
 

Information skatteregler 
Som familjehem får du två typer av ersättning, arvode och omkostnadsersättning. Du ska 

redovisa båda ersättningarna som inkomst av tjänst. Arvodet ska du betala skatt på vilket vi 

gör avdrag för vid utbetalningen. Omkostnadsersättningen som är uppdelad i två delar, 

grundkostnad och tilläggskostnad, kan du göra avdrag för i din deklaration. Däremot kan du 

inte göra avdrag för andra kostnader än de som du har fått omkostnadsersättning för.  

Arvodet ersätter dig för det arbete och den tid som uppdraget som familjehem innebär. 

Omkostnadsersättningen är tänkt att täcka de ökade kostnader som du får när du tar emot 

en placerad. 

Familjehem får själva göra avdrag för omkostnadsersättningen i den egna 

inkomstdeklarationen. Skatteverket utgår från de ersättningsnivåer som SKR, Sveriges 

Kommuner och Regioner, rekommenderar. Omkostnadsersättningen är enbart avdragsgill 

om utbetalaren har följt Skatteverkets regler kring omkostnadsersättning. I annat fall 

behandlas det som ett skattepliktigt arvode. 

 

Omkostnadsersättningen består av två delar: 

1. En fast, schablonmässigt beräknad grundkostnad. Denna omkostnad är avdragsgill så 

länge beloppet inte överstiger SKR:s rekommendationer. 

2. En individuellt beräknad tilläggskostnad. Denna del är avdragsgill så länge beloppet inte 

överstiger SKR.s rekommendationer samt att det finns en individuell beräkning som underlag 

till den ersättning som betalats ut. 

 

• Familjehem kan få avdrag med ett belopp som motsvarar den omkostnadsersättning 

de har fått. 

 

• Avdrag medges dock högst med SKL:s rekommenderade belopp, om inte mottagaren 

av ersättningen kan visa att de totala kostnaderna på grund av särskilda förhållanden 

har varit högre. 

 

• När du får din deklaration är den ifylld med både summan för arvode och 

omkostnadsersättning, Däremot ska du själv fylla i beloppet för den del av 

omkostnadsersättningen som du kan göra avdrag för. 

 

• Avdrag görs under ”Övriga utgifter” på inkomstdeklarationen. Fyll i totalbeloppet, 

eftersom det finns en avdragsbegränsning minskar Skatteverket automatiskt 

beloppet med 5 000 kronor. 

 

• Det finns en beloppsgräns för övriga utgifter och man får avdrag endast för den del 

av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor. 


