
Bilaga 1 till Riktlinje för personalfrämjande åtgärder, gåvor och uppvaktning sam extern representation. 

KK19/576 

Beloppsgränser för representation  

För representation gäller generellt att avdrag inte är tillåtet när det finns inslag av lyx. När det gäller representation så måste den alltid ha en 

koppling till kommunens verksamhet.  

Observera att förutsättningarna vid det enskilda representationstillfället kan ge olika bedömningsgrunder och nya beloppsgränser för 

momsavdrag kan beslutas av Skatteverket. Mer om aktuella beloppsgränser, avdragsbegränsningar med mera kan du läsa på Skatteverkets 

hemsida www.skv.se. Där finns även ställningstaganden med bedömningar av hur representation, uppvaktning, kurser och konferenser har 

tolkats av Skatteverket och som därför är vägledande hur du ska bedöma en enskild händelse. 

I tabellen nedan är beloppen exklusive moms om inte annat anges. Den beloppsgräns som Nyköpings kommun fastställt finns sammanställt i 

den andra kolumnen. Skatteverkets beloppsgräns framgår av den tredje kolumnen. Om momsbeloppet som ska bokföras överstiger 

Skatteverkets beloppsgräns för att dra av moms ska överskjutande del av moms bokföras som kostnad (ej avdragsgillt).  

Se tabell på nästa sidor. 
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Aktivitet Nyköping 

kommuns 

beloppsgräns 

exkl. moms 

Skatteverkets 

beloppsgräns för 

momsavdrag exkl 

moms 

Procentuell 

moms att dra 

av upp till 

beloppsgräns   

Förmåns- 

beskatt- 

ning 

Anteckning  

- att bifoga till 

faktura/bokning 

 

Konto 

 

Kommentar 

Personal främjande åtgärder1        

Fika eller enklare förtäring Interna möten, 

enklare förtäring, APT 

60 kr/person 60 kr/person 12% Nej Syfte och 

deltagare  

7111 Ska riktas till hela 

personalgruppen, avdelningen 

eller enheten 

Trivselåtgärder – kaffe och te till maskiner Skälig Ingen begränsning Avdrag enligt 

faktura 

Nej Nej 6441  

Bolagsstämma, revision, nämnd- eller 

styrelsesammanträden 

60 kr/person 60 kr/person 12% Nej Dagordning 

(deltagare ska 

framgå) 

7111 Enklare förtäring 

Mat och dryck        

Interna kurser, planeringsdagar och 

liknande 

Skälig Ingen begränsning Avdrag enligt 

faktura 

Nej Syfte, deltagare, 

program 

7651  Interna kurser är allmänna 

omkostnader och har inte någon 

begränsning när det gäller 

momsbeloppet 

Informationsmöte av högre dignitet så som 

information om omorganisation, budget. 

300 kr/person 300 kr/person 12% 

 

Nej Syfte och 

deltagare 

7111 Ska riktas till hela 

personalgruppen, avdelningen 

eller enheten, ska användas 

restriktivt. 

                                                
1 Förtroendevalda klassificeras som personal    
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Aktivitet Nyköping 

kommuns 

beloppsgräns 

exkl. moms 

Skatteverkets 

beloppsgräns för 

momsavdrag exkl 

moms 

Procentuell 

moms att dra 

av upp till 

beloppsgräns   

Förmåns- 

beskatt- 

ning 

Anteckning  

- att bifoga till 

faktura/bokning 

 

Konto 

 

Kommentar 

Personalfest/Julbord 300 kr/person  300 kr/person 12% Nej Syfte och 

deltagare  

7111 Högst 2 tillfällen per år inkl julfest 

Kringkostnader till personalfest eller julbord 180 kr/person 180 kr/person 6% 

12% eller 

25% 

Nej Syfte och 

deltagare 71002 

Representation 

>90 kr 

7111 Till exempel lokalhyra, utgifter för 

musikunderhållning 

Gåvor och uppvaktning        

Minnesgåva vid 20 års anställning 

(Jubileumsmiddag, förtjänsttecken och 

gåva) 

Högst 6500kr 

kr/person inkl 

moms 

15 000 kr inkl. 

moms, OBS! 

Avdrag enligt 

faktura 

Nej Syfte och 

mottagare 

7112 Kontakt tas med HR-avdelningen 

Uppvaktning på 50- årsdag 400 kr/person inkl. 

moms, OBS! 

15 000 kr inkl. 

moms, OBS! 

Avdrag enligt 

faktura 

Nej Syfte och 

mottagare 

7112 30- , 40- och 60-årsdagar uppvaktas 

inte 

Avtackning av medarbetare/ 

Pensionsavgång (avslutad anställning) 

anställningstid<6 år 

0,5 % av 

prisbasbeloppet 

Inget avdrag - Ja Syfte och 

mottagare 

7112 Minnesgåvor kan enligt 

Skatteverkets regler endast utdelas 

till varaktigt anställda med en 

sammanlagd anställningstid om 

minst sex år. 
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Aktivitet Nyköping 

kommuns 

beloppsgräns 

exkl. moms 

Skatteverkets 

beloppsgräns för 

momsavdrag exkl 

moms 

Procentuell 

moms att dra 

av upp till 

beloppsgräns   

Förmåns- 

beskatt- 

ning 

Anteckning  

- att bifoga till 

faktura/bokning 

 

Konto 

 

Kommentar 

Avtackning av medarbetare/ 

Pensionsavgång (avslutad anställning) 

anställningstid>6 år 

1,5 % av 

prisbasbeloppet 

15 000 kr inkl. 

moms, OBS! 

Avdrag enligt 

faktura 

Nej Syfte och 

mottagare 

7112  

Avtackning av medarbetare 

/Pensionsavgång (avslutad anställning) 

anställningstid>10 

3,0 % av 

prisbasbeloppet 

15 000 kr inkl. 

moms, OBS! 

Avdrag enligt 

faktura  

Nej Syfte och 

mottagare 

7112  

Medarbetares allvarliga eller långvariga 

sjukdom eller bortgång 

3,0 % av 

prisbasbeloppet 

inkl moms 

Inget avdrag - Nej Syfte och 

mottagare 

7101 För hög grad av personlig karaktär 

för att momsavdrag ska medges. 

Julgåva 275 kr/person inkl. 

moms, OBS! Se 

info på IN. 

Beloppet varjerar 

från år till år. 

450 kr/person inkl. 

moms, OBS! 

Avdrag enligt 

faktura 

Nej2  

 
Syfte och 

mottagare 

7112 

 

 

 

Extern representation    
 

   

Lunch, middag eller supé 300 kr/person 300 kr/person 12 % för mat 
Nej 

Syfte och 

deltagare 

7101  

                                                
2 Om gåvan överstiger maxbeloppet 450 kronor inklusive moms ska mottagaren förmånsbeskattas från första kronan 
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Aktivitet Nyköping 

kommuns 

beloppsgräns 

exkl. moms 

Skatteverkets 

beloppsgräns för 

momsavdrag exkl 

moms 

Procentuell 

moms att dra 

av upp till 

beloppsgräns   

Förmåns- 
beskatt- 
ning 

Anteckning  

- att bifoga till 

faktura/bokning 

 

Konto 

 

Kommentar 

Kundaktivitet som teater- 

biljetter och liknande  

180 kr/person 180 kr/person 6% 

12% 

25% beroende 

på aktivitet 

Nej Syfte och 

deltagare 

7101 Kundaktivitet som teater- 

biljetter och liknande  

Visningar/PR-verksamhet 60 kr/person 60 kr/person 12 % Nej Syfte och 

deltagare 

7101 Visningar och demonstrationer med 

enklare förtäring.  

Invigning av anläggning/jubileum 60 kr/person 60 kr/person 12 % Nej Syfte och 

deltagare 

7101 Invigning måste avse en betydande 

anläggning. Jubileum måste vara en 

viktig milstolpe som 50- eller 75-

årsjubileum etc. 

Representationsgåva 180 kr 180 kr 

 

6% 

12% eller 

25% 

Nej Syfte och 

mottagare 

7101 Kom ihåg att gåvan ska ha koppling 

till kommunens verksamhet 

 


