
PLANERAR DU FÖR SOMMARGÅVAN?

Ingen kunde nog tro förra våren att  vi skulle tvingas att leva och arbeta i ett undantagstillstånd under så lång tid. 
Nu har vi alla blivit experter på att hålla avstånd och skapa digitala möten och dessutom måste vi hitta sätt att 
visa uppskattning på distans. Skatteverkets pandemiregler har anpassats även 2021 för att underlätta detta när 
även årets sommarfest riskerar att bli inställd.

TILLFÄLLIGA SKATTEREGLER FÖR 2021

Förra årets tillfälliga skatteregel förlängs och utökas dessutom. Det gäller hela 2021 och innebär att 2000 kr är skattefria 
avseende gåvor till din personal. Dessutom har den ordinarie gåvogränsen för julklappar höjts till 500 kr.  Observera att alla 
belopp är inkl. moms.

Mer detaljerad information hittar du på skatteverket.se /rättslig vägledning

EN SOMMARGÅVA INFÖR SEMESTERN ÄR BÅDE
UPPSKATTNING OCH MOTIVATION I SAMMA HANDLING

Oavsett om du ger lite extra eller om du tvärtom behöver hålla igen så hjälper vi på New Wave Profile dig att hitta en 
gåvolösning som skapar motivation och blir en fin avrundning inför den förhoppningsvis  sista covid-semestern och det vi 
hoppas blir en långt mer normal höst. 

VÄLKOMMEN TILL SKANDINAVIENS STÖRSTA KEDJA PÅ PROFILERING.

ÖKADE FRIBELOPP FÖR
AVDRAGSGILLA GÅVOR!

sum
mer c

a rd
. s e

LEV
ERA

NSI
NFO

RMATIO
N

Den gåva du väljer kan endast levereras inom Sverige och skickas som ett postpaket med 

SMS-funktion, det är därför viktigt att du uppger rätt m
obilnummer.

Din beställning måste vara oss tillh
anda innan sista giltig

hetsdatum som redovisas på 

kortets insida. Efter detta datum är ditt k
ort fö

rbrukat och kan ej utnyttjas.
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Kontakta Gåvokortets kundtjänst om du har några frågor eller om något skulle 

vara fel med din gåva. Felaktig levererad vara returneras fraktfrit
t,i e

nlighet med 

leverantörens lämnade instruktioner. Reklamation måste göras inom 8arbetsdagar 

efter mottagen utleverans. För att kontakta vår kundtjänst logga in på

www.xxxxxxx.se och klicka på support e
ller rin

g oss på tel: 031-712 89 70

ETT SÄSONGSANPASSAD GÅVOKORT
ELLER EN UNIK PRESENT?
Lägg inte ditt fokus på detaljfrågor utan ge oss en ram och dina tankar så 

löser vi det praktiska. Det är sådant vi är till för.

Ring oss på 08-689 90 25 så löser vi detta direkt!

Besök gärna vår hemsida med över 100 tusen artiklar för inspiration

www.gewe.se


