
Kobeks nyhetsbrev ”Dra av gåvor”      2013-04-03 

Hej!  
Gåvor är normalt sett inte avdragsgilla, men det finns en del undantag 

som vi ska gå igenom i det här brevet. Vi delar in dem i tre grupper, 

gåvor till anställda, gåvor till kunder och gåvor till 

välgörenhetsorganisationer. 

Om gåvor till anställda 

Det finns tre typer av gåvor som du kan ge till din personal 

avdragsgillt. 

1. Minnesgåvor 

Om en av dina fast anställda fyller jämnt tex 50 år, eller har jobbat en 

länge tid i företaget (minst 25 år) så kan du fira dem med en så kallad 

minnesgåva . Och om en fast anställd slutar sin tjänst så är det också 

värt en minnesgåva tycker Skatteverket. 

Upp till 15 000 kr 
En minnesgåva får kosta upp till 15 000 kr, och du kan ge bort i stort 

sett vad som helst. Även vin och sprit, påpekar Skatteverket glatt. 

Du kan däremot inte ge bort pengar eller presentkort som går att byta 

mot pengar. Andra presentkort går bra. 

Läs noga på prislappen, om gåvan kostar mer än 15 000 kr till exempel 

15 001 kr så får du inte dra av någonting och den anställde måste betala 

skatt på gåvan. Och du får betala arbetsgivaravgifter. 

Minst 6 år på jobbet 
Du kan inte dela ut minnesgåvor till alla som kommer innanför dörren 

på ditt kontor. Den anställd måste ha en sammanlagd anställningstid på 

minst sex år. 

Bara en minnesgåva (plus en avskedspresent) 

En anställd kan bara få en avdragsgill minnesgåva en gång under sin tid 

hos dig. Plus ytterligare en gång som avskedsgåva när han eller hon 

slutar sin tjänst. 

2. Jubileumsgåvor 
Om ditt företag firar 25-, 50-, 75- 100-årsdag etc så kan du ge dina 

anställda en så kallad jubileumsgåva. Den får kosta upp till 1350 kr 

inklusive moms. 

Och precis som med minnesgåvor är det en absolut gräns. Kostar den 

mer än 1350 kr så blir hela gåvan skattepliktig för personalen och ej 

avdragsgill för dig. 

3. Julklappar 
Du kan ge dina anställda julklappar för upp till 450 kr inklusive moms.  

Om gåvor till kunder 
Det finns två typer av gåvor till kunder som du kan få avdrag för; 

 



 

1. Reklamgåvor 
En reklamgåva är en gåva av enklare slag tex almanackor, pennor eller 

liknande. Ofta med företagets logotyp. En reklamgåva kan också vara 

något från ditt eget sortiment. Den får inte vara av för personlig 

karaktär 

Du måste ge klapparna till ett större antal kunder för att de ska vara 

avdragsgilla. 

350 kronor inklusive moms får en reklamgåva kosta. 

2. Representationsgåvor 
En representationsgåva ska ha ett direkt samband med din verksamhet. 

Som att du skickar blommor till en kund som öppnat en ny butik eller 

nytt kontor. Eller att du skickar en chokladask, i stället för att bjuda på 

krogen i samband med en avslutad affär  

Däremot blir det alldeles för personligt och ej avdragsgillt om du 

uppvaktar en kund på hans eller hennes födelsedag. 

En representationsgåva får kosta 180 kr plus moms. Kostar den mer så 

blir överskjutande del en ej avdragsgill kostnad. 

 

Gåvor till välgörenhetsorganisationer.  
Sen den förra året kan du som privatperson ge bort 6.000 kr året och 

få en viss skattelättnad. 

Företag kan inte göra avdrag enligt de här reglerna 

De här villkoren gäller: 
Du måste ha fyllt 18 år. 

Du måste ge pengarna till en Godkänd gåvomottagare. 

Du måste sammanlagt ge bort minst 2.000. kr under året. 

Varje gåva måste vara minst 200 kr. 

Om du lever upp till kraven så får du en skattereduktion på 25 procent 

av gåvobeloppet. 

Har du gett bort 6.000 kr så får du 1.500 kr i minskad skatt. 

Godkänd gåvomottagare 
Välgörenhetsorganisationer och liknande kan ansöka om att bli 

Godkända gåvomottagare. 

 

 

 


