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1 REPRESENTATION
Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i 
form av värdskap som har ett direkt samband med en organisations verksamhet. Skatteverket har 
utfärdat anvisningar kring representation. Denna policy för representation har tagits fram med 
beaktande av Skatteverkets anvisningar.
Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter - extern representation, eller inåt mot 
anställda - intern representation.
Representationskostnad kan vara kostnad för t.ex. mat, dryck, gåvor till gäster, gåvor till anställda och 
liknande.
Det primära kravet vid representation är att den har ett omedelbart samband med verksamheten. 
Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen och de personer mot vilka 
representationen riktar sig.
Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga 
och försvarbara gränser. Försiktighet bör också iakttas beträffande ofta återkommande representation 
mot en och samma person eller grupp av personer.

2 RIKTLINJER
Följande riktlinjer för kostnader och omfattning bör tillämpas vid Pollex representation.

2.1 EXTERN REPRESENTATION
All extern representation ska vara godkänd i förväg av närmaste chef.
Drycker med alkoholhalt över 15 % får normalt inte ingå i Pollex representation. Undantagsvis kan 
avsteg från denna huvudregel få göras vid tillfällen då Pollex är värd för internationella gäster eller vid 
andra särskilda tillfällen. För att undantag ska medges krävs godkännande i förväg av närmaste chef.

Vid representation mot offentliga verksamheter beaktas särskild försiktighet. Normalt kan offentliga 
kunder bjudas på en lunch inom ramen för kostnaden av en vanlig ”dagens lunch” under förutsättning 
att kundens interna policies tillåter detta.

Som en hjälp på vägen skall man alltid ställa sig dessa tre frågor och känna att man kan ge ärliga och 
tveklösa svar.

1. Är det här lagligt?
2. Hur känns det?
3. Fundera över en eventuell offentlighet kring det hela – vill jag se det på TV?

2.2 INTERN REPRESENTATION
Intern representation ska vara alkoholfri. Vid konferenser, personalfester och liknande kan öl och vin 
tillåtas efter samråd med ledningen.

2.3 VERIFIKATIONER
Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser representation 
ska vara utformad. På restaurangnotor och andra kvitton för representationskostnader ska anges 
syftet med förrättningen, datum samt namn på de personer som deltagit. Besluts- eller 
behörighetsattest av faktura avseende representation får inte göras av den som svarat för 
representationen och bör ej heller utföras av någon som själv deltagit i representationen. I övrigt 
gäller för attest de regler som följer av gällande attestreglemente.
Om restaurangnotor och andra kvitton inte är fullständigt ifyllda ska den som utövat representationen 
betala kostnaderna privat.
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