
Deklarationsvägledningen är indelad i fem avsnitt:

Avsnitt 1 förklarar var du har ditt tjänsteställe och vad det betyder. 

Avsnitt 2 redogör hur skattepliktiga förmåner av vissa slag ska värderas. 

Avsnitt 3 förklarar vilka avdrag som är relevanta och vad som krävs för att få utnyttja avdragen. 

Avsnitt 4 redovisar hur avdrag och förmåner ska fyllas i deklarationen. 

Till sist kommer avsnitt 5 att förklara hur man beräknar rätt skatteavdrag, samt hur man kan jämka och 

kontrollera sin deklaration.

Förutsättningarna för att använda sig av denna deklarationsvägledning 

är att du är korttidsanställd av Bonliva AB under inkomståret 2018 

och/eller under inkomståret 2019. Vidare måste du också vara 

socialförsäkrad och bosatt i Sverige.

Deklarationstips till dig som 
BONLIVA-anställd
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1. Tjänsteställe
Den anställdes tjänsteställe

För att reda ut om du har möjlighet att få skattefria förmåner måste man reda ut var du har 

ditt tjänsteställe. Huvudregeln är att tjänstestället är den plats där du utför huvuddelen av ditt 

arbete.

Som korttidsanställd på Bonliva AB gäller att varje nytt uppdrag ska bedömas var för sig, för

att avgöra var du anses ha ditt tjänsteställe. Detta gäller under förutsättning att:

        

- du inte regelbundet besöker Bonlivas AB:s kontor för att arbeta där under uppdrags-

tiden (utöver för påskrift av uppdragsavtal), och

        

- att du inte erhåller ersättning (lön m.m.) för någon annan tid utöver uppdraget.

 

Med största sannolikhet kommer ditt tjänsteställe att vara hos Bonliva AB:s kunder, där du 

utför ditt uppdrag. Det innebär att du inte anses vara på tjänsteresa när du arbetar. För att 

klassas som tjänsteresa krävs det nämligen att du befinner dig minst 50 kilometer från ditt 

tjänsteställe, vilket du troligtvis inte kommer göra som anställd hos Bonliva. 

Det innebär alltså att inga skattefria förmåner för kost och logi kan ges när det inte handlar 

om en tjänsteresa. I de fall när Bonliva AB betalar logi och resor för dig, kommer dessa att 

räknas som skattepliktiga förmåner.

2. Förmåner
Förmån av fria resor för den anställde

Inga skattefria förmåner kan ges till Bonliva AB:s anställda eftersom resorna inte anses vara 

tjänsteresa. De blir istället en skattepliktig förmån. Bonliva ska redovisa den skattepliktiga 

förmånen på arbetsgivardeklaration/AGI, som skickas månadsvis till Skatteverket.

 

Du som anställd kan själv få avdrag för kostnader från dina resor (detta förklaras i ett avsnitt 

längre ned). För att kunna göra dessa avdrag är det viktigt att du skriver en resekalender och 

sparar kvitton för eventuella yrkade avdrag på hemresor.

Arbetsgivarens värdering av bostadsförmån till en anställd

Utgångspunkten är att en förmån av fri bostad ska värderas enligt marknadsvärdet. Med 

marknadsvärde menas det pris som den skattskyldige (du) skulle ha betalat om du själv 

skulle betala för bostaden.
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Däremot ska arbetsgivaren följa Skatteverkets tabeller vid värdering av en bostadsförmån. 

Skatteverket ger årligen ut tabeller med schablonvärden baserat på storleken på 

bostaden på olika orter. Schablonvärdena ligger till grund för arbetsgivarens värdering 

av bostadsförmån till anställd vid avdrag för preliminärskatt och erläggande av 

arbetsgivaravgifter.

Även förmån av fri bostad i form av övernattning på hotell ska beräknas enligt Skatteverkets 

årliga schablonvärden. Därför behöver uppgifter om boytan (i kvadratmeter) inhämtas från 

hotellet/vandrarhemmet för att göra en korrekt beräkning.

 

Det som har nämnts ovan gäller även när den faktiska kostnaden som arbetsgivaren betalar 

för bostaden är högre än beräknat värde enligt schablonvärdet.

Exempel på bostadsförmån om 65 kvm i Göteborg 1-31 mars 2019:

65 kvm * 97 kr (för Gbg) = 6 305 kronor

 

Värdet på 6 305 kronor redovisas som en skattepliktig förmån.

Den anställdes värdering av en bostadsförmån

När du lämnar din deklaration ska du värdera bostadsförmånen till marknadsvärdet, dvs det 

pris du skulle ha betalat om du själv skulle betala för bostaden. I bedömningen handlar det 

om att avgöra vad det kostar att hyra jämförbara bostäder i samma fastighet. Om det inte 

går, får du utvidga bedömningen till jämförbara bostäder på orten. 

Ibland kan arbetsgivarens faktiska kostnad vara en utgångspunkt för att bestämma värdet på 

en bostadsförmån för en anställd. Risken finns dock för att arbetsgivarens faktiska kostnad 

(framförallt i storstäder) kan vara snedvriden. Anledningen till det är att arbetsgivaren kan 

vara beredd att betala mer än nödvändigt för att garantera att den anställde får en bostad.

 

Av praktiska skäl kan du använda dig av de schablonvärden som arbetsgivaren använder 

för en värdering av en bostadsförmån (se arbetsgivarens värdering ovan). Detta alternativ 

kan ge en mer rättvis bild av den bostadsförmån du ska ta upp vid inkomsttaxeringen, istället 

för arbetsgivarens faktiska kostnad. 

Varje år kommer Skatteverket också ut med ett ställningstagande med olika hyresnivåer 

avseende värdering av en bostadsförmån. En beräkning efter Skatteverkets ställningstagande 

brukar dock ge en högre bostadsförmån för den anställde, än en värdering av de 

schablonregler som arbetsgivaren måste göra.

 

Gällande förmån av fri bostad i form av hotellrum ska du redovisa hotellrummets verkliga 
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kostnad i sin inkomstdeklaration. Om frukost ingår i hotellpriset ska tillägg även göras för 

förmån av fri frukost (47 kronor för år 2018 och 49 kronor för år 2019).

 

Sammanfattningsvis finns det goda grunder för dig att ta upp en bostadsförmån i din 

deklaration, enligt de schablonvärden som arbetsgivaren har räknat efter. Vi anser att du 

kan redovisa ett förmånsvärde enligt schablonvärde med förtryckt inkomst från Bonliva 

AB. Då behöver du inte heller göra någon justering. 

Tips: Dessa fyra punkter bör du anteckna i din resekalender:

1.     Var du vistas (den tillfälliga arbetsorten).

2.     Under vilken period du har arbetat på orten.

3.     Hur många övernattningar som gjorts.

4.     Föra noteringar om du har egna kostnader för boende och måltider.

3. Avdrag
Avdragsmöjligheter för tillfälligt arbete på annan ort

Om du haft utgifter för logi och ökade utgifter för måltider samt småutgifter när du arbetat 

tillfälligt på annan ort så har du rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. För att ha rätt till 

sådana avdrag måste punkt ett och två nedanför vara uppfyllda.

1. Du måste omfattas av en av förutsättningarna nedanför. Det krävs att:

• arbetet avser en kortare tid (i allmänhet högst två år),

• arbetet inte avser kortare tid men är tidsbegränsat till sin natur (det kan vara ett 

särskilt avgränsat projektarbete som är begränsat till sin natur. När tiden för projektet 

är slut är även arbetsuppgifterna slutförda),

• arbetet kräver en fast anknytning till bostadsorten, 

• arbetet ska bedrivas på flera olika platser, eller

• det finns inte någon annan anledning att skäligen ifrågasätta en flytt till arbetsorten.

2. De två förutsättningarna nedanför måste vara uppfyllda. Förutsättningarna innebär att:

• övernattning sker på arbetsorten (bostaden på hemorten får ej vara uthyrd), och

• avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten ska vara mer än 50 kilometer.

Ökade utgifter för måltider och småutgifter - Det är viktigt att påpeka att ökade 

levnadskostnader i form av måltider och småutgifter får bara dras av under den första 

månaden av vistelsen på arbetsorten. Måltider och småutgifter ska dras av antingen med 

den faktiska kostnaden eller med ett schablonbelopp. Schablon avdrag gäller endast för hela 
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dagar och avser 115 kronor per hel dag för år 2018 (för år 2019 är det 115 kronor). 

Logikostnader för den anställde - Du har rätt att dra av ökade utgifter för logi med ett 

belopp som motsvarar den faktiska kostnaden. Det innebär också att du har rätt att dra av 

en logikostnad till samma belopp som du har erhållit som bostadsförmån från Bonliva AB 

(om du har fått en bostadsförmån). 

Om du inte kan visa hur stor utgift du har haft för logi, så ska det för år 2018 dras av 115 

kronor per natt vid tillfälligt arbete (för år 2019 är det 115 kronor). För att få schablonavdrag 

är det viktigt att kunna visa att du har övernattat på arbetsorten. Du behöver dock inte visa 

att du har haft kostnader.

Det är viktigt att tänka på att du normalt inte har rätt till avdrag för logikostnad om din 

bostad på hemorten har varit uthyrd.

Avdragsmöjligheter för hemresor från arbetsort

Avdrag för hemresa får göras högst en gång per vecka (tur och retur) mellan två platser 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avståndet mellan din arbetsort och din 

eller din familjs hemort måste vara längre än 50 kilometer. Du kan inte få avdrag för att din 

familj reser för att hälsa på dig.

Gifta och sambor som bor på olika orter kan få avdrag så länge det skilda boendet pågår. 

Det innebär att du som är gift eller sambo kan få avdrag för hemresor även om du inte 

får avdrag för ökade levnadskostnader. Du som är ensamstående har rätt till avdrag för 

hemresor endast så länge som du har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. Det är 

enligt Skatteverket högst två år.  

Huvudregeln är att avdrag medges efter det billigaste färdsättet. Det är endast avdrag för 

själva resan som medges. Andra kringkostnader som exempelvis en övernattning p.g.a. 

försening av tåg medges inte. 

Skatteverket anser att den som har rest med flyg eller tåg (även första klass och snabbtåg) 

alltid har rätt till avdrag om villkoren för avdragsrätt för hemresor är uppfyllda. Det innebär 

att en flyg- eller tågresa inte behöver vara det billigaste resealternativet. Det finns inte heller 

något krav på att du måste göra någon tidsvinst jämfört med andra kommunikationer. För 

flygresor gäller att avdrag medges för det billigaste flyget på den aktuella sträckan vid den 

aktuella tidpunkten.

När det inte finns godtagbara allmänna kommunikationer kan du få avdrag med: 

1. 18,50 kronor per mil med egen bil,

2. 9,50 kronor om du använder din egen, närståendes eller sambos förmånsbil som 
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går på något annat drivmedel än diesel (t.ex. bensin eller etanol), eller

3. 6,50 kronor per mil för diesel med din, närståendes eller sambos förmånsbil.

Du får dessutom dra av de faktiska utgifterna för väg-, bro- och färjeavgift samt trängsel-

skatt om du reser med egen bil. Och precis som för logikostnader har du rätt att dra av för 

resekostnad till samma belopp som du har erhållit som förmån från Bonliva AB.

Tips: Fyll i resekalendern vilka resor som avser hemresor. Spara resekvitton/biljetter för att 

kunna styrka avdragets storlek vid händelse av frågor från Skatteverket.

4. Deklaration
Inkomstdeklaration

Lön, logi och resor som erhållits från Bonliva AB och inkluderats på arbetsgivardeklaration/

AGI, är förtryckt på din deklarationsblankett i ruta 1.1. Du behöver inte göra någon justering 

från det förtryckta värdet om du vill värdera din bostadsförmån enligt Skatteverkets 

schablonvärden.

 

Alla avdrag för logi, hemresor och måltider/småutgifter som du har rätt till (enligt punkt 3 

ovan) ska läggas ihop till ett totalt avdrag. Därefter ska det totala avdraget läggas till manuellt 

i ruta 2.3 i inkomstdeklarationen (logikostnader, en hemresa per vecka samt måltider/

småutgifter). 

Du bör dokumentera hur du har beräknat avdragsbeloppets storlek, så att du enkelt ska 

kunna svara på frågor från Skatteverket om en granskning sker från deras sida.

5. Rätt skatt
Möjlighet till jämkning/procentbeslut

För att få en bättre kostnadsbalans kan du ansöka om jämkning. Detta gäller bl.a. när du 

har rätt till avdrag för tillfälligt arbete/hemresor enligt ovan. Jämkning innebär att skatten 

justeras under inkomståret istället för året efter, i samband med deklarationen. 
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Det är viktigt att notera att jämkningen motsvarar en förhandsdeklaration och ett sådant 

beslut är preliminärt. Skatteverkets slutliga bedömning av avdraget görs vid taxeringen. 

Därför är det viktigt att hålla koll på hur stort avdrag som har yrkats i jämkningsansökan och 

att det sedan stämmer med verkligheten.

Då Bonliva AB betalar ut lön veckovis behöver du som anställd konsult hos Bonliva göra 

denna jämkningsberäkning och meddela Bonliva ett procentbeslut. Detta ska göras i 

början av året för att undvika kvarskatt.

Ansökan om jämkning görs via blankett eller Skatteverkets e-tjänst genom länken nedan. I 

beslut anges nytt skatteavdrag per automatik i procent fr.o.m. inkomstår 2019. 

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/

jamkning.4.731e901069429e4958000460.html 

Egen skatteberäkning löpande under året

Ibland kan preliminärskatteavdrag som görs vid löneutbetalningar vara för lågt. Det är vanligt 

för anställda som har oregelbundna inkomster och flera arbetsgivare. 

För att undvika kvarskatt är det bra om du ofta kontrollerar att ditt preliminärskatteavdrag är 

tillräckligt högt. Du kan göra en egen skatteberäkning under inkomståret via Skatteverkets 

hemsida. På hemsidan kan du göra en uppskattning av årets totala tjänsteinkomst (inklusive 

ev. förmåner). Då kan du kan se om ditt preliminärskatteavdrag behöver ökas något och 

meddela Bonliva AB. Arbetsgivare kan justera skatteavdraget uppåt om du önskar det, men 

ett jämkningsbeslut rekommenderas vid varierande inkomster.  

Vill du göra en skatteberäkning av inkomståret 2020 eller beräkning för deklarationen 

avseende inkomståret 2019 kan du göra via denna länk:

https://app.skatteverket.se/rakna-skatt-client-skut-skatteutrakning/

Om du deklarerar på nätet, via Skatteverkets hemsida med Bank-Id, så får du också sin 

skatteberäkning där.

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/jamkning.4.731e901069429e4958000460.html
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/jamkning.4.731e901069429e4958000460.html
https://app.skatteverket.se/rakna-skatt-client-skut-skatteutrakning/


Bilaga 1 

Deklaration - Privatpersoner 
Jag har inte fått någon kontrolluppgift från min arbetsgivare eller 
pensionsutbetalare. Vad gör jag? 
De allra flesta kommer inte att få någon kontrolluppgift i år eftersom arbetsgivare och 
pensionsutbetalare har redovisat löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad. Tidigare 
redovisade de löner och skatteavdrag en gång om året. Uppgifterna kommer att vara förifyllda i 
din deklaration precis som vanligt. 

Du hittar de redovisade uppgifterna på Mina sidor. Välj Skatter och deklarationer och sedan 
Inkomstuppgifter. Kontakta den som har lämnat uppgifterna om det finns det uppgifter som du 
saknar eller som inte stämmer. 

När du får deklarationen, kontrollera att uppgifterna stämmer med dina löneutbetalningar. 
Kontakta din arbetsgivare så fort som möjligt om någon uppgift är fel eller saknas, så att de kan 
rätta uppgifterna i din deklaration på skatteverket.se. Skatteverket skickar dock inte ut någon ny 
deklaration på papper om en uppgift ändras. 

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/minasidor.4.3152
d9ac158968eb8fde5a.html 
 

 



 
 

 



BILAGA 2 
MINA SIDOR - SKATTEVERKET 
 

Nu kan du som anställd löpande följa vad din arbetsgivare har redovisat för lön och annan 
ersättning till Skatteverket varje månad. Det gäller även dig som får pension och annan 
ersättning, till exempel sjukersättning från Försäkringskassan. Du kan se inkomstuppgifterna 
genom att logga in på Mina sidor. 

 

 

 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/loggainochsedinainkomstuppgifter.4.
35c34f651660af3747c4df0.html 

 

 

 

 

Klicka på ” mina sidor” 

Klicka på ” skatter och deklarationer” 

Klicka på” inkomstuppgifter” 

Inkomstuppgifter 

Här ser du vilka uppgifter som din arbetsgivare, pensionsutbetalare, Försäkringskassan med flera har 
lämnat om dina inkomster varje månad. Du ser även hur mycket skatt som de har betalat in för dig varje 
månad. 
 
Uppgifterna är de som utbetalaren har lämnat i sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Uppgifterna 
ska stämma överens med ditt lönebesked eller utbetalningsbesked. 
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