Handbok för sammankomster där måltider och enklare
förtäring intas, för kostförmån/icke kostförmån enligt
inkomstskattelagen.
Att bli bjuden på måltid av sin arbetsgivare är, enligt inkomstskattelagen i regel en skattepliktig förmån oavsett om det är Uppsala universitet eller någon
annan som betalar, så länge måltiden har sin grund i anställningen. Det betyder att man betalar skatt på ett schablonbelopp. Det schablonmässiga
förmånsvärdet är tänkt att motsvara den inbesparing man gör i sina privata kostnader.

Hur ska kostförmånen redovisas?
Har det gjorts ett utlägg för måltider är det den som anordnar sammankomsten som är ansvarig för att redovisning av kostförmåner görs till löneenheten via
blanketten, Kostförmån sammankomst 3.0.13
Faktureras kostnaden till institutionen behöver varje institution/motsvarande ha en intern rutin för hur redovisningen av kostförmånen ska göras. Utifrån
den lokala rutinen skickas den ifyllda blanketten Kostförmån sammankomst 3.0.13 till löneenheten för registrering av förmånen i Primula.
För anställda med SINK-skatt redovisas antal måltider på blanketten Ersättning SINK 3.0.6
När kostförmån uppstår i samband med tjänsteresa anger resenären det i sin reseräkningen, se respektive manual för detta:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=67546583
Vid samtliga måltidsredovisningar bifogas följande:
- deltagarlista där deltagares namn, funktion och företag/organisation anges
- syfte med sammankomsten där det framgår vilken verksamhetsanknytning sammankomsten har (att som syfte ange "äta lunch/middag"
betrakas inte som tillräcklig verkssamhetsanknytning av skatteverkets rättsavdelning)
- agenda/schema/dagordning/program för sammankomsten

Uppsala universitets riktlinjer för representation och gåvor finns på Medarbetarportalen:
http://regler.uu.se/digitalAssets/334/c_334286-l_3-k_14-787-140624-riktlinjer-for-representation-och-gavor.pdf
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Sammankomster
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Sammankomst

Beskrivning

Kostförmån

Arbetslunch/middag på arbetsstället

Arbetslunch/middag på restaurang

Begrepp

Traditionella akademiska högtider kan ses som representation. Det är det huvudsakliga syftet med
representationen som ska styra om det ska ses som intern eller extern representation

Två eller flera anställda beställer lunch/middag till arbetslokalen, under pågående arbete.
Arbetsmöten över lunchtid p g a lunchtid är enda tillgängliga tid som finns för mötet

Två eller flera anställda träffas för gemensam lunch och diskussion i arbetsfrågor på en restaurang

Nej

Intern 500kr/person
Extern 700kr/person

Intern/extern
representation

Ja

Ska i möjligaste mån
undvikas

Arbetsmåltid

Ja

Ska i möjligaste mån
undvikas

Arbetsmåltid

Besök
Ambassadör eller rektor/företrädare för
utländskt universitet besöker Uppsala
universitet. En eller flera representanter
från UU deltar i lunch/middag.

Syftet med sammankomsten ska vara att skapa eller bibehålla affärskontakter, ej riktas
återkommande till samma personer. Nära verksamhetsanknytning.

Nej

700 kr/person
Antalet interna deltagare
Extern representation,
bör inte vara fler än antalet måltid
externa deltagare.

Besök
Enklare förtäring i samband med gästers
besök

Det bjuds på enklare förtäring i samband med besök av externa gäster. Exempel på enklare
förtäring är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare
smörgås som inte ersätter en måltid.

Nej

100 kr/person

Disputation
Betygsnämnden äter lunch inför/efter
disputation

Om en anställd blir bjuden på en måltid av sin arbetsgivare (eller får en måltid på grund av sin
anställning) i samband med sitt ordinarie arbete uppstår en skattepliktig kostförmån. Som anställd Ja. För samtliga som får ersättning från UU
räknas alla som mot ersättning utför någon typ av uppdrag eller arbete åt universitetet.

Arbetsmåltid

Disputation
Om en anställd blir bjuden på en måltid av sin arbetsgivare (eller får en måltid på grund av sin
Handledare, disputant och/eller opponent
anställning) i samband med sitt ordinarie arbete uppstår en skattepliktig kostförmån. Som anställd Ja. För samtliga som får ersättning från UU
äter lunch för att prata ihop sig eller som
räknas alla som mot ersättning utför någon typ av uppdrag eller arbete åt universitetet.
avslut på handledning

Arbetsmåltid

Disputation
Om en anställd blir bjuden på en måltid av sin arbetsgivare (eller får en måltid på grund av sin
Handledare äter middag med opponenter anställning) i samband med sitt ordinarie arbete uppstår en skattepliktig kostförmån. Som anställd Ja. För samtliga som får ersättning från UU
inför/efter disputation
räknas alla som mot ersättning utför någon typ av uppdrag eller arbete åt universitetet.

Arbetsmåltid

Disputation
Mottagning i samband med disputation
Kollegor, släkt och vänner

Man kan bjuda på enklare förtäring (ej alkoholhaltiga drycker) utan att det blir fråga om
förmånsbeskattning. Exempel på enklare förtäring är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te
respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

Donationer
Måltid vid sammankomst med donatorer
som är anställda vid UU.

Om en anställd donerar medel så räknas även den personen som extern då det är privatpersonen
som donerar och inte personen i form av anställd. Syftet med sammankomsten ska vara att skapa
kontakt med eller bibehålla donator (som är anställd) och får ej riktas återkommande mot samma Nej
personer, samt ske i nära verksamhetsanknytning.
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Kommentarer från
skatteinformatörernas
granskning av handboken

Öl och vin får ingå vid
intern/extern
representation i den mån
de ryms inom
beloppsramen för
lunch/middag el supé.

Alkohol utan måltid

Akademiska högtider måltid
Proffesorsinstallation
Doktorspromotion
Kransbindningsfest

Högsta tillåtna
belopp inkl. moms
enl UU:s riktlinjer

Nej

Sammankomster

Extern representation,
enklare förtäring

100 kr/person

700 kr/person
Antalet interna deltagare
Extern representation,
bör inte vara fler än antalet måltid
externa deltagare.
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Donationer
Måltid vid sammankomst med potentiell
donator eller befintlig donator.

Syftet med sammankomsten ska vara att skapa kontakt med eller bibehålla donator och får ej
riktas återkommande mot samma personer, samt ske i nära verksamhetsanknytning.

Nej

700 kr/person
Antalet interna deltagare
Extern representation,
bör inte vara fler än antalet måltid
externa deltagare.

Enklare förtäring på arbetsplatsen

Erbjuds enklare förtäring på arbetsplatsen måste den vara tillgänglig för samtliga anställda på
arbetsplatsen för att vara skattefri. Exempel på enklare förtäring är läskande alkoholfri dryck,
kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

Nej

Kostnad enl. ramavtal

Nej

700 kr/person
Antalet interna deltagare
Extern representation,
bör inte vara fler än antalet måltid
externa deltagare.

Event
För utländska alumner i utlandet (där
alumnchapter finns). Eventen sker ofta i
samband med rektors/motsvarande besök Syftet med sammankomsten ska vara att skapa kontakt med eller bibehålla kontakter och får ej
i olika länder. UU bjuder på middag och riktas återkommande mot samma personer, samt ske i nära verksamhetsanknytning.
har någon verksamhet i samband med
middag. De som deltar är tidigare
studenter vid UU.

Firande av publikation

Man kan bjuda på enklare förtäring (dock inte alkoholhaltiga drycker) utan att det blir fråga om
förmånsbeskattning. Exempel på enklare förtäring är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te
respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

Nej- vid enklare förtäring

Bjuds det på måltid uppstår en skattepliktig kostförmån

Ja- vid måltid

100 kr/person vid enklare
förtäring

Personalvård

Personalvård

Arbetsmåltid

Forskarskola extern, måltider

Anställda deltar på externt arrangerad kurs/konferens. Forskarutbildning med kurser som delvis är
gemensamt för alla antagna doktorander. Forskarskolor har ofta ganska breda teman för att gynna
Ja
tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika forskningsämnen och skapa större dynamiska miljöer
med doktorander från olika forskarutbildningsämnen.

Extern kurs/konferens

Forskarskola intern, måltider

Anställda deltar på internt arrangerad kurs/konferens. Forskarutbildning med kurser som delvis är
gemensamt för alla antagna doktorander. Forskarskolor har ofta ganska breda teman för att gynna
tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika forskningsämnen och skapa större dynamiska miljöer Nej- om kurstillfället är kortare än en vecka Kostnad enl. ramavtal
med doktorander från olika forskarutbildningsämnen. För att det inte ska blir fråga om
skattepliktig förmån får kursen/konferensen pågå högst en vecka i sträck.

Intern kurs/konferens

Ja -För samtliga som får ersättning från UU
Arbetsmåltid
Om en anställd blir bjuden på en måltid av sin arbetsgivare (eller får en måltid på grund av sin
om mötet handlar om ett
Forskningssamarbeten
anställning) i samband med sitt ordinarie arbete uppstår en skattepliktig kostförmån. Som anställd pågående/löpande samarbete
Måltid vid möten med deltagare från UU
räknas alla som mot ersättning utför någon typ av uppdrag eller arbete åt universitetet.
700 kr/person
Extern representation,
och andra universitet/externa företag.
Antalet interna deltagare
Nej-om det är ett inledande möte om ett
måltid
bör inte vara fler än antalet
eventuellt samarbete/affärsförhandling
externa deltagare.
Fruktkorgar på arbetsplatsen
Fundraisingevent i Sverige eller
utomlands (ofta i samband med rektors
besök), måltid
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Gratis frukt på arbetsplatsen. Skattefri förmån under förutsättning att det är tillgängligt för
samtliga anställda på arbetsplatsen.
Syftet med sammankomsten ska vara att skapa kontakt med eller bibehålla kontakter och får ej
riktas återkommande mot samma personer, samt ske i nära verksamhetsanknytning.

Nej

Kostnad enl. ramavtal

Nej

700 kr/person
Antalet interna deltagare
Extern representation,
bör inte vara fler än antalet måltid
externa deltagare.

Sammankomster

Ingen förmånsbeskattning om den
interna kursen är tillfällig och
kortvarig.

Även för externa deltagare kan
kosten vara skattepliktig. Om någon
deltar pga. sin anställning (har annan
arbetsgivare än UU) är kosten
skattepliktig. Om UU står för
kostnaden ska UU påföra förmånen.
Om kostnaden faktureras till
respektive arbetsgivare är det denne
som ska påföra förmånen.

Personalvård
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Fundraisingseminarier, måltid

Gästföreläsare
Lunch tillsammans med gästföreläsare i
samband med föreläsning

Informations-/ planeringsmöte enklare
förtäring

Informations-/planeringsmöte ang.
löpande arbete, måltid
(Möten om t ex planering på kort sikt
eller möten om aktuella arbetsfrågor,
både interna och externa deltagare)

Ledande internationella forskare/föreläsare inom fundraising bjuds in till UU för att föreläsa för
UU:s ledning om fundraisingverksamhet. Seminarierna har scheman och deltagarförteckning. För
Nej
att det inte ska blir fråga om skattepliktig förmån får kursen/konferensen pågå högst en vecka i
sträck.

Om en anställd blir bjuden på en måltid av sin arbetsgivare (eller får en måltid på grund av sin
anställning) i samband med sitt ordinarie arbete uppstår en skattepliktig kostförmån. Som anställd
Ja. För samtliga som får ersättning från UU
räknas alla som mot ersättning utför någon typ av uppdrag eller arbete åt universitetet.

Man kan bjuda på enklare förtäring (dock inte alkoholhaltiga drycker) utan att det blir fråga om
förmånsbeskattning. Exempel på enklare förtäring är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te
respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

Nej

Man kan bjuda på enklare förtäring (dock inte alkoholhaltiga drycker) utan att det blir fråga om
förmånsbeskattning. Exempel på enklare förtäring är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te
respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

Nej- vid enklare förtäring

Tillfällen där någon nyanställs är enstaka händelser och får bedömas som viktiga både ur personal- Nej- om det ingår i ett introduktionsprogram
och organisationssynpunkt. Dessa tillfällen kan hänföras till intern representation. Det kan vara
både när arbetsgivaren samlar hela personalen och i en mindre konstellation. Det är dock viktigt
att måltiden ingår som en punkt i ett introduktionsprogram.
Ja- om det är spontant för att lunchtid
inträffar
Spontana måltider för att lunchtiden inträffar vid mötet ses inte som intern representation.

Läraren är anställd.
Introduktionsutbildning för nya mentorer
Studenter som bjuds på måltider förmånsbeskattas inte, under förutsättning att de inte får
(studenter, icke universitetsanställda)
ersättning för arbete/uppdrag de utför åt universitetet – i så fall räknas även studenterna som
Måltid
anställda och ska förmånsbeskattas för fri kost.
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100 kr/person

Konferensarrangemang
för egna anställda

Ingen förmånsbeskattning om den
interna konferensen är är tillfällig
och kortvarig.

Arbetsmåltid

Även för externa deltagare kan
kosten vara skattepliktig. Om någon
deltar pga. sin anställning (har annan
arbetsgivare än UU) är kosten
skattepliktig. Om UU står för
kostnaden ska UU påföra förmånen.
Om kostnaden faktureras till
respektive arbetsgivare är det denne
som ska påföra förmånen.

Personalvård

Arbetsmåltid

Om en anställd blir bjuden på en måltid av sin arbetsgivare (eller får en måltid på grund av sin
Ja- vid måltid
anställning) i samband med sitt ordinarie arbete uppstår en skattepliktig kostförmån. Som anställd
räknas alla som mot ersättning utför någon typ av uppdrag eller arbete åt universitetet.

Mötet ska vara riktad till hela personalen eller avdelningen och handla om viktig information som
Informationsmöte med viktig information
arbetsgivaren vill nå ut med till sin personal, t ex org.förändringar, omlokaliseringsfrågor eller
Nej
för anställda, måltid
andra stora frågor (ej information om löpande arbetet, tex budget, VP, finansiering, bemanning)

Introduktion av ny medarbetare
Måltid i samband med introduktionen

Kostnad enl. ramavtal

100kr/person

Informationsmöte för
anställda, måltid

Normal kostnad för dagens
lunch alt max 500
kr/person om det rör sig
Intern representation
om hel dag som avslutas
med middag
Normal kostnad för dagens Informationsmöte för
lunch alt max 500
anställda, måltid
kr/person om det rör sig
om hel dag som avslutas
med middag
Arbetsmåltid

Ja-läraren
Arbetsmåltid
Nej- studenterna

Sammankomster

Sid 4 (6)

Kaffe/te på arbetsplatsen

Gratis kaffe/te på arbetsplatsen. Skattefri förmån under förutsättning att det är tillgängligt för
samtliga anställda på arbetsplatsen.

Nej

Kostnad enl. ramavtal

Personalvård

Kringaktiviteter
Extern representation

Kan avse teaterbiljetter, musikunderhållning eller dyl i samband med representation.

Nej

350 kr/person

Extern representation,
kringaktiviteter

En anställd som har i uppdrag att delta på kurs eller konferens representerar UU om den anställde
Kurs/konferens extern
deltar aktivt genom att t.ex. hålla föredrag eller mer passivt genom att finnas där och i
Anställd deltar på externt arrangerad
förkommande fall svara på frågor. Eftersom den anställde har i uppdrag att representera UU är det Nej
kurs/konferens och representerar UU och
extern representation och lunchen som serveras är därmed en skattefri förmån. Detta gäller
medverkar i programmet, måltid
oavsett om arbetsgivaren har betalat en deltagaravgift eller inte.
Kurs/konferens extern
Antställd deltar på externt arrangerad
kurs eller konferenes i syfte hålla sig à
jour med utvecklingen inom sitt
yrkesområde, kompetensutveckla sig för
att kunna utföra sina arbetsuppgifter,
måltid
Kurs/konferens intern
Anställd deltar på internt arrangerad
kurs/konferens med externa deltagare,
måltid
Kurs/konferens intern
Anställd deltar på internt arrangerad
kurs/konferens med interna deltagare.
T ex konferens om årlig
verksamhetsplanering eller kurs som
kompetensforum anordnar, måltid

Extern representation,
måltid

Om en anställd blir bjuden på en måltid av sin arbetsgivare (eller får en måltid på grund av sin
anställning) uppstår en skattepliktig kostförmån.

Kurs- och
konferensavgifter, extern
leverantör

Ja
Om arbetsgivaren betalar en utbildning som inte motiveras av den anställdes arbetsuppgifter kan
hela utbildningskostnaden vara fråga om en skatte- och avgiftspliktig förmån.

Detta anses som en kostnad för verksamheten. För att det inte ska blir fråga om skattepliktig
förmån får kursen/konferensen pågå högst en vecka i sträck.

Nej

Kostnad enl. ramavtal

Konferensarrangemang
med externa deltagare

Detta anses som en kostnad för verksamheten. För att det inte ska blir fråga om skattepliktig
förmån får kursen/konferensen pågå i högst en vecka i sträck.

Nej

Kostnad enl. ramavtal

Konferensarrangemang
för egna anställda

Lärare och utbildningsanordnare som har
som del av sina ordinarie arbetsuppgifter
Eftersom lärare och utbildningssamordnare får måltider som en del i sitt löpande arbete uppstår
att utbilda andra, både externa och
det en skattepliktig kostförmån. Det gäller oavsett om undervisning sker för interna eller externa, Ja
interna och får lunch/middag i samband
enstaka kurser eller uppdragsutbildningar beställda av staten eller näringslivet.
med undervisning eller vid avslutning av
kurs.
Lärare äter lunch med studenter för t ex
en kursutvärdering

Masterstudentceremoni vid avslut av
masterprogram

Läraren är anställd.
Studenter som bjuds på måltider förmånsbeskattas inte, under förutsättning att de inte får
ersättning för arbete/uppdrag de utför åt universitetet – i så fall räknas även studenterna som
anställda och ska förmånsbeskattas för fri kost.
Man kan bjuda på enklare förtäring (dock inte alkoholhaltiga drycker) utan att det blir fråga om
förmånsbeskattning. Exempel på enklare förtäring är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te
respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

Arbetsmåltid

Ja-läraren
Arbetsmåltid
Nej- studenterna
Nej- vid enklare förtäring

100 kr/person vid enklare
förtäring

Bjuds det på måltid uppstår det en skattepliktig kostförmån.

Ja- vid måltid för samtliga som får
ersättning från UU

Personalfest

Anställda bjuds på lunch eller middag t.ex. jullunch, julfest, höstrfest, sommarfest

Nej

500 kr/person
Högst två ggr per år

Intern representation
Personalfest

Personalfest
Kringaktiviteter

Kostnader som uppstår i samband med personalfest, t ex underhållning, entré, lokal, dekor.

Nej

350 kr/person

Intern representation,
kringaktiviteter

Postseminarium

Man kan bjuda på enklare förtäring (dock inte alkoholhaltiga drycker) utan att det blir fråga om
förmånsbeskattning. Exempel på enklare förtäring är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te
respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.
Bjuds det på måltid uppstår det en skattepliktig kostförmån.
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Nej- vid enklare förtäring

Ja- vid måltid för samtliga som får
ersättning från UU

Sammankomster

100 kr/person vid enklare
förtäring

Personalvård

Arbetsmåltid
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Man kan bjuda på enklare förtäring (dock inte alkoholhaltiga drycker) utan att det blir fråga om
förmånsbeskattning. Exempel på enklare förtäring är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te
respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

Nej- vid enklare förtäring

Preseminarium
Ja- vid måltid för samtliga som får
ersättning från UU

Bjuds det på måltid uppstår det en skattepliktig kostförmån.

Projektmöte
Måltid vid möte med deltagare från UU
och andra universitet/externa företag.

Projektmöten och samarbeten internt
Deltagare från olika
institutioner/motsvarande från UU
Måltid

Arbetsmåltid

Om en anställd blir bjuden på en måltid av sin arbetsgivare (eller får en måltid på grund av sin
anställning) i samband med sitt ordinarie arbete uppstår en skattepliktig kostförmån. Som anställd
Ja
räknas alla som mot ersättning utför någon typ av uppdrag eller arbete åt universitetet.

Sammankomster där representanter från olika myndigheter träffas för att informera om sina
Nej
respektive ansvarsområden och även ge synpunkter på olika frågeställningar som är gemensamma

Även för externa deltagare kan
kosten vara skattepliktig. Om någon
deltar pga. sin anställning (har annan
arbetsgivare än UU) är kosten
skattepliktig. Om UU står för
kostnaden ska UU påföra förmånen.
Om kostnaden faktureras till
respektive arbetsgivare är det denne
som ska påföra förmånen.

Arbetsmåltid

Ja- För samtliga som får ersättning från UU
samt för den tilltänkta rekryteringen om den
senare blir anställd

Vid samband med mässa kan kostnaden vara en del av marknadsföringskostnaden.
Studenter bjuds på fika

Personalvård

Ja - För samtliga som får ersättning från UU
Arbetsmåltid
Om en anställd blir bjuden på en måltid av sin arbetsgivare (eller får en måltid på grund av sin
om mötet handlar om ett pågående/
anställning) i samband med sitt ordinarie arbete uppstår en skattepliktig kostförmån. Som anställd löpande projekt/samarbete
räknas alla som mot ersättning utför någon typ av uppdrag eller arbete åt universitetet.
700 kr/person
Antalet interna deltagare
Extern representation
Nej-om det är ett inledande möte om ett
bör inte vara fler än antalet måltid
eventuellt samarbete/affärsförhandling
externa deltagare.

För universitetets personal är detta en skattepliktig förmån. Vad som gäller den tilltänkta
Rekryteringslunch
rekryteringen är lite osäkert. I Skatteverkets rättsliga vägledning framgår att om den som är på
Intervjuare och andra företrädare för UU anställningsintervju får t.ex. en fri övernattning eller en fri hälsoundersökning, så blir detta
äter lunch med tilltänkt rekrytering.
skattepliktigt om personen senare blir anställd. I linje med detta borde även en fri måltid
skattepliktig.
Samverkan
Myndighets- och branschsamverkan

100 kr/person vid enklare
förtäring

Arbetsmåltid

Ja, om personen senare blir anställd
blir även en fri måltid skattepliktig.

700 kr/person
Antalet interna deltagare
Extern representation,
bör inte vara fler än antalet måltid
externa deltagare.
Marknadsföring

Nej

Får studenterna ersättning för deltagande på mässan ses det som enklare förtäring.

Personalvård
Studenter bjuds på måltider

Styrelsemöte fika

Styrelsemöte lunch

Studenter som bjuds på måltider förmånsbeskattas inte, under förutsättning att de inte får
ersättning för arbete/uppdrag de utför åt universitetet – i så fall räknas även studenterna som
anställda och ska förmånsbeskattas för fri kost.
Man kan bjuda på enklare förtäring (dock inte alkoholhaltiga drycker) utan att det blir fråga om
förmånsbeskattning. Exempel på enklare förtäring är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te
respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.
Om universitetet bjuder på en måltid i samband med styrelsemöten uppstår en skattepliktig
förmån. Det saknar betydelse om styrelseledamöterna får ersättning för sina uppdrag eller ej.

Ja- om ersättning utgår från UU
Arbetsmåltid
Nej- om ersättning inte utgår
Nej

Ja

Teamutveckling, måltid

En arbetsgrupp samlas på en extern konferensanläggning för teamutveckling. Syftet med dagarna
Nej
kan vara att öka effektiviteten och samarbetsförmågan i gruppen.

Tjänsteresa måltid/enkel förtäring

Ja- förutom vid undantagen nedan
Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för
högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Det är viktigt att komma ihåg att det är
Ingen kostförmån kan gälla vid några få
de ökade kostnaderna för frukost, lunch och middag som avses. Inte den ordinarie kostnaden för
undantag:
måltiden som man har när man är på hemmaplan och som är en privat levnadskostnad.
- när frukost ingått obligatoriskt i logipriset
- för måltider vid representation
- för måltider som ingått obligatoriskt i
biljettpriset för transport t ex mat på flyget

UPPSALA UNIVERSITET

100 kr/person

Sammankomster

Styrelsemöte

Styrelsemöte

Kostnad enligt ramavtal

Konferensarrangemang
för egna anställda
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