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TEMA

Representation
Nya regler fr.o.m. 1 januari 2017

Representera rätt
med koll på reglerna.
Representationsfrågor är vanliga hos oss på Ewa Hägglund.
Oklara gränsdragningar mellan företagets kostnader och privata
levnadskostnader gällande mat och dryck skapar ofta bryderier. Och med nya
regler som trädde i kraft den 1 januari 2017, är det hög tid för en summering.

Momsunderlag för all
slags dryck upp till 300 kronor

H ar
f r åg or d u
r ep r es o m
en
Kontak tation?
t
hjälper a mig så
jag dig

Om du och ditt sällskap dricker för mer än

och 25 procent för

300 kronor exklusive moms per person och

alkoholen. Handlar

tillfälle, ska avdraget begränsas till den

du för mer än 300

ingående moms som beräknas på beloppet

kronor exklusive moms

300 kronor exklusive moms. Det innebär

kan du antingen göra ett schablonavdrag

samtidigt att om beloppet för dryck är

på 46 kronor, eller så räknar du ut avdraget

högst 300 kronor exklusive moms per person,

med hjälp av den faktiska proportionen

så kan hela den ingående momsen dras av.

mellan mat och alkohol vid varje
representationstillfälle.

Schablonavdrag för dryck
Först och främst är det inte längre möjligt

som överstiger 300 kronor

Har du frågor om representation?

att göra avdrag för utgifter som rör frukost,

Om du besöker en restaurang- eller

Kontakta mig så hjälper jag dig.

lunch, middag, supé eller annan liknande

cateringtjänst som erbjuder både mat och

förtäring. Det finns däremot ett

spritdrycker, vin och starköl får du räkna

Med vänlig hälsning,

schablonavdrag för momsen som uppstår

med momssatsen 12 procent för mat,

Marianna Johnsson Hägglund

vid en måltidsrepresentation. Istället får
du göra avdrag för enklare förtäring
av mindre värde såsom kaffe, bulle och
smörgås. Det maximala avdraget uppgår
då till 60 kronor per person.
Utökat momsavdrag
vid intern representation
En annan förändring när du
representerar internt är att beloppet
för momsavdrag höjs från 200 kronor
till 300 kronor per person och

Kom ihåg!

Så uppfyller du kraven för avdrag.
Var noga med att det finns ett samband mellan representation och
förhandling. Skatteverket pekar på tre olika samband som du måste uppfylla:
1

Tidssambandet. Se till att representationen sker i direkt
anslutning till affärsförhandlingen.

2

Personsambandet. Inkludera bara personer som har en
direkt anknytning till affärsförhandlingen.

3

Ortssambandet. Förlägg representationen på någon av de
orterna där de förhandlade parterna har sin verksamhet.

tillfälle. Det innebär att det nu är
samma gräns som vid extern
representation. Beloppet gäller
i alla situationer där avdrag för
moms medges för måltider och
liknande förtäring i samband
med representation.

Bra att veta!

Nya regler som
ger dig bättre koll.
Nollränta på skattekontot

Däremot behöver inte kunden ta

Från den 1 januari 2017 är intäktsräntan

emot kvittot. Följer du inte reglerna,

noll på skattekontot. Om basräntan

kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift

beräknas till sin lägsta nivå på 1,25 procent

om 12 500 kronor.

det vill säga. Syftet med ändringen är att
förhindra att skattekontot ska användas

Förvara personalliggaren

som ett sparkonto.

i företagslokalen
Är ditt företag skyldig att föra personal-

Erbjud alltid kunden ett kassakvitto

liggare? Kom ihåg att alltid ha en

Är ditt företag skyldig att använda

förteckning över de senaste två åren

ett kassaregister? Då ska du vid varje

tillgänglig i verksamhetslokalen. Det

försäljningstillfälle erbjuda kunden ett

gäller främst restaurangverksamheter,

kvitto, oavsett om kunden betalar kontant

frisörer och företag inom tvätteri- och

eller med kort. Det saknar helt betydelse

byggbranschen. Följer du inte detta,

om kunden har begärt ett kvitto eller inte.

uppgår kontrollavgiften till 12 500 kronor.

Viktiga datum!

Lämna in ditt material i god tid.

31 JAN

13 MARS

Kontrolluppgifter för 2016.		
Ansökan om husarbete för 2016.

 omsdeklaration för januari 2017.
M
Arbetsgivardeklaration för februari 2017.

13 FEB

12 APRIL

 omsdeklaration för december
M
2016, samt fjärde kvartalet 2016.		
Arbetsgivardeklaration för januari 2017.

Momsdeklaration för februari 2017.
Arbetsgivardeklaration för mars 2017.
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