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(Ni får tillgång till presentation i efterhand)



Agenda

• Skillnaden mellan Gåvokort och Presentkort

• Ramavtalens omfattning

• Avtalstid

• Leverantörer

• Avropsordning

• Att tänka på inför avrop

• Tips & rekommendationer från 
ramavtalsleverantörerna

• Avslutande frågestund



Vad är ett gåvokort?

• Med gåvokort avses ett värdebevis 
som har ett på förhand bestämt 
penningvärde som kan användas för 
att välja produkter eller upplevelser 
från ett utvalt sortiment. 

• Val av produkt eller upplevelse görs 
via ramavtalsleverantörernas 
hemsida.

Ramavtalens omfattning

Vad är ett presentkort?

• Med presentkort avses ett 
värdebevis som har ett på förhand 
bestämt penningvärde och som kan 
användas som betalningsmedel för 
köp av produkt eller upplevelse i 
angiven butik, butikskedja, 
restaurang eller andra liknande 
inköpsställen. 



Avtalstid

Avtalsperiod: 2020-04-15 - 2023-04-14 
Förlängningsoption max t.o.m: 2024-04-14

Leverantörer:

• Newport Collection AB

• Pocketogram AB

• TriffiQ Företagsprofilering AB

Avropsordning

• Kombinerad avropsordning (fast 
rangordning / förnyad 
konkurrensutsättning)*

* Antalet kort avgör vilken avropsordning som 
ska användas:

• Färre än 100 kort rangordnat

• Fler än 100 kort FKU.

Ramavtalet för 
Gåvokort



Avtalstid

Avtalsperiod: 2018-08-28 - 2022-08-28 
(Maximalt förlängt) 

Leverantör:

GoGift.com A/S

Avropsordning

Samtliga avrop från ramavtalet ska enbart skickas 
till GoGift.com A/S. Detta gäller såväl avrop under 
som över 100 presentkort.

Ramavtalet för 
Presentkort



Vi tittar på 
avropa.se

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/kontor-och-inredning/profil--och-presentartiklar/gavokort/?value=80272


Gemensam information för bägge ramavtalsområdena



Varu- och/eller tjänsteområden

• Ramavtalen omfattar åtta olika 
kategorier av produkter och 
upplevelser. 

• Vid avrop specificeras vilka kategorier 
som ska ingå.

1. Sport & fritid 

2. Mode 

3. Hem & inredning 

4. Livsmedel 

5. Böcker & tidskrifter 

6. Välgörenhet* 

7. Miljö/eco

8. Elektronik & teknik 

9. Upplevelser

* Obs kategorin har utgått



Julgåva

• En julgåva till en anställd är skattefri, 
om den är av mindre värde (11 kap. 14 
§ 1 IL). En julgåva anses vara av mindre 
värde om värdet inte är över 500 kr 
inklusive mervärdesskatt. Om värdet är 
över 500 kr inklusive mervärdesskatt 
beskattas hela gåvan. I gåvans värde 
räknas inte arbetsgivarens kostnader 
för administration och transporter av 
gåvorna in. 

Länk till Skatteverket rättsliga vägledning

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.15/323999.html#update_20210423132453


”Coronagåvor” 

• Möjlighet att ge bort en 
coronagåva till anställda 
(skattefri gåva)

• Värde upp till 2000 sek
• Gäller t.o.m. 31/12-2021
• Gäller både för Gåvokort 

och Presentkort

Länk till Skatteverket 
rättsliga vägledning

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.15/323999.html#update_20210423132453


Att tänka på inför 
avrop

• Vilken typ av gåva rör det sig om? (Julklapp, 
avtackning etc)

• Antal ”kort” som ska avropas? Om ni är 
osäkra på hur många ”kort” ni behöver 
beställa är det bättre att beställa lite för 
många då myndigheter kan återlämna 
överblivna kort inom sextio (60) dagar efter 
leverans och krediteras för dess värde.

• Överväg att nyttja olika typer av optioner 
när ni avropar, t.ex. antal tillkommande kort 
eller förlängning av avtalstid.

• Vilka kategorier av produkter och 
upplevelser ska ingå? 
• Ska någon kategori uteslutas helt?
• Ska ett bestämt antal produkter gå att 

välja från varje kategori?



Att tänka på inför 
avrop (forts.)

• Har myndigheten personal på fler än ett 

ställe? 

• Vad ska julklappen vara värd / Vilket 

belopp ska gåvan vara på? 

• Hur många anställda finns det på 

myndigheten? 

• Vill vi ha en fysisk eller digital 

hantering? 

• När behöver vi ha leverans? 



• Var noggrann med att ange och 
specificera vad som ska ingå var även 
tydlig med vad som inte ska ingå. 

• Ställ bara krav på en längre/kortare 
giltighetstid om ni måste. 

• Tänk på att om kortet ska begränsas 
till en viss region så medför detta 
oftast väsentligt färre val (t.ex. 
upplevelser i en viss stad). Obs detta 
gäller enbart för Gåvokorten.

Tips & 
rekommendationer 
från ramavtals-
leverantörerna



Vanliga frågor & svar

Fråga: Ska kostnaden för frakten räknas 
med eller undantas från priset av den 
skattefria gåvan?

Svar: Arbetsgivarens kostnad för 
administration och transport räknas inte 
in i gåvans värde. I administration och 
transport räknas även kostnaden för 
emballage, t.ex. kartong och 
omslagspapper med, liksom ett bifogat 
kort.

Exempel kravställning: Fraktkostnaden 
undantas från priset av den skattefria 
gåvan. Fraktkostnaden som ska lämnas 
ingår i utvärdering av pris. Fraktkostnaden 
redovisas per utskick av offererade 
produkter (enhetspris).



Frågor?



Tack för er uppmärksamhet!

För mer information om våra ramavtal besök 
avropa.se

https://avropa.se/

