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Vad är traktamente

Du kan få traktamente från din arbetsgivare 
när du reser i tjänsten. Traktamentet är en 
ersättning som är avsedd täcka ökningen av 
dina levnadskostnader under resan, d.v.s. 
utgifter för måltider och små utgifter 
(dagtraktamente) och utgifter för logi 
(nattraktamente).

Skattefritt traktamente

Traktamente upp till ett visst schablonbelopp 
brukar kallas för ”skattefritt traktamente”. Din 
arbetsgivare kan betala dig skattefritt 
traktamente med 240 kr per hel dag

• när du är på tjänsteresa med övernattning 
och

• platsen du reser till ligger mer än 50 km från 
arbetet och bostaden.

Det skattefria nattraktamentet är antingen den 
verkliga utgiften för logi eller, om du har haft 
utgifter för logi men inte kan visa hur mycket,  
120 kr per natt.

Tjänsteresa utomlands

För tjänsteresor utomlands varierar det skatte
fria beloppet mellan länderna. Det högsta 
skattefria beloppet för ett visst land kallas 
normalbelopp. Du hittar normal beloppen på 
www.skatteverket.se/utlandstraktamente.

Hel eller halv dag

Om resan börjar kl. 12.00 eller senare räknas 
avresedagen som en halv dag. Detsamma gäller 
för hemkomstdagen om resan avslutas kl. 
19.00 eller tidigare. Det högsta skattefria 
traktamentet för en halv dag är 120 kr.

Traktamente och kostförmån

Om arbetsgivaren betalar dina måltider under 
resan sänks ditt skattefria traktamente. 
Traktamen tet sänks enligt följande för 
heldagar:

• frukost 48 kr

• lunch eller middag 84 kr.

Om arbetsgivaren betalar alla måltider återstår 
24 kr för småutgifter av det skattefria 
traktamentet. För halvdagar gäller hälften av 
dessa belopp. 

Om arbetsgivaren betalar dina måltider måste 
du skatta för kostförmån som värderas enligt 
särskilda schabloner. Du behöver inte skatta 
för hotellfrukost som ingår i rumspriset.

Fortsättning på nästa sida.
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Vill du veta mer?
Detta är bara en översiktlig information. 
Läs mer i broschyren Traktamenten och andra 
kostnadsersättningar (SKV 354).

Tjänsteresa längre tid än 
tre månader

Särskilda regler gäller när en tjänsteresa pågått 
mer än tre månader. Det skattefria trakta mentet 
blir lägre då. Läs mer i broschyren 
Traktamenten och andra kostnads ersättningar 
(SKV 354).

Bilersättning

När du reser med bil i tjänsten kan 
arbetsgivaren betala skattefri bilersättning med 

• 18:50 kr per mil för egen bil 

• 6:50 kr per mil för förmånsbil om den går på 
diesel 

• 9:50 kr per mil för förmånsbil om den går på 
annat drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).

Om du inte har fått ersättning för tjänsteresan 
från arbetsgivaren får du dra av 

• 18:50 kr per mil för egen bil

• 6:50 kr per mil för förmånsbil om den går på 
diesel 

• 9:50 kr per mil för förmånsbil om den går på 
annat drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).

Trängselskatt

Har du gjort en tjänsteresa med bil och betalat 
trängselskatt? Om du har fått ersättning för 
trängselskatten ska du inte skatta för 
ersättningen. Du får då inte heller göra något 
avdrag. Om du däremot inte har fått någon 
ersättning från arbets givaren får du dra av för 
trängselskatten.


