Vad gäller vid olika kundaktiviteter?

Resor, representation & gåvor
För att undvika att hamna på löpsedlarna och för att minimera risken för nedslag vid
en skatterevision är det viktigt att känna till gällande regler och riktlinjer.

Vad

Har ni kännedom om de nya reglerna, sedan 1 januari 2017, avseende
avdragsrätten vid representation? Vid gåva till kund – lämnades gåvan vid
representationstillfället? När riskerar gåvan att ses som muta? Är middagen i direkt
anslutning till affärsförhandlingen? Är det samma personer som deltog på mötet
som medverkar på middagen?

Vem

Bedömningarna är i många fall svåra och det krävs kunskap och kompetens för
att hantera fakturor och underlag korrekt. Det är viktigt att du som hanterar
bedömningar om avdragsrätt och eventuell förmånsbeskattning är välutbildad på
området. Det är ofta en helhetsbedömning med många faktorer som ska göras.

Hur

Dokumentera syftet med representationen eller resan. Vilka var det som deltog?
Du behöver ange både namn och företag. Kostnaderna för aktiviteten ska
redovisas med kvitton och datum. Om resa/konferens med kunder – är syftet och
programmet med konferensen tillräckligt kvalitativt eller har det varit för mycket
nöje?

När

Utgiften för representationen måste ha ett omedelbart samband med
verksamheten som bedrivs. Om du ger en representationsgåva, se till att gåvan
överlämnas vid själva representationstillfället. Endast då medges avdrag.

Hjälp

För att minimera felhanteringar är bra policydokument a och o. Det ska tydligt
framgå hur olika förmåner och aktiviteter ska hanteras, attesteras och godkännas
inom bolaget.
Vi kan;
• besvara frågeställningar gällande regelverket.
• se över företagets befintliga rutiner kring representation, resor och gåvor
• ta fram förslag till policydokument med tydliga processer för din verksamhet.
• utbilda medarbetare/chefer/ledande befattningshavare som hanterar frågorna.
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