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Den perfekta gåvan
– mottagaren väljer själv
bland närmare 8 000 artiklar
• BARA HOS TOREBRINGS PresentCard är vår egen produkt och
kan bara köpas via Torebrings.
• UTVALDA PRODUKTER Vi erbjuder närmare 8 000 utvalda
produkter med hög kvalitet från välkända varumärken: Eva Solo,
Villeroy & Boch, Orrefors, Kosta Boda, Pillivuyt, C3, Sagaform och
Gense med flera.
• VALFRITT BELOPP Du väljer själv den summa du vill ge bort
till kunder, medarbetare eller goda vänner. Du kan ha olika
belopp till olika mottagare. Gåvobelopp trycks på presentkortet inkl.
moms och Din PresentCard-mottagare väljer varor på
www.presentcard.se till våra låga grossistpriser.
• VALFRIHET Det går att välja en eller flera olika produkter och för
att komma till jämna belopp kan man lägga till någon av våra prisutjämningsprodukter. Precis som med ett riktigt presentkort
kan mottagaren välja en dyrare vara och själv lägga till mellanskillnaden direkt online med kort eller Swish.
• PERSONLIG HÄLSNING PresentCard kan tryckas med en
personlig hälsning (ingår) och även distribueras av oss för
25:–st inkl porto.
• LOGISTIK Alla varor levereras med Privpak direkt till mottagaren.
Frakt- och expeditionskostnad tillkommer med 75:–/st för
försändelser inom Sverige, exkl. moms. OBS Frakten räknas
inte in julgåvans skattefria värde. Du beställer precis
det antal kort du behöver. Korten levereras med en
snygg presentbox.
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Mottagaren väljer bland tusentals varor på www.presentcard.se
Så beställer du ett PresentCard!

Vad säger lagen? Ge TVÅ TUSEN kronor extra i coronagåva!

Kontakta oss på telefon 0380-478 80 för personlig service. Du kan också beställa
PresentCard® direkt på vår hemsida: www.torebrings.se

Julgåva till anställd • Skattefritt upp till 500 kr
Julgåvor till anställda är skattefria om värdet ej överstiger 500 kronor inkl. moms*. Högre belopp
kan ges, men är då skattepliktigt från första kronan. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens
kostnader för administration och transporter av gåvan in.

Du väljer själv den summa du vill ge bort till kunder, medarbetare eller goda vänner.
Du kan ha olika belopp till olika mottagare. PresentCard® förses med personlig hälsning
(ingår) och kan även distribueras av oss (25:–/st) inkl. porto.
Frakt- och expeditionskostnad tillkommer med 75:–/st + moms för försändelser inom
Sverige. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och
transporter av gåvorna in.

Så fungerar det för mottagaren!
För att utnyttja PresentCard® – gå in på hemsidan www.presentcard.se och välj bland
tusentals olika varor – Välj fritt på hemsidan.
Beställningen görs direkt online eller så anges önskad vara, eller varor, på baksidan av
presentkortet och skickas portofritt till oss. Ange namn, e-post, leveransadress samt
telefonnummer.
Om summan för varan/varorna överstiger värdet på PresentCard® betalas
tilläggssumman direkt online med kreditkort eller Swish.
Ordern expedieras snarast efter mottagen betalning. Presentkortet PresentCard® är
giltigt i 9 månader för slutanvändare om inget annat avtalats. Ytterligare information finner
du på www.presentcard.se.
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Skattefriheten gäller ej pengar, men däremot presentkort, förutsatt att det ej kan bytas mot
kontanter. För representationsgåva (till exempelvis kunder eller leverantörer) är det skattefria
beloppet 180 kr exkl. moms.
Coronagåva • Ytterligare 2 000 kr
Med anledning av coronaviruset har regeringen presenterat ytterligare en åtgärd för att lindra de
ekonomiska konsekvenserna, en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde av 2 000 kronor
inkl. moms. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits,
exempelvis julgåvor. Bakgrunden till förslaget är att många företag och kommuner vill hjälpa till
för att lindra de ekonomiska konsekvenserna som coronaviruset har på företagare.
Beslutet träder i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 december
2021. Om gåvan är värd mer än 2 000 kronor så beskattas den del som överstiger 2 000 kronor.
Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.
Julgåva & Coronagåva • Sammanlagt 2 500 kr
Under perioden 1 juni 2021 till 31 december 2021 gäller alltså en tillfällig skattefrihet för gåvor
från arbetsgivaren upp till ett sammanlagt värde av 2 500 kronor inkl. moms per anställd.
* Gällande 2021-09-16. Med reservation för ändringar.
För aktuell information, se www.skatteverket.se.

