Leverantörsrabatt
Förmån vid privat utnyttjande
Arbetsgivare

Anställd

Lek och Lär AB

Siv Ljunggren

Lilla Torget 3

Föreningsgatan 33

441 24 ALINGSÅS

447 34 VÅRGÅRDA

566000-0000

630806-9944

1

Fri hotellnatt

Ordinarie pris inkl moms på tjänst/vara

1800

kr

Betalt privat (avgår)

-

0

kr

Förmånsvärde (beskattas)

=

1800

kr

INFORMATION: När arbetsgivaren är den som slutligt har stått för den kostnad som ligger till grund för en
skattepliktig rabatt eller bonus till en anställd skall arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter, göra avdrag
för preliminär skattoch lämna kontrolluppgift avseende förmånen. Ett krav är att rabatten utges på grund
av kundtrohet eller liknande som exempelvis bonussystemet inom flyg- och hotellbranschen. Reglerna gäller
även om den anställde först betalar med t.ex ett eget kreditkort och sedan begär ersättning av arbetsgivaren
för kostnaden utan att reducera för den rabatt som var förenad med köpet. Den anställde som tar emot den
skattepliktiga rabatten, bonusen eller förmånen är skyldig att lämna uppgift om förmånens art och omfattning
och under vilken månad denna har åtnjutits till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift. Uppgiften skall
lämnas senast månaden efter det att förmånen åtnjutits.
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FLYGBONUS: Sedan 1997 är flygrabatterna inte längre skattefria. Det gäller oavsett om det är ett svenskt eller
utländskt flygbolag som har lämnat bonusen. Det är arbetsgivaren och inte flygbolaget som skall anses ha lämnat
förmånen. Anledningen är att bonuspoängen skall ses som en del i avtalet mellan arbetsgivaren och flygbolaget.
Det spelar ingen roll att poängen är personliga. De bonuspoäng som grundas på tjänsteresor tillhör arbetsgivaren
och inte den anställde, eftersom arbetsgivaren har stått för kostnaden som gett rabatten eller bonusen.
UPPLYSNINGSPLIKT: Arbetsgivaren får ingen information om hur många poäng en anställd får eller utnyttjar,
eftersom poängen registreras på resenären personligen. Enligt gällande skattebestämmelser är det därför den
skattskyldige själv som skall lämna de uppgifter till arbetsgivaren som behövs, för denne skall kunna lämna
en korrekt kontrolluppgift. Det kan göras på denna blankett. Uppgifter lämnas, senast månaden efter det att
förmånen åtnjutis, till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift om förmånen. En skattskyldig som inte
lämnat föreskriven uppgift kan fällas till ansvar enligt skattebrottslagen.
Ort och datum

VÅRGÅRDA

2011-05-27

Anställd

Siv Ljunggren

Sida 1(1)
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