
 

Instruktion för ifyllande av reseräkningar inom SMFF 

Inledning 

För att underlätta för SMFF:s kansli och kassör ges här synpunkter på hur reseräkningen ska 

fyllas i. 

Två blanketter används för att göra det lättare att räkna ut hur kostnaderna är uppbyggda: 

 Reseräkningsformuläret i Excel 

 Förtydligande av reseräkning i Word. 

Förtydligande av reseräkning 

För att enkelt kunna redovisa vad som har gjorts, biljetter som har inköpts, 

traktamentskostnader i olika länder med mera är det fördelaktigt att först spalta upp detta på 

nedanstående sätt (ett exempel där traktamente betalas ut): 

Biljetter 

Flygtaxi Bostaden - Arlanda 409:00 

Flygbiljett Stockholm – Genève ToR 1579:00 

Tågbiljett Genève flygplats – Lausanne ToR 50 CHF 379:00 

 

Bilkostnader 

Egen bil bostaden – Arlanda ToR = 64x1:85 118:40 

 

Kost och logi 

Hotel Aulac, Lausanne, Schweiz = 570 CHF 4324 

 

Traktamenten 

04-18 Avresa Arlanda 06:10. Landning Genève 10:45.  

Helt utlandstraktamente Schweiz = 862 

862 

04-19 Helt utlandstraktamente Schweiz = 862 862 

04-20 Helt utlandstraktamente Schweiz = 862 862 

04-21 Helt utlandstraktamente Schweiz = 862 862 

04-22 Avresa Genève 18:50. Landning Arlanda 21:25 

Helt utlandstraktamente Schweiz = 862 

862 

 

Avdrag 

Ersättning för styrelseuppdrag 200 CHF 1517:00 

 

 



 

Utdrag ur Skatteverkets traktamentsregler 

Som halv dag räknas avresedagen om resan påbörjas klockan 12.00 eller senare och 

hemkomstdagen om resan avslutas klockan 19.00 eller tidigare. 

Observera att man även ska göra avdrag för frukosten om den  

ingår i hotellpriset som den vanligen gör, om inte ska det bevisas i hotellnotan. 

Avdrag på traktamentet för kost i Sverige 

För resor som pågått i Sverige har Skatteverket uppskattat värdet av frukost, lunch och 

middag. Ifall en eller flera av dessa måltider kvalificerar för avdrag på traktamentet sker det 

enligt följande: 

Schablonavdrag måltider Heldag, maximibelopp 220 kr Halvdag, halvt max.bel 110 kr 

Frukost, lunch och middag 198 kr 99 kr 

Lunch och middag 154 kr 77 kr 

Lunch eller middag 77 kr 39 kr 

Frukost 44 kr 22 kr 

 

Avdrag på traktamentet för kost i utlandet 

Istället för fasta värden på måltiderna, som är fallet för traktamente i Sverige, görs 

måltidsavdragen som en procentandel av normalbeloppen för varje land: 

Schablonavdrag måltider Heldag normalbelopp Halvdag, halvt normalbelopp 

      

Frukost, lunch och middag - normalbelopp x 85 % - 50 % x normalbelopp x 85 % 

Lunch och middag - normalbelopp x 70 % - 50 % x normalbelopp x 70 % 

Lunch eller middag - normalbelopp x 35 % - 50 % x normalbelopp x 35 % 

Frukost - normalbelopp x 15 % - 50 % x normalbelopp x 15 % 

 

På Skatteverkets hemsida finns ytterligare information om traktamente: Gå till Skatteverkets 

tabell 

 

 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/traktamente.4.dfe345a107ebcc9baf80006547.html
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/traktamente.4.dfe345a107ebcc9baf80006547.html

