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  Rikskuponger är en löne-
förmån som man på många 
ställen kan använda som 
betalmedel när man äter 
eller fikar ute. 
  Sedan Skatteverket bör-
jade förmånsbeskatta löne-
förmånen, finns det fler som 
hävdar att man inte tjänar 
några större slantar på dem 
längre. Här skall vi nu 
fördjupa oss i om detta 
stämmer, genom att ställa 
lite frågor till representan-
ter från Connex, Accor 
Services/Rikskuponger AB  
och Skatteverket.  
 
Dan-Ole Englund 
Lönekontoret, Connex 
 
Hur fungerar rikskupong-
erna rent lönetekniskt på 
Connex tunnelbana? 
- Connex tillhandahåller för 
närvarande rikskupongs-
häften som är värda 1320 
kronor. Connex subventione-
rar häftet med 28 procent i 
enlighet med kollektiv-
avtalet. Av totalvärdet 1320 
kronor utgör subventionen 
således 370 kronor. De 
resterande 950 kronorna 
plus skatten på subven-
tionen, regleras sedan genom 
ett löneavdrag påföljande 

månad. 
 
Vad får man för 
nettolön om man 
har en brutto-
inkomst på 10000 
kronor med 30 
procents skatt? 
- Man får 5939 
kronor efter 
skatt. 
  Om man däremot betraktar 
rikskupongerna som pengar, 
kan man även säga att man 
får 5939+1320=7259 kronor 
att leva på istället för 7000 
kronor. 

 
Utförligare: 
  Vid subventionering av 
rikskuponger uppstår ett 
förmånsvärde som läggs 
ovanpå bruttoinkomsten. 
Förmånsvärdet 370 kronor 
är inga ”riktiga” pengar som 
man tjänar, utan ett 
förmåns-VÄRDE som skatten 
beräknas på. Med ditt 
exempel: 
• Bruttoinkomst: 

10000 kronor 
• Förmånsvärde 370 kronor 
• Skattesats: 30 procent 
• Skatten beräknas på 10370 

kronor och blir 3111 kronor 
• Netto: 

10000-3111=6889 kronor 

Preliminärskatten beräknas 
på den intjänade lönen plus 
eventuella förmåner, medan 
skatten dras enbart från 
den intjänade lönen. 

• Avdrag för rikskuponger 
950 kronor 

• Utbetalt netto: 
6889-950=5939 kronor 

 

Hur många rikskupongs-
häften får man kvittera 
ut? 
- Heltidsanställda har rätt 
att kvittera ut ett riks-
kupongshäfte per månad, och 
maximalt 11 per år. Vid 
deltidstjänstgöring minskas 
rätten till antal riks-
kupongshäften i proportion 
till sysselsättningsgraden. 
 
Hur beräknar man antalet 
rikskupongshäften för 
deltidare? 
- Om vi utgår från den 
”normala” deltidaren som 
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arbetar varannan helg, har 
denna oftast en syssel-
sättningsgrad på 23 procent.   
  Om denna är anställd hela 
året, är det enklast att 
beräkna enligt följande:  
0,23*11=2,53 => 3 
(Eventuella decimaler avrun-
das uppåt.) 
 
Om denna istället är anställd 
till exempel 060701-061231 
(184 dagar), får man använda 
följande formel: 
 

   
Denna deltidare får således 
kvittera ut: 
0,23*184*(11/365)˜1,28 => 2 
rikskupongshäften. 
  Observera dock att enligt 
gällande kollektivavtal, 
minskas uttagsrätten med 
ett häfte var trettionde dag 
man är frånvarande (ej se-
mester). 
 
Innebär det att man gör en 
månat l ig avstämning? 
- Ja, frånvaron kommer upp 
på listor varje månad. Då 
används följande formel: 

Observera att man inte 
plussar på dagar för 
extrajobb. 
 
Är föräldraledighet, vård 
av barn, permission med 
löneavdrag för fackliga ak-
tiviteter och tjänstledighet 
för till exempel fackliga 
kurser, också att betrak-
tas som "frånvarodagar"? 
- Ja, all frånvaro förutom 
semester. 
 
Vad händer om man 
kvitterar ut fler häften än 
vad man är berättigad till? 
- Då får man ett netto-
löneavdrag på hela häftet, 
som för närvarande är 1320 
kronor. 
 

Med tanke på att man 
får löneavdraget 

först månaden efter 
att man kvitterat ut 

rikskupongerna, kan man se 
deras värde som en form av 
förskott på lönen. 
  Följande är ett komplette-
rande tillägg från kollektiv-
avtalet:     
  Arbetstagare som börjar 
före den 16:e får köpa helt 
häfte. Häften som hämtas ut 
i förväg subventioneras inte.    
  Deltidsanställda har rätt 
att köpa rikskuponger för de 
dagar man arbetar minst 
fyra timmar.  
 

Barbro Wong 
Skatteverket 
 

 
Riksskatteverket har satt 
förmånsvärdet för fri kost 
till 64 kronor för 2006. 
Har det något med riks-
kuponger att göra? 
- Nej, rikskuponger är ingen 
kostförmån. 
 
Vilka skattetekniska effek-
ter medför den skatte-
pliktiga subventionen/
förmånsvärdet för en 
enskild anställd som köper 
rikskuponger från en 
arbetsgivare? 
- Rent skattetekniskt adde-
rar man förmånsvärdet till 
den totala årsinkomsten. 
Effekten blir således den-
samma som om man skulle få 
ett lönepåslag med mots-
varande summa. Skattesys-
temet innehåller sedan 
många komponenter som 
påverkar den slutliga skatten 
olika mycket, beroende på 
hur stor total inkomst man 
får under året. Därtill 
påverkar till exempel 
grundavdrag, den allmänna 

Sysselsättningsgraden 
decimalt (heltid=1,00) 

X 
Antal anställningsdagar 

X 
(11/365) 

 
=Antal rikskupongshäften 

Barbro Wong - skattetjänsteman 
på Skatteverket. 

  Beräknade antalet anställningsdagar 
- Frånvarodagar 
= Underlag för antalet anställningsdagar 
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pensionsavgiften, begrav-
ningsavgift, avgift till kyrkan 
(om man är med i till exempel 
Svenska kyrkan), vilken 
kommun man t i l lhör,  
eventuella avdrag för till 
exempel resor, om man 
betalar statlig inkomstskatt 
med mera. Det går alltså 
inte att säga vad skatte-
effekten blir, utan att man 
känner till bland annat dessa 
parametrar. 
 
Betyder detta att det 
finns så mycket som 
påverkar den exakta 
förtjänsten, att det är 
enklast att räkna ut det 
exakta utfallet efter att 
den slutliga skatten är 
faställd året efter? 
- Ja.  
 
Antag att man känner till 
alla uppgifter som påverkar 
skatten, hur går man då 
tillväga för att göra en 
exakt beräkning av vinsten 
för köpta rikskuponger? 
- Man kan gå in på 
Skatteverkets webbplats 
och göra skatteuträkningar, 
och jämföra utfallen vid 

olika årsinkomster. 
 
Kan man säga att 
nedanstående förenklade 
tabell ger en hyfsad bild 
över hur mycket man 
t j ä n a r  p å  C o n n e x  
subvention? 
- Rent allmänt kan man säga, 
att de som tjänar mest, 
tjänar minst på löne-
förmånen, eftersom deras 
marginalskatt är betydligt 
högre. De som tjänar minst, 
tjänar mest på löneförmånen 
eftersom deras marginal-
skatt är betydligt lägre. 
  De som inte alls behöver 
skatta på förmånsvärdet, är 
de som tjänar under 16800 
kronor (inkomståret 2006) 
inklusive förmånsvärdet.  
 
Är subventionen semester-
lönegrundande, sjuklöne-
grundande och tjänste-
pensionsgrundande? 
- Inom Skatteverkets 
område, beskattning och 
beräkning av pensions-
grundande inkomst, behand-
las subventionen/förmånen 
som lön, och tas upp till 
beskattning och ingår i be-

räkningen av pensions-
grundande inkomst. 
  Subventionen/förmånen 
grundar alltså samma 
förmåner som om man fått 
vanlig lön. Frågor om 
semesterlön, sjuklön och 
t jänstepens ion  l i gger  
utanför Skatteverkets 
område och besvaras 
lämpligen av arbetsgivaren 
respektive Försäkrings-
kassan. 

 
På www.rikskuponger.se 
framgår det att sub-

ventionen inte är 

En förenklad tabell där man kan utläsa att med nuvarande subventionsgrad, sparar de flesta nästan 20 % 
(efter skatt) på att utnyttja löneförmånen på Connex tunnelbana. Detta gäller alltså de som inte betalar 
statlig inkomstskatt, det vill säga tjänar högst 317700 kr under 2006.  

Barbro säger skämtsamt att i detta 
kassaskåp förvaras svenskarnas 
skattepengar... 

Din skattesats 29% 30% 31% 32% 50% 
Rikskupongernas värde    1 320,00 kr     1 320,00 kr     1 320,00 kr     1 320,00 kr     1 320,00 kr  
Nettolöneavdrag      950,00 kr       950,00 kr       950,00 kr       950,00 kr       950,00 kr  
Connex subvention      370,00 kr       370,00 kr       370,00 kr       370,00 kr       370,00 kr  
Skatt på subventionen       107,30 kr         111,00 kr        114,70 kr        118,40 kr        185,00 kr  
Du betalar (efter skatt)    1 057,30 kr     1 061,00 kr     1 064,70 kr     1 068,40 kr     1 135,00 kr  
Du sparar i kronor (efter skatt)      262,70 kr       259,00 kr       255,30 kr        251,60 kr        185,00 kr  
Du sparar i procent (efter skatt) 19,90% 19,62% 19,34% 19,06% 14,02% 
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semesterlönegrundande, 
sjuklönegrundande och 
tjänstepensionsgrundande. 
  Tabellen på föregående 
sida fungerar lika bra som 
när man i vardagligt tal fö-
rutsätter att en skattesats 
på 30 procent innebär 3000 
kronor i skatt på 10000 
kronor. Om man alltså med 
30 procents skatt fö-
rutsätter att skatte-
systemet fungerar på detta 
sätt, innebär det att vi 
skattar 370*0,3=111 kronor 
på Connex subvention om 
370 kronor. Observera dock 
att det finns många fler 
parametrar som påverkar 
det exakta skatteutfallet. 
  För att göra en exakt 
beräkning av utfallet på dina 
rikskuponger, surfa då till: 
www.skatteverket.se 
 
 

Jenny Törnquist 
Rikskuponger AB 
 

 

Vad finns det för valörer 
på rikskupongerna? 
- Vi har ett sortiment av 
olika häfteskombinationer 
där följande valörer kan 

förekomma: 2, 5, 10, 20, 40, 
50 & 60 kronor. 
 
Kan man växla in riks-
kupongerna till pengar? 
- Nej, däremot får man 
tillbaka växel på upp till 10 
kronor, antingen i pengar 
eller rikskuponger. 
 
Hur vet jag vilka res-
tauranger som accepterar 
rikskuponger som betal-
medel? 
- De flesta accepterar dem. 
Oftast har de en dekal vid 
ingången och vid kassan för 
att markera detta. 

  Sedan september 
2005 lanserade vi 
därtill möjligheten 
att på vår webb-
plats kunna hitta 
en förteckning 
över de restau-
ranger, som accep-
terar rikskupong-
er. Där finns möj-
lighet att ställa in 
sökkriterier på om 
man till exempel 
bara vill hitta res-
tauranger där man 
kan äta franskt 

eller italienskt, eller om man 
bara vill hitta till exempel 
cafeterior eller pizzerior. 
Givetvis kan man även 
begränsa sökningen till en 
stad, adress och även 
restaurangkedja. Du hittar 
denna sökmotor på vår 
webbplats: 
www.rikskuponger.se 
Klicka på fliken ”Hitta Rätt”. 
 
Hur stor subvention brukar 
de flesta företag ge till de 
anställda? 
- De flesta företagen 
subventionerar rikskupong-
erna med mellan 40 till 60 
procent. 
 
Vilken giltighetstid har 
rikskupongerna? 
- Vi har två olika årgångar 
ute nu. 
  Årsmodell 2006 är grön 
och gäller till 2006-12-31. 
  Årsmodell 2007 är lila och 

Jenny Törnquist, ansvarig för 
kund/medlemsservice på Accor 
Services/Rikskuponger AB. 

Exempel på dekal som kan finnas  
vid ingången till restaurang, eller vid 
kassan. 

  Som alla välmående företag vet, är det 
god ekonomi att personalen håller sig 
frisk. Kopplingen mellan dåliga lunchvanor, 
stress och utbrändhet är alltför tydlig – 
men med rikskuponger som en del av före-
tagets långsiktiga personalvårdssatsningar 
kan de förebygga det. Rikskuponger gör 
att medarbetarna mår bättre och orkar 
mer, både på jobbet och på fritiden. Helt 
enkelt för att de tar sig tid att gå ut och 
äta. Näring är ett grundläggande behov, 
avkoppling och miljöombyte stimulerar 
kreativitet och produktivitet. 

Källa: www.rikskuponger.se 

Om du vill veta mer om mat och hälsa, 
ladda då ner tidningarna “friska företag” 
och “riksnyheter” från: 
www.rikskuponger.se 
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gäller till 2007-12-31.   
 
Vad gör man om giltig-
hetstiden passerat? 
- Rikskuponger går att byta 
in senast 6 månader efter 
att sista giltighetsdagen 
passerats .  De gröna 
kupongerna (2006) ska bytas 
senast 2007-06-30. De lila 
kupongerna (2007) ska bytas 
senast 2008-06-30. 
 
Hur går ett byte till? 
- Man fyller i en blankett 
(kupongbyte) som man kan 
ladda ner på vår webbplats. 
Sedan skickar man in de 
kuponger man vill lösa in. 
Därefter returneras nya 
rikskuponger till samma 
värde. För detta betalar man 
alltid en administrativ avgift 
som för närvarande är 95 
kronor. 

  

Går det att byta in även 
skadade rikskuponger? 
- Ja, hela serienumret eller 
streckkoden måste dock 
vara läsbar. 
 

O b s e r v e r a  a t t  
subventionen varierar 

från företag till 
företag. Med Connex 

subvention på 28 procent, 
kan man säga att de bjuder 
på var femte lunch efter 
skatt. 
 
Carina Schenk 
Platskontoret City, 
Connex 
 
Hur bär man sig åt för 
att kvittera ut riks-
kuponger? 
- Rikskuponger finns att 
kvittera ut på respektive 
platskontor vid varje 
månadskifte, på vardagar 
mellan 09:00-16:00. 
 
 

Hur många dagar före 
månadskiftet finns 
rikskupongerna till-
gängliga? 
- Uthämtningen av 
rikskuponger beror på 
vilken dag lönen 
betalas ut, och när 
lönekörningen är. 
  En gång per år 
brukar det komma ut 
ett personalmeddelan-
de när utlämnings-
perioderna är. Om 
man tittar tillbaka på 

året, har första utlämnings-
dagen varit första vardagen 
före löneutbetalningen, och 
sista kring 7-8 månaden 
efter. 
 

Tänk på att du kan 
behöva legitimera dig 

när du kvitterar ut 
rikskupongerna. 

Efter detta kan vi nu 
konstatera att de mest 
avgörande faktorerna för om 
man tjänar några slantar på 
rikskuponger, är beroende av 
hur hög subventionen är 
samt om man är låginkomst-
tagare, medelinkomsttagare 
eller höginkomsttagare. 

Tim Söderström 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fakta om rikskuponger: 

• Rikskuponger AB startades 1973. 

• Idén till måltidskupongerna hämtades 
från England där ett liknande system 
kallat “Luncheon Vouchers” lanserades 
som ett alternativ till personal-
matsalar redan 1948. 

• Idag hjälper rikskupongerna 12000 
arbetsgivare att belöna och behålla 
sin personal. 

• Över 14000 restauranger accepterar 
rikskupongerna som betalmedel. 

Bli medlem i Benificio Club 

• Medlemskapet genererar 
rabatter varje månad på resor, 
evenemang, kurser och 
produkter. 

• Du förbinder dig inte till 
någonting. 

• Medlemskapet är 
kostnadsfritt, och du kan när 
som helst avsluta ditt 
medlemskap. 

• Medlemskap erbjuds till alla 
som använder rikskuponger, 
eller till de som arbetar på 
företag som accepterar dem 
som betalmedel. 

För mer information: 
www.beneficioclub.se 

Tim Söderström Trevlig sommar! 


