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För- och efternamn

Anst.nr

Utbetalningssätt och belopp
Månadsvis



………….. kr

Engångsbelopp



………….. kr

Verksamhetsomr.

Tjänstgöringsgrad

Dagens datum

Attest

Personal som varit anställda i minst tre månader erbjuds ett friskvårdsbidrag.
Erbjudandet gäller all personal: tillsvidareanställda och personal på ordinarie schemarad, men även
timanställda och vikarier då tjänstgöringsgrad för viss period kunnat fastslås.
fastsl
För den personal som anställts under året baseras bidraget
bidraget på deras anställningstid efter tre
månader och tjänstgöringsgrad. Man kan få denna retroaktivt betald vid tillsvidare arbete i företaget.
Man får en procentuell friskvårdspeng baserad på sin tjänstgöringsgrad:


51-100% berättigar till maximalt bidrag: max 1 500 kr per kalenderår



50 % eller lägre tjänstgöringsgrad ger halva bidraget: max 750 kr per kalenderår

Kvitto och utbetalning
Denna blankett ska tillsammans med godkänt kvitto lämnas in i samband
samband med månadens
tidredovisning. Utbetalning sker i samband
samban med ordinarie löneutbetalning till den anställde.
Senast den 5 december ska kvittona vara närmaste chef på Personstöd till handa för att kostnaden
ska kunna hamna på innevarande kalenderår.
kalenderår
Utbetalning sker normalt månadsvis, men man kan även få ersättning för innevarande kalenderår
mot slutet av året.. Utbetalning sker inte
i
retroaktivt för tidigare år. Anställd som får löpande
ersättning för gymkort via autogiro ska årligen eller på begäran kunna uppvisa intyg om att avtalet
fortfarande gäller.
Exempel 2: Johan, som varit anställd sedan år 2010, arbetar 40 % under 2012 och kan maximalt
erhålla 750 kr i friskvårdsbidrag. Johan går på massage vid två tillfällen à 350 kr under året (totalt
700 kr).
r). Han lämnar in ett kvitto tillsammans med sin tidrapport den 2 juni och får 350 kr i
friskvårdsersättning via löneutbetalningen och sedan det andra den 1 december och får då ut 350 kr
till. Resterande 50 kr han hade kunnat använda ”brinner inne” eftersom
eftersom han inte lämnat in några fler
kvitton för år 2012.
Godkända kostnader
Arbetsgivaren kan lämna skattefri ersättning
e
för enklare friskvårdsaktiviteter.. Exempel:
Exempel styrketräning,
gruppträningar, badminton, fotboll, motionsdans, qi gong m.fl.. Även kostrådgivning, massage,
kinesiologi, enklare fotvård och liknande kan räknas in i friskvårdsförmånen.
Sporter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning omfattas inte av skattefriheten. Det gör
inte heller sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, ridning och
utförsåkning. Även medlemsavgifter och enskild persons träningsutrustning ligger utanför
skattefriheten.
För mer information besök www.skatteverket.se
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