
Rutiner för fribiljetter 

Rutiner för fribiljetter från arrangörer av evenemang som kommunen har avtal med, lämnar bidrag till eller av 
annan anledning erhåller biljetter av. 

Med utgångspunkt från gällande rättsläge och genomförda skatterevisioner har framgått att fribiljetter till olika 
evenemang under vissa omständigheter är en skattepliktig förmån för mottagaren. Vid dessa tillfällen inträder 
även arbetsgivarens skyldighet att redovisa detta som en skattepliktig förmån vilket även leder till att sociala 
avgifter ska erläggas. 

Tre olika typfall kan utskiljas vid tillhandahållande av fribiljetter: 

1  Bedömningen är att skatteplikt ej uppkommer 
Detta gäller när kommunen upphandlar en verksamhet och skriver in i avtalet att utföraren ska leverera 
överenskommet antal biljetter till resp. evenemang för att beställaren ska kunna följa upp att beställd 
verksamhet utförs på överenskommet vis. I sådana fall kan personer som har en direkt koppling till beställarens 
behov av kontroll utan skattekonsekvenser ta emot en biljett för personligt bruk. I det fall det finns tillgång till 
fler biljetter än vad som det av uppföljningsskäl åtgår till ett visst evene-mang återlämnas dessa biljetter till 
arrangören enligt fastställda rutiner. 

I det fall andra personer än de som har en naturlig koppling till att utöva någon form av kontroll av 
evenemanget får tillgång till fribiljetter måste detta äga rum i samband med extern eller intern representation 
för att förmånen ska vara skattefri. Representationen måste vara dokumenterad enligt de regler som gäller för 
representation i andra sammanhang inom kommunen. Det vill säga syfte, deltagare och ev. program ska 
framgå (se exempel i representationspolicyn). En anhörig eller bekant kan inte medverka skattefritt vid sådana 
tillfällen. 

2  Bedömningen är att skatteplikt uppkommer 
Till denna kategori hör biljetter som inte kan kopplas till en av kommunen beställd verksamhet eller tjänst och 
där det således inte av detta skäl föreligger något behov av uppföljning eller kontroll av verksamheten. 
Exempel på sådana evenemang är biljetter till LHCs matcher som således är en skattepliktig förmån oavsett 
vilka medarbetare/förtroendvalda som får biljetterna. Undantag från denna huvudregel är när fribiljetter 
används i samband med representation (se ovan). 
 

3  Bedömningen ”beror på de samlade omständigheterna” 
Vid tilldelning av biljetter från evenemang där det inte finns något avtal mellan arrangören och kommunen 
men där kommunen lämnar bidrag till verksamheten görs bedömningen att i normalfallet kan dessa biljetter 
hanteras enligt 1 ovan utan att skatteplikt uppkommer. 

I denna kategori finns även ett antal andra olika tänkbara situationer som kan bli aktuellt att ta ställning till. I 
varje enskilt fall är det de ”samlade omständigheterna” som avgör om de ska hänföras till kategori 1 eller 2 
ovan. För att få hjälp med bedömningen rekommenderas att verksamheten kontaktar sakkunnig (Lars Lövgren, 
Klk, Pär Nilsson, Klk). 

Kommunens loge i Cloetta Center 
Regler och anvisningar för logens användande har kommundirektören fattat beslut om i särskild handling 
daterad 2009-09-21. 

Huvudregel 
Verksamheterna förutsätts agera så att det inte uppkommer några skattepliktiga förmåner och därmed inte 
heller skyldighet för kommunen att lämna uppgifter om skattepliktiga förmåner samt erlägga sociala avgifter 
för dessa. 

 


