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Vad kan du göra avdrag för? 

 

Grundprincipen är att du har rätt att yrka avdrag för alla kostnader nödvändiga för 

yrkets förvärvande. Nedan följer några avdrag som Frilans Finans genom mångårig 

erfarenhet vet att Skatteverket godkänner. 
 

För att säkerställa att dina avdrag behandlas och betalas ut så snabbt och smidigt som 

möjligt, behöver 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. 

 

• Skicka in dokumentationen i original. Det är inte godkänt att skicka in kopior på 

kvitton och fakturor.  

 

Alla fysiska kvitton eller fakturor ska märkas med LevID och skickas till följande 

adress:  

 

Frilans Finans Sverige AB 

Dag Hammarsköldsväg 13 

752 37 UPPSALA 

 

Digitala underlag mailas till avdrag@frilansfinans.se. 

 

• När du beställer varor mot faktura skall fakturan vara ställd i Frilans Finans 

bolagsnamn, adress samt organisationsnummer.  

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. 

Organisationsnummer på företaget du köpt varan eller tjänsten av skall även framgå. 
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Nedan finner du en lista över kostnader som vi av erfarenhet vet att skatteverket godkänner. 

Vi rekommenderar dig att höra av dig till Klientstöd om du har några frågor kring avdrag som 

relaterar till din verksamhet.  

 

 

 
 JA NEJ Tänk på: 

Kontorsmaterial Penna, papper, gem, 

sudd, bläckpatroner, 

frimärken, frakt m.m. 

Skrivare, scanner, fax, 

skrivbord, stol 

Det går att yrka avdrag för 

varor som inte har ett 

bestående värde. 

Förbrukningsmaterial Målarfärg, städmaterial, 

spik, skruv osv.  

 Kostnaden måste gå att 

relatera till det arbete som 

utförts.  

Resekostnader Hotell, hyrbil. Lunch, kaffe, fika, 

middag 

Kostnader för mat ska 

förmånsbeskattas, denna 

möjlighet finns inte. 

Ansök om ersättning i 

form av traktamente.  

Transport Bil, båt, tåg, flyg, taxi, 

parkering, trängselskatt.  

 Resedatum måste stämma 

överens med angivet 

arbetsdatum. 

Inventarier Hyrdator, hyra av 

grävmaskin, hyra av 

borrmaskin, hyra av 

slipmaskin. 

Dator, grävmaskin, 

borrmaskin, slipmaskin 

Det går bra att yrka 

avdrag för hyra av verktyg 

som stämmer överens med 

angivet arbetsdatum.  

Lokalhyra Hyra av kontor.  Du kan yrka avdrag för 

lokalhyra i relation till 

angivna arbetsdatum. 

Arbetskläder Skyddskläder, skor med 

stålhätta, varselplagg, 

skyddsglasögon mm. 

T-shirt, strumpor m.m. Gäller enbart 

skyddskläder nödvändiga 

för yrkets utförande. 
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