ett skatteperspektiv samt 
gränsdragningen mot muta. Tidigare har hon arbetat på Ernst 
& Young och har snart 20 års erfarenhet inom skatteområdet. 
Hon har skrivit artiklar inom förmåner och representation i 
CFO World och ingår även i deras expertpanel.

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation 
& Benefits i över 30 år och har skaffat sig en omfattande 
erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar, 
både i Sverige och internationellt. Han har arbetat som HR-chef 
på OnOff, Senior C&B konsult i Mercer, Senior Expert and 
Process manager på Vattenfall, Compensation & Benefits 
Manager på Billerud Korsnäs och Senior Compensation & 
Benefits Manager på Sandvik. Sedan 2018 driver han eget 
företag.

Pia Blank Thörnroos är jurist och arbetar som rättslig expert 
på Skatteverkets huvudkontor inom området socialavgifter i 
internationella sammanhang och skattefrågor i inkomstslaget 
tjänst.

Natali Engström Phalén är generalsekreterare för Institutet 
Mot Mutor. Hon har varit advokat vid en av Stockholms större 
advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption samt 
EU- och konkurrensrättsliga frågor. Natali har erfarenhet från 
utredningar om mutbrott och har arbetat med frågor rörande 
antikorruption såsom policyarbete, due diligence och upprättande 
och hantering av visselblåsningssystem.

Lotta Eriksson är Content Editor vid Företagsuniversitetet och 
utvecklar bland annat kurser, konferenser och koncept inom 
ekonomiområdet. Hon är journalist sedan 1980-talet och har varit 
verksam som chefredaktör för olika branschtidningar i många år 
men har även arbetat som kommunikatör. Hon har dessutom varit 
moderator vid flera stora evenemang genom åren.



09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Välkommen!
Konferensens moderator Lotta Eriksson hälsar välkommen och inleder konferensen.

10.05 Beskattning av personalvårdsförmåner 
Marie Enander från KPMG återvänder till Representation och förmånsbeskattning och ger 
oss en rykande färsk uppdatering kring:

• När är en förmån skattepliktig?
• Vad är en personalvårdsförmån?
• Motion och Friskvård
• Särskilt i inkomstskattelagen reglerade skattefria förmåner, exempelvis arbetsredskap och 

arbetskläder

10.50 Förfriskningar

11.10 Comp&ben
Gärmund Sandberg, en av landets ledande experter på Compensation & Benefits, ger en 
uppdatering kring trenderna inom Comp & Ben, löner, bonusar, pensioner och förmåner men 
belyser också syftet och metodiken. 
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12.00 Lunch

13.00 Förmåner, representation och resor - vanliga fallgropar och fel
Marie Enander informerar om vad som är på gång när det gäller representation och 
konferensresor.

• Risker vid felhantering
• Representation – extern och intern
• Konferensresor
• Måltider till anställda
• Gåvor till anställda
• Sponsring – avdragsrätt och risk för förmånsbeskattning
• Dokumentation
• Rekommendationer för korrekt hantering

14.50 Eftermiddagskaffe

15.15 Aktuella regler och beloppsgränser 2023
Den mycket uppskattade experten och föreläsaren Pia Blank Thörnroos från 
Skatteverket återkommer även i år, på allmän efterfrågan! Hon informerar bland 
annat om Skatteverkets nyheter och aktuella regler inför det kommande året men 
berättar också om:

• Friskvårdsbidrag - vad räknas som inslag av motion?
• Var har den anställda sitt tjänsteställe?
• När blir lunchen skattefri?
• Aktuellt 2023

16.00 Korruption och mutor - undvik att göra fel
Hur ska man undvika att göra fel och vad ska man göra för att upptäcka 
oegentligheter? Här ger Natali Engström Phalén, generalsekreterare för Institutet 
mot Mutor, en uppdaterad och informativ översikt över vad korruption respektive 
mutor är och vad vi ska vara särskilt uppmärksamma på för att undvika de vanligaste 
felen - och för att upptäcka alla oegentligheter.

16.40 Avslutning med möjlighet till nätverkande
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Tid och plats
Torsdagen den 8 december 2022 genomförs Representation och 
förmånsbeskattning i Aulan, 7A Posthuset, Vasagatan 28, i 
Stockholm.

Konferensavgift
5 400 kronor. Moms tillkommer.

Hotell
För dig som deltar på Representation och förmånsbeskattning 
erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära lokalen; Nordic Light 
Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod 
”FUN-deltagare” eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller 
mejla cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Vasagatan 28
111 20 Stockholm | 08-600 62 00
foretagsuniversitetet.se | kurs@foretagsuniversitetet.se

Returadress:

Boka direkt på 
foretags universitetet.se/1471

Bokning
Gör din bokning på www.foretagsuniversitetet.se, tfn 08-600 62 00 
eller via e-post till konferens@foretagsuniversitetet.se.
Om du får förhinder, överlåt gärna platsen till en kollega! Det 
kostar ingenting att avboka sig fram till tre veckor före 
konferensen. Vid senare avbokning debiteras 25% av avgiften 
fram till en vecka före konferensen. Därefter debiteras hela 
avgiften.


