
 

  RESERÄKNING  
    Utlandstraktamente 

 2020-01-14 

 

 
 
 
 
Namn 
 

Personnummer 
 

Utskriftsdatum 
 

Kommun 
 

Arbetsställe 

Uppdrag/kurs 
 

Ort och land 
 

Avresa dag 
                     F o m kl.   

Hemresa 
   T o m kl. 

 
ERSÄTTNINGAR 
 
Resa 
Text antal  à pris belopp 
Resekostnader, tåg m m (kvitto bifogas)    
Bilersättning  2:90  
Färdtidsersättning högst 10 tim/vecka    
Färdtidsersättning över 10 tim/vecka    
Nattlogi, faktiska kostnader (kvitto bifogas)    
Övrigt enligt kvitto    
 
Traktamente – flerdygnsförrättning 
Utlandstraktamente halv dag    
Utlandstraktamente hel dag    
    
 
SUMMA ERSÄTTNINGAR    
 
 

AVDRAG 
Måltidsavdrag flerdygnsförrättning  halvt helt  
  - Frukost   (15 %)     
  - Lunch eller middag (35 %)     
Reseförskott      

SUMMA AVDRAG    
SUMMA ATT UTBETALA    
 

Underskrift 
 
_____________________________________________ 
 
Attest 
 
_____________________________________________ 
 
Kontering 
 
_____________________________________________

KOSTFÖRMÅN (Ifylles av löneavd) 
Antal                Löneart 
 
_______________  Frukost  
 
_______________  Lunch/Middag  
 
_______________  Hel dag  

Se mer info på baksida 



 

 

Din reseräkning skall vara attesterad av behörig arbetsledare. 

TRAKT T 
Fr o m 2018-01-01 gäller ett centralt trakta-
mentsavtal som är anpassat till de nya skatte-
reglerna. 
 
TRAKTAMENTE 
 
Flerdygntraktamente 
Kan Du endast få vid tjänsteresa som omfattar 
flera dagar och minst en övernattning. 
Traktamentet indelas i heldag  och halvdag . 
 
Hel dag 
06.00 – 24.00 
mer än 18 timmar eller påbörjas före kl 12.00 
(avresedagen) respektive avslutas efter kl 19.00 
(hemresedagen). 
 
Halvdag 
mer än 4 timmar 
påbörjas före 20.00 (avresedagen) respektive av-
slutas efter kl 10.00 (hemresedagen). 
 
Nattlogi 
Arbetsgivaren svarar för kostnader enligt kvitto. 
 
 

AVDRAG I TRAKTAMENTE 
Om arbetsgivaren betalat Din kost under tjänste-
resan skall traktamentet reduceras med  
15 % för frukost  och 35 % för lunch resp middag. 
 
BESKATTNING 
Traktamentet är skattefritt. Arbetsgivaren är 
skyldig att uppge till skattemyndigheten hur 
många frukost, lunch resp middag som Du 
erhållit av arbetsgivaren vid kurser etc. 
Kostförmånen är skattepliktig.  
 
FÄRDTID 
Färdtidsersättning utgår om man färdas under tid som 
inte är ordinarie arbetstid utanför den vanliga 
verksamhetsorten.  
Väntetid som föranleds av tillfälligt uppehåll eller 
avbrott i färden (tågbyte eller annat byte av färdmedel) 
likställs med färdtid.  
Färdtidsersättning utges endas för färdtid och i 
föregående stycke nämnd väntetid, som sammanlagt 
vara under minst 30 minuter.  
Färd- och väntetid avrundas uppåt till närmaste hel – 
eller halv timme.  
 
RESEFÖRSKOTT 
Om Dina utlägg vid tjänsteresa beräknas bli om-
fattande kan Du erhålla ett reseförskott 
Reseförskottet kommer att dras på Din lön vid 
nästkommande löneutbetalning.  
OBS! Detta gäller även om Du inte lämnat in 
din reseräkning. 

 
Ersättningar som gäller för utlandstraktamente finns på skatteverkets hemsida: 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/traktamente/utlandstraktamente  
 
Dessa ersättningar gäller för 2020 på de vanligast förekommande länder: 
 
Land eller område Normalbelopp (exkl. logi) per dag 
Belgien 756 
Danmark & Grönland 1016 
Estland 506 
Frankrike 794 
Irland 727 
Italien 627 
Lettland 529 
Litauen 398 
Nederländerna 648 
Norge 893 
Polen 461 
Storbritannien & Nordirland 746 
Tyskland 668 
 


