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Beloppsgränserna är angivna inkl. 25% moms

Skattefria gåvor 2021
I år kan ni som företag verkligen passa på att skämma bort er personal med en riktigt fin gåva! Det har nämligen aldrig förr varit en så hög beloppsgräns för skattefria gåvor och allra helst julgåvor. Det på grund av att
riksdagen godkände regeringens förslag om en tillfällig utvidgad möjlighet för arbetsgivare att ge skattefria
gåvor till anställda under perioden 1 januari till 31 december 2021. Den här tillfälliga skattelättnaden brukar
ofta kallas för “coronagåva” då det var anledningen till att den uppkom. Coronagåvan innebär att företag
kan ge bort gåvor till ett värde av 2000 kr inkl. moms per anställd och år utan att mottagaren beskattas.
De tillfälliga 2000 kronorna gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns, som exempelvis julgåvor där
det normala gränsbeloppet är 500 kr för för att vara skattefri. Men under hela 2021 är det alltså tillåtet för
arbetsgivare att kombinera den tillfälliga coronagåvan med julgåvan och på så vis ge bort en extra fin gåva
till ett värde av 2500 kr.
- Det utökade gränsbeloppet “coronagåvan” avser det totala värdet av gåvor per anställd och nuvarande år,
sommar- som julgåvor får max. uppgå till 2000 kr inkl. moms.

VINGA OF SWEDEN

- Gåvorna får inte ges i pengar men presentkort är tillåtet.
- Arbetsgivaren måste betala direkt till den som erbjuder varan eller tjänsten. Den anställda kan inte göra ett
utlägg och få ersättning från arbetsgivaren.
- Gåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara
tillämpliga.
Källor:
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor.4.7459477810df5bccdd4800014379.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323999.html

Vinga - ett av våra populäraste gåvokort med ett mycket stort utbud av flera olika varumärken och produkter. Mottagaren väljer bland flera hundra olika gåvor i över 15 st olika kategorier. Servering, heminredning, elektronik, textil och
verktyg hör till favoriterna. En stor fördel med Vingas gåvokort är de flertalet leveransalternativ du har att välja på; alla
gåvokort till ert företag, varsitt gåvokort hem till mottagaren via brev eller digitalt utskick till respektive mottagare via mail
eller SMS.
Nobel 160 kr | Classic 240 kr | Regal 400 kr | Extravagans 600 kr | Imperial 800 kr
Mottagarfrakt om 75 kr/gåvokort tillkommer
Klicka på nedan länkar (boxar) för att se fullständigt sortiment av respektive valör:
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SUPÉKORT UNLIMITED

Supékort - vårt absolut bredaste gåvokort som varit uppskattat i många år. Det som utmärker supékortet är de färska
delikatesserna som levereras i kylbox hem till mottagaren. Men utöver dessa kan mottagaren även välja på många fina
gåvor i kategorier som verktyg, wellness, heminredning, elektronik och tidningsprenumerationer. Dem kan även välja
att skänka hela beloppet till 12 olika välgörenhetsorganisationer. Supékort erbjuder två leveransalternativ; samlat till ert
företag eller med brev hem till mottagaren. Ni kan även välja till ett eget designat kort med personlig hälsning samt egen
webbsida för inlösen går att välja till. Välj bland 4 st valörer:
Selection 150 kr | Delight 229 kr | Supreme 400 kr | Supreme dubbel 800 kr
Mottagarfrakt om 49 kr för Selection, 79 kr för Delight och Supreme samt 99 kr för Supreme dubbel tillkommer.
Klicka på nedan länkar (boxar) för att se fullständigt sortiment av respektive valör:

JOYFUL GIFTCARD

Joyful giftcard är ett samlat gåvokort av New Wave Groups alla populära, svenska varumärken så som Orrefors, Kosta
Boda, Edblad, Lily&Rose, MorbergHunting, Craft och Sagaform med flera. De populäraste produktkategorierna är
Sport och fritid, Kläder, Heminredning och Smycken. Oavsett vilken valör ni väljer så kommer den förvandlas till x antal
diamanter för mottagaren vid inlösen. Så mottagaren får själv välja om den önska flera smågåvor eller att satsa alla diamanter på en gåva. Precis som Vingas gåvokort, har ni som beställare möjlighet att välja hur gåvokorten ska distribueras; samleverans, via brev, SMS eller epost. Ni kan självklart skicka med en personlig hälsning, designa ert eget kort och
även hemsidan där gåvokorten löses in (mot en extra avgift). Välj bland hela 7 st valörer:
200 kr | 400 kr | 600 kr | 800 kr | 1200 kr | 1600 kr | 2000 kr
Mottagarfrakt om 79 kr/gåvokort tillkommer
Klicka på nedan boxar och ange DEMO+belopp ex “DEMO600” för att se fullständigt sortiment av respektive valör:
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inte helt övertygad?
kontakta oss så tar vi fram fler förslag
på julgåvor som passar
just era medarbetare.

Nixie & Friends
Skaraborgsvägen 3B
506 30 Borås
Tel: 070-6764943
Epost: order@nixie.se

