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Kobeks nyhetsbrev   ” Avdrag för julgåvor och julfester ”           2015-11-19 

Du har just återhämtat dig från midsommarfirandet. Och nu är det helt plötsligt jul. 

Så det är hög tid att titta på vilka regler som gäller för julklappar och julfester 2015. 

Vi börjar med julklapparna. Och längre ner i brevet går vi igenom avdragsmöjligheten för 
julbord och julfester. 

Julklappar till anställda 

Du kan ge dina anställda julklappar för 450 kronor per person, moms inräknat. Då är 
julklappen avdragsgill för dig och skattefri för mottagaren. 

Frakten räknas inte 

Du behöver inte räkna med fraktkostnaden i priset. 

Absolut inte dyrare 

Om du känner dig generös och köper en dyrare julklapp så blir hela beloppet skattepliktigt för 
den som får julklappen. 

Och du får inte dra av momsen. Inte bra för julstämningen. 

Inte högre marknadsvärde 

Marknadsvärdet på gåvan får inte heller överstiga 450 kronor inklusive moms. 

Paketets innehåll 

Du får i princip ge vad du vill i julklapp, bara det inte är pengar. Presentkort går bra om de 
inte går att bytas in mot pengar. 

Julklappar till kunder 

Julklappar till kunder är inte avdragsgilla. Däremot, påpekar Skatteverket, är så kallade 
reklamgåvor avdragsgilla. 

En reklamgåva kan vara något från ditt eget sortiment. Eller enklare grejer med företagets 
namn eller logotyp. Till exempel almanackor och liknande. 

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

Högst 350 kr inklusive moms 

Högsta förvaltningsdomstolen har bestämt att reklam-gåvor till kunder nuförtiden får kosta 
350 kr med moms. 

Se upp 

Tänk på att gränsen mellan avdragsgill gåva och åtalbar muta är hårfin. En flaska vin för 500 
kronor har setts som muta. 
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Gåvor till välgörenhet 

En del företag har valt att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer i stället för att dela ut 
julklappar. 

Tanken är fin, men däremot inte avdragsgill. 
  

Julfester för anställda 

Julmat 

För måltiden kan du dra av 90 kronor plus moms per person. Om du bjuder på lunch, middag 
eller supé. 

Bjuder du av någon anledning bara på frukost eller fika på din julfest får du dra av 60 kronor 
plus moms per person. 
  

Kringkostnader 

För andra kostnader som lokalhyra och underhållning kan du dra av 180 kronor plus moms 
per person. 

Resor 

Resor till festen och kostnader för övernattning är avdragsgilla i sin helhet. 

En övernattning 

Skatteverket tycker att en övernattning räcker. 

Gäster 

Till din julfest kan du bjuda in dina anställda, deras familjer, pensionerade anställda, delägare 
och delägares familjer. 

Antal fester 

Skatteverket ser julfester och julbord som vilken firmafest som helst. Och du kan ha två 
avdragsgilla firmafester 
per år. 

Julfester för kunder 

För att julbord för kunder ska vara avdragsgillt krävs det att det är i samband med en 
affärsförhandling, och inte bara för att det råkar vara jul. 

Och i så fall kan du dra av 90 kronor plus moms per person. 


