Avdragsguide Frilans Finans

Introduktion
Denna skrift har Frilans Finans tagit fram i ett försök att skapa större klarhet kring
Skatteverkets regler för avdrag. Frilans Finans mångåriga erfarenhet på området visar att
det finns få tydliga regler och i många fall måste det yrkade avdraget prövas enskilt. Som
klient hos Frilans Finans är du alltid välkommen att kontakta Klientstöd för att diskutera och
få råd. Till sist, att yrka avdrag är bra! Det ger dig mer pengar att behålla utav ditt arbete.
Vad kan du yrka avdrag för?
Grundprincipen är att du har rätt att yrka avdrag för alla ”kostnader nödvändiga för yrkets
förvärvande”, och som förbrukas under din fakturaperiod. Inköp med bestående värde kan
du prova att ta upp i din privata deklaration, om kostnaden har stark anknytning till ditt
arbete.
Här nedan följer några avdrag som Frilans Finans genom mångårig erfarenhet vet att
Skatteverket godkänner.

Körsträcka med egen bil (reseersättning)
Uppehälle
Bilhyra
Tåg-, buss-, taxi- och flygresor
Parkeringsavgifter
Kontorsvaror
Förbrukningsmaterial
Porto
Hyra för arbetslokal, maskiner eller annat med bestående värde
Kontantkort till mobiltelefon du använder i tjänsten
Vad behöver du göra?
När du lägger in dina avdrag på Frilans Finans behöver du inte tänka på momsen på ditt
utlägg. Allt du behöver göra är att ange det totala belopp du har betalat för varan eller
tjänsten.

Frilans Finans (och Skatteverkets) regler för avdrag
För att säkerställa att dina avdrag behandlas och betalas ut så snabbt som möjligt, måste du
se till att följande kriterier är uppfyllda:
• Alla avdrag du gör är för utgifter som är helt nödvändiga för att kunna utföra dina
arbetsuppgifter.

• Du får inte ta med kostnader som har uppkommit innan dina uppdrag med
Frilans Finans.
• Skicka in nödvändig dokumentation som styrker det du yrkar avdrag för, t.ex.
kvitto eller faktura.
• Skicka in dokumentationen i original. Det är inte godkänt att skicka in kopior på
kvitton och fakturor.
• När du beställer varor mot faktura skall fakturan vara ställd i Frilans Finans’
bolagsnamn, adress samt organisationsnummer.
o Frilans Finans Sverige AB
o Dag Hammarsköldsväg 13
o 752 37 UPPSALA

Frilans Finans får inte göra avdrag för fakturor ställda i ert privata namn. Samtliga
fakturor skall vara förskottsbetalade av dig!
• Underlagen som skickas in till Frilans Finans skall vara godkända enligt
Skatteverkets regler. Det skall framgå vilken momssats som gäller på den köpta
varan eller tjänsten. Momsen måste vara angiven både i procent och som faktiskt
belopp. Det skall även framgå organisationsnumret på företaget du köpt varan
eller tjänsten av.

