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Verktyg: C-P-1054

FLERDYGNSFÖRRÄTTNING
Traktamentsbelopp vid flerdygnsförrättning (i samband med övernattning) utom den vanliga
verksamhetsorten.
Natt
00.00-06.00
avser logi
mer än 1 timme
av tiden ovan

Halv dag

Hel dag
06.00-24.00

mer än 4 timmar, påbörjats
före kl 20.00 (avresedag)
resp. avslutats efter
kl 10.00 (hemresedag)

mer än 18 timmar eller påbörjats före kl
12.00 (avresedag) resp. avslutats
efter kl 19.00 (hemresedag)

110 :- *
110:* utges ej då arbetsgivaren bekostat logi

220:-

Har kost erhållits skall måltidsavdrag göras på traktamentet enligt nedan:
Måltid

Heldags-

Frukost, lunch och middag 198:Lunch och middag
154:Lunch eller middag
77:Frukost
44:-

Halvdags-

Kostförmån

99:77:39:22:-

210:168:84:42:-

Förmån av fri frukost på hotell och liknande är undantagen från beskattning under förutsättning att
kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller hotellrummet.
____________________________________________________________________
Resetillägg utges dessutom med nedanstående belopp:
Halv dag
mer än 4 tim
15:-

Hel dag
mer än 18 tim
105:-

Resetillägget för avresedag och hemresedag = halvdagsersättning (15:-).
Resetillägget för hel dag reduceras pga fri kost med hälften av det belopp som traktamentet
reducerats med för motsvarande dag. (Reducering av resetillägg för halv dag skall inte göras.)
Färdtidsersättning AB § 24
för de första 10 timmarna per vecka 59.30
För tid därutöver under kalenderveckan 118.60
Vid utrikes tjänsteresa gäller andra traktamentsbelopp. Utlandstraktamentet reduceras för fri kost
med 15% för frukost, 35% för lunch och 35% för middag, dvs 85% för helt fri kost. Se länkar eller
kontakta lönekontoret för ytterligare information.
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Länkar:
Läs om skattereglerna på:
Skatteverket.se
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/traktamente.4.dfe345a107ebcc9baf800065
47.html
SKV A (Skatteverkets allmänna råd) 2007:43
Utlandstraktamenten 2008:
http://brs.skl.se/brsbibl/cirk_documents/08bil017.pdf
Sveriges kommuner och landsting: http://www.skl.se
cirkulär 08:17 Traktamentsbelopp 2008
http://brs.skl.se/skbibl/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_all=trakt&op1=&type=&d
b=CIRK&from=1&toc_length=20&currdoc=1
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