
Friskvårdsbidrag avseende Golf 
 
Benify:  Förmåner -> Hälsa -> Godkända Friskvårdsaktiviteter 
Förmåner -> Hälsa -> Registrera Kvitto -> Friskvårdskvitto 
 
Golf är ett nytt tillskott i de godkända aktiviteterna, men då golf är ett brett begrepp innebär det inte att 
alla kostnader som golf medför godkänns att belasta friskvårdsbidraget med.  
 
Följande kostnader är godkända: 
• Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift 
• Pay’n’Play 
• Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)  
• Egen träning på Driving Range  
• Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och 

rådgivning i kost- och motionsfrågor  
• GIT/SGF-avgift/förbundsmedslemsavgift 
• Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde  
• Inomhusgolf 
• Golfsimulatorer 
• Grönt kort  
• Medlemsavgift till ett företag (AB) samt att det framgår moms på underlaget 

Följande kostnader är INTE godkända: 
• Tränings- och motionsredskap, d.v.s. golfklubbor och annan utrustning  
• Deltagaravgift i golftävlingar  
• Spelavgifter/golfpaket som innehåller delar som inte godkänns, t.ex. kost och logi samt hyra av 

utrustning  
• Medlemsavgift till en förening  
• Serviceavgift för 9-hålsbana 

Enligt Benify ska kvittot ange datum belopp och moms. Om beloppet är över 4000 Sek måste det även 
innehålla ditt namn och/eller personnummer. Om beloppet på ditt kvitto överstiger 1 000 kr måste det 
framgå på kvittot antal tillfällen eller vilken period köpet avser. 

Utländska kvitton: 
 
När du köpt en friskvårdstjänst i ett annat land än Sverige finns vissa restriktioner som krävs för att du 
ska kunna få ersättning för friskvårdsaktiviteten. 
• Den aktivitet/behandling du köpt måste vara godkänd enligt Skatteverkets regler. 
• Det ska framgå tydligt på svenska eller engelska vilken aktivitet du köpt. Observera att det inte 

endast kan stå "friskvård/wellness" eller "behandling/treatment", utan det ska framgå tydligt vad 
aktiviteten avser t.ex. "massage" eller "gymcard". 

• Företaget/leverantörens namn eller organisationsnummer ska framgå på kvittot. 
• Ditt namn och/eller personnummer (Detta måste vara utfärdat av friskvårdsleverantören. Du kan 

inte själv skriva detta på kvittot. Det behövs ej om kvittot understiger 4 000 kr). 
• Aktivitetens pris exkl. moms (om friskvårdsleverantören är momspliktig) 
• Om kvittot överstiger 1 000 kr behöver kvittot innehålla information om hur många gånger eller 

under vilken period tjänsten kan nyttjas, t.ex "årskort" eller "klippkort 10 ggr". 

Vid registrering av ditt friskvårdskvitto behöver du ange den valuta du gjort utlägg för omvandlat i SEK. 
Detta är för att erhålla hela det belopp du yrkar ersättning för i korrekt valuta. 
 
Utrustning / Produkter: 
Friskvårdsbidraget kan ej bekosta inköp av träningsutrustning t.ex. bollar, skor och kläder etc. 


