
Skatteträff ‒ del 3
Arbetsgivarområdet



Innehåll

• Corona ‒ tillfälliga lättnader i 
förmånsbeskattning och nya 
ställningstaganden 

• Motion- och friskvård som förmån

• Förmånsvärdet för miljöbilar, 
hästsport och A-SINK, 
arbetsgivardeklarationen m.m.

2020-11-132



• Fri parkering vid arbetsplatsen ‒ avser alla yrkesgrupper 
‒ gäller 1 april 2020 ‒ 31 december 2020

• Skattefri gåva upp t.o.m. 1 000 kr 
‒ gäller 1 juni 2020 ‒ 31 december 2020
‒ om gåvans värde överstiger 1 000 kr ska överskjutande del beskattas
‒ kan kombineras med julgåva, minnesgåva och jubileumsgåva

Corona ‒ tillfälliga lättnader i förmånsbeskattning

Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet 
för förmån av fri parkering och gåva till anställda

2020-11-133

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2020374-om-tillfallig-skatte--och_sfs-2020-374


Corona ‒ tillfälliga lättnader 
i förmånsbeskattning, forts.

Sänkt förmånsvärde för taxiresor 
mellan bostad och arbetsplats
• värderas till kostnaden för kollektivtrafik 

i stället för marknadsvärdet

• gäller från 1 mars och så länge 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar 
begränsningar i kollektivtrafiken

Skatteverkets ställningstagande 
2020-06-17, dnr 8-328995
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/383994.html?date=2020-06-17&q=8-328995


Coronatester/
provtagning 

• Skattefri förmån för anställda

• Ses som ett led i arbetsmiljö-
arbetet
‒ gäller om provtagningen avser 

sjukdom som är klassad samhälls-
farlig sjukdom i smittskyddslagen

Skatteverkets ställningstagande 
2020-06-03, dnr 8-305660 

2020-11-135

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/383767.html?date=2020-06-03&q=8-305660


Motion- och friskvård som förmån



Skattefritt friskvårdsbidrag ‒ förtydligande
• Två nya domar från Högsta Förvaltningsdomstolen

‒ friskvårdsbidrag på 3 000 kr som använts för en fortsättningskurs 
i hästkörning ansågs utgöra en skattefri personalvårdsförmån

‒ friskvårdsbidrag på 2 000 kr som använts för att träna fält-och westernskytte 
ansågs utgöra en skattefri personalvårdsförmån

• Kravet om att motionsaktiviteten ska vara av ”enklare slag” är inte 
avgörande för skattefriheten 

HFD 2020 ref. 33

2020-11-137

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2020/referat/hfd-2020-ref.-33.pdf


Skattefritt friskvårds-
bidrag, forts.

• Friskvårdsbidrag om högst 5 000 kr är 
skattefritt om
‒ erbjudandet riktar sig till hela personalen
‒ aktiviteten innehåller motion i någon form

• Kan avse olika friluftsaktiviteter samt 
personliga startavgifter i motionslopp
‒ t.ex. agility, sportfiske, utförsåkning, ridning, 

motorcross, forsränning, speedway

Skatteverkets ställningstagande 
2020-07-10, dnr 8-375481

2020-11-138

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/384456.html?date=2020-07-10&q=8-375481


Friskvård som naturaförmån

• När arbetsgivaren bestämmer och betalar för friskvårdsaktiviteten
‒ exempel: Eget gym på arbetsplatsen eller när arbetsgivaren abonnerar 

träningslokal/köper träningskort åt sina anställda

• För skattefrihet krävs att förmånen är av enklare slag och mindre 
värde och att den erbjuds hela personalen
‒ särskilda lösningar godtas för t.ex. tillfälligt anställda 

• Vad som avser med ”mindre värde” har inte fastställts i lagen

Skatteverkets ställningstagande 2020-02-12, dnr 8-42134

2020-11-139

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/382358.html?date=2020-02-12&q=8-42134


Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster 

• Friskvårdsbidraget kan användas till enklare motions- och 
friskvårdstjänster via mobilappar och Internet
‒ t.ex. råd om träning eller kost, rökavvänjning, yoga och träningsprogram 
‒ gäller oavsett var tjänsten används 

• Observera att skattefrihet inte gäller för träningsredskap i hemmet som 
betalas av arbetsgivaren
‒ undantag kan finnas, t.ex. gåstavar för motion mellan bostad och arbetsplats

Skatteverkets ställningstagande 2020-06-25, dnr 8-341148

2020-11-1310

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/384204.html?date=2020-06-25&q=8-341148


Övrig information på arbetsgivarområdet



Laddbara bilar och gasbilar – nedsättning av 
förmånsvärdet

• Miljöbilar som drivs med el eller andra mer miljöanpassade drivmedel 
än bensin och diesel kan få ett nedsatt förmånsvärde

• För elbilar och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet samt för 
gasbilar görs nedsättningen t.o.m. beskattningsår 2020 i två steg
‒ förmånsvärdet sätts först ned till jämförbar bil utan miljöteknik
‒ i steg två sätts förmånsvärde ned med 40 %, dock högst 10 000 kr

• Regeln om nedsättning med 40 % (steg två) är tidsbegränsad och 
förlängs inte efter beskattningsår 2020

2020-11-1312



• Prispengar och andra ersättningar som i samband med 
hästsporttävlingar i Sverige betalas till utländska mottagare utgör 
skattepliktig ersättning enligt A-SINK

• Gäller oavsett vilken hästsport som det tävlas i och oavsett om ryttaren, 
kusken, eller jockeyn är delägare i hästen eller inte

• Utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt 
i samband med ersättningarna

Skatteverkets ställningstagande 2020-09-01, dnr 8-246009

Hästsport, ersättningar vid tävlingar och A-SINK

2020-11-1313

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/384571.html?date=2020-09-01&q=8-246009


Arbetsgivardeklaration
ruta 276 

• Ruta 276 ska bara fyllas i om det 
finns beslut från Skatteverket om 
att inkomsten inte ska beskattas i 
Sverige 

• Får inte användas för t.ex. 
ungdomar med låg inkomst

2020-11-13 14



Mer information

• skatteverket.se/Rättslig 
vägledning

• skatteverket.se/foretag
» Skatter » Corona ‒ information 
för företag, föreningar och 
offentliga aktörer

• Skatteupplysningen
telefon 0771-567 567

skatteverket.se/infotraffar

2020-11-1315

https://www.skatteverket.se/infotraffar
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