Snabbfakta om skatter

Tillfälligt arbete på
annan ort än bostadsorten
Från och med inkomståret 2013
Du som har ett tillfälligt arbete på annan ort än
bostadsorten kan göra avdrag för ökade levnadskostnader i deklarationen. Du kan få avdrag i
följande fall:
• Om arbetet avser en kortare tid (i allmänhet 		
högst två år), t.ex. vid sex månaders provanställ-		
ning och vikariat vid föräldraledighet.
• Om arbetet pågår en längre tid men ändå är 		
tidsbegränsat till sin natur, t.ex. projektarbete 		
eller arbete inom byggbranschen.
• Om du kommer att arbeta på flera olika platser.
• Om det finns någon annan anledning till att 		
flyttning till arbetsorten inte är skälig.
För att få avdrag krävs också att du har kvar
bostaden på hemorten och att
• du övernattar på arbetsorten
• det är mer än 50 km mellan bostadsorten och 		
arbetsorten.
Observera att du bara får göra avdrag för måltider
och småutgifter för den första månaden av vistelsen
på arbetsorten. Tidsbegränsningen gäller dock inte
avdrag för boendekostnader.

Avdrag för måltidskostnad och
småutgifter
Under den första månaden av vistelsen på arbetsorten får du dra av antingen den faktiska utgifts-

ökningen för måltider och småutgifter eller ett
schablonbelopp. Schablonbeloppet är följande:
• 110 kr per dag vid tillfälligt arbete inom Sverige.
• Ett halvt normalbelopp per dag vid tillfälligt 		
arbete i ett annat land. Läs om normalbelopp för
olika länder på www.skatteverket.se/utlands-		
traktamente.

Avdrag för boendekostnad
Du får dra av vad du själv har betalat för boendet
på arbetsorten. Om du inte kan visa din kostnad
för boendet, men kan styrka att du har övernattat
på arbetsorten, får du dra av
• 110 kr per natt vid tillfälligt arbete inom Sverige
• ett halvt normalbelopp vid tillfälligt arbete i ett 		
annat land. Du hittar normalbeloppen för olika 		
länder på www.skatteverket.se/utlands-			
traktamente.
Du har inte rätt till något avdrag för ökad boendekostnad om bostaden på hemorten är uthyrd.

Vill du veta mer?
Detta är bara en översiktlig information.
Läs mer om tillfälligt arbete i broschyren
”Traktamenten och andra kostnadsersättningar” (SKV 354).
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