Anvisningar för ersättningar och förmåner
Målet med Flygvapenfrivilligas Riksförbunds anvisning för ersättningar och förmåner är att underlätta
och skapa förståelse för de skattemässiga riktlinjer som tillämpas i organisationen för att följa lagstiftad
skattelag.
Denna anvisning omfattar anställda såväl kanslipersonal som instruktörer, förtroendevalda och
funktionärer, samt kursdeltagare på kurser och arrangemang anordnade av Flygvapenfrivilligas
Riksförbund, oavsett organisationstillhörighet.
Kursdeltagare och elever
• Kursdeltagare och elever erhåller fri kost under utbildningen.
•

Kursdeltagare och elever erhåller fria resor till och från kursplatsen. För vidare information
gällande bokning av resor, se Resepolicyn. Observera att ersättning endast utgår med en styck
ditresa och en styck hemresa.

Kurschefer, instruktörer och funktionärer
• Tjänstgörande personer såsom kurschef, instruktörer och funktionärer, står för sina egna
matkostnader under tjänstgöring vid utbildning. Erhålls fria måltider som bekostas av
arbetsgivaren ska detta framgå på reseräkningen och måltiderna förmånsbeskattas i enlighet
med Skatteverkets regelverk för förmånsbeskattning.
•

Tjänstgörande personer erhåller ersättning för resor till och från kursplatsen. För vidare
information gällande bokning och ersättning av resor, se Resepolicyn. Observera att ersättning
endast utgår med en styck ditresa och en styck hemresa.

Kanslipersonal
• Anställd tjänsteman vid Flygvapenfrivilligas Riksförbunds kansli följer Skatteverkets
bestämmelser avseende traktamenten och andra kostnadsersättningar vid resor såsom
konferenser, tjänsteresor etc.
Styrelse
• I enlighet med Skatteverkets regelverk är deltagande för förtroendevalda vid styrelsemöten
skattepliktiga och erhålls fria måltider skall dessa förmånsbeskattas.
• Även måltider innan och efter styrelsemötens genomförande förmånsbeskattas om
styrelsedeltagare erhåller mat som bekostas av Flygvapenfrivilligas Riksförbund.
• Redovisning av förmån görs på reseräkning.
• Arbetsmöten som hålls i anslutning till styrelsemöte undantas från förmånsbeskattning och
likställs med konferens.
• Resor till och från styrelsemöten ersätts av Flygvapenfrivilligas Riksförbund, se Resepolicyn.
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Övriga
• Deltagare på konferenser och andra arbetsmöten beskattas i enlighet med Skatteverkets
regelverk.
• Under arrangemangets förbestämda program är deltagandet undantaget för
förmånsbeskattning.
• För tiden innan och efter arrangemangets genomförande betalar deltagaren själv för sina
kostnader i form av förtäring.
• Om Flygvapenfrivilligas Riksförbund står för deltagarnas måltider innan och efter arrangemanget
ska detta tas upp för förmånsbeskattning i enlighet med Skatteverkets regelverk för
förmånsbeskattning. Redovisning görs på reseräkning.

Representation
Vid intern-och extern representation behövs ett direkt affärssyfte med representationen. Namn på
deltagare och syfte med representationen behöver anges.
Konferenser
För att en konferens ska klassas som avdragsgill och deltagarna undantas från förmånsbeskattning
behöver följande uppfyllas;
-Helhetsbedömning av genomförande
-Program med 6 timmar/dag
-Nytta med konferensen

Övrigt
Lönespecifikation
Flygvapenfrivilligas Riksförbund skickar ut lönespecifikationer via Kivra. Gå in på www.kivra.com för att
skapa konto.
Löneutbetalning
Flygvapenfrivilligas Riksförbund använder sig av Swedbanks lön-och utbetalningssystem (SUS) vid
utbetalning av lön/ersättningar. Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister på www.swedbank.se.
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