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Personalpolitik 1992-2:07 
 
Traktamentsavtal - TRAKT 91 
 
Detta cirkulär innehåller förslag till beslut av personalorgan Se sid 3. 
 
TRAKT 91 hänvisar till Kommunalskattelagens regler och 
Riksskatteverkets (RSV:s) anvisningar i vissa avseenden. 
 
RSV har lämnat rekommendationer som innehåller - förutom vissa nyheter 
- ett antal förtydliganden. 
 
Eftersom RSV:s anvisningar ännu inte finns i offentligt tryck görs blott en kommentar till 
nyheterna. 
 
TREMÅNADSREGELN 
 
När arbete utom den vanliga verksamhetsorten varit förlagt till en och samma ort inom 
Sverige mer än tre månader i sträck, krävs dispens från skattemyndigheten för att 
traktamente skall få betalas ut skattefritt. 
 
En löpande förrättning anses bruten endast av uppehåll, som beror på att arbete förläggs till 
annan ort under minst fyra veckor. Vid kortare uppehåll samt vid semester och sjukdom 
förlängs tremånadersperioden i motsvarande omfattning. Det gäller om traktamente inte har 
betalats ut under uppehållet. 
 
Tremånadersperioden förlängs inte med i perioden ingående lördagar och söndagar för den 
som normalt arbetar måndag - fredag. 
 
UTRIKES TJÄNSTERESOR FÖRENADE MED ÖVERNATTNING UTANFÖR DEN 
VANLIGA VERKSAMHETSORTEN 
                                         
 
HALVA ELLER HELA UTLANDSTRAKTAMENTEN 
 
Skattefritt traktamente vid utrikes tjänsteresor beräknas efter samma regler som inrikes 
tjänsteresor. T ex beaktas klockslagen 12.00 och 19.00 på samma sätt. 
 
Detta innebär att halvt utlandstraktamente utges för avresedagen om resan påbörjas efter kl 
12.00 och för hemresedagen om resan avslutas före kl 19.00. Denna regel framgick inte helt 
klart av RSV Dt 1990:19. 
 
NYA NORMALBELOPP 
 
Normalbelopp för respektive utland är bifogad. 
 
Tillbringas hela dagen (06.00-24.00) på kommunikationsmedel som går i internationell trafik, 
kan man få ett skattefritt traktamente på 150 kronor. 
 
TIDSKILLNADER 



 
Vid resa mellan orter som har olika tid (t ex Sverige och USA) beräknas vistelsetiden utifrån 
lokal tid för respektive ort. 
 
Exempel: En anställd lämnar bostaden kl 09.00. Planet till New York lyfter från Sverige kl 
12.00 och landar kl 14.00 (lokal tid, sex timmars tidsförskjutning). Vistelsen i Sverige var tre 
timmar och i New York 10 timmar (mellan kl 14.00-24.00). Han har vistats längst tid i New 
York. Då tjänsteresan startade före 12.00 kan ett helt amerikanskt traktamente betalas ut. 
 
ARBETSGIVAREN BETALAR INTE HOTELLKOSTNAD UTOMLANDS. 
 
Avdrag för logikostnad medges med faktisk utgift. Kan sådan kostnad inte visas kan 
arbetsgivaren betala ut ett nattraktamente på maximalt 25 % av RSV:s normalbelopp för det 
land där natten har tillbringats (jfr nattraktamente i Sverige på 75 kr). Betalas större belopp 
ut betraktas överskjutande belopp som lön. 
 
NYA REDUCERINGSREGLER NÄR ARBETSGIVAREN BETALAT KOST VID 
UTLANDSRESOR 
 
Skattefritt traktamente vid utrikes tjänsteresor skall för år 1992 reduceras med delvis nya 
procentsatser. De är följande: 
 
Helt fri kost  85 % (90 % år 1991) 
Lunch och middag  70 % 
Lunch eller middag  35 % 
Frukost  15 % (20 % år 1991) 
 
NYA FÖRMÅNSBELOPP VID FRI KOST 
 
Har arbetsgivaren eller annan betalat måltider i samband med tjänsteutövningen skall 
utöver traktamentsreducering, som även skall ske vid representation, också en 
förmånsbeskattning ske för fri kost (undantag för intern och extern representation). 
Utgivaren av förmånen skall redovisa kostförmånen, om den är ett utflöde av tjänsten. 
Förmånsbeloppen är följande (oavsett om tjänsteresan är i Sverige eller utlandet): 
 
Helt fri kost  111:- 
Lunch eller middag   44:40 
Frukost   22:20 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT AV PERSONALORGAN 
 
I P-cirkulär nr 13 respektive nr 22 för 1991 rekommenderades personalorganet besluta att 
anta TRAKT 91 för Svenska 
Kommunalarbetareförbundet respektive SACO-K. 
 
Motsvarande beslut ska av formella skäl tas vad gäller TCO-OF, vilket innebär att 
personalorganet rekommenderas besluta 
 
att med upphävande av Kommunalt reseavtal (KRA 90) antaga 
Bilersättningsbestämmelserna (BIL 91) och Traktamentsavtalet (TRAKT 91) som lokalt 
kollektivavtal med TCO-OF och i TCO-OF ingående organisationer med giltighet fr o m ..... 
 
Personalorganet tillställer huvudorganisation, som begär det, protokollsutdrag över beslutet. 
 
Inget hindrar att detta beslut fattas retroaktivt. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare på 
förhandlingssektionen. 
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