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nyttjade bonuspoäng används för nya fl yg-
resor, 82 procent. 10 procent används till 
hotellvistelser och hyrbilar, 8 procent till 
produkter och upplevelser. 

Stränga skatteregler
Om du fl yger mycket i jobbet blir det förstås 
en hel del poäng som du kan utnyttja. Men 
tjänsteresor är omgärdade av Skatteverkets 
stränga regler. Bonuspoängen på fl yget är 
skattepliktiga om de används privat. 

Du ska senast månaden efter att du tagit 
ut dina poäng för en privat resa lämna in 
en uppgift om detta till din arbetsgivare. 
Där ska du ange förmånens art (till exem-
pel fl ygbonus), i vilken omfattning och vil-
ken månad du använt den.

Du måste alltså fl yga ofta för att skrapa 
ihop så många poäng att du kan få en bo-
nusresa. Och med tanke på fl ygets miljöpå-

Bonuspoängen används 
främst för nya fl ygresor.

ny resväska?
Missa inte Råd & Röns test av 
resväskor i nästa nummer

Pris enkel resa Ger antal poäng Antal poäng för en enkel 
resa, samma destination

Giltighetstid Kan användas till

STOCKHOlM–MAlMÖ

Norwegian 319:– 5 Beror på resans 
aktuella pris 3 år

Resor, extra bagage, 
boka sittplats eller ändra 
biljetten.

SAS 368:– 600 7 200 5 år
Resor, hotell, mat ombord, 
shopping, donera till 
välgörenhet, m m.

Malmö Aviation 399:– 300 6 000 3 år Resor, hotell, hyrbil.

STOCKHOlM–lONDON

Norwegian 899:– 8 Beror på resans 
aktuella pris 3 år

Resor, extra bagage, 
boka sittplats eller ändra 
biljetten.

SAS 911:– 1 200 18 000 5 år
Resor, hotell, mat ombord, 
shopping, donera till 
välgörenhet, m m.

British Airways 563:– 890 7 500 3 år Resor, hotell, hyrbil, 
shopping ombord.

STOCKHOlM–BANGKOK

Thai Airways 24 567:– 5 139 49 000 3 år Resor, extra bagage, 
hotell, m m.

SAS 11 451:– 6 000 48 000 5 år
Resor, hotell, mat ombord, 
shopping, donera till 
välgörenhet, m m.

British Airways 14 950:– 6 809 37 500 3 år Resor, hotell, hyrbil, 
shopping ombord.

Finnair 30 177:– 2 348 90 000 3 år Resor, hotell, hyrbil, 
shopping m m.

Undersökningen är gjord i februari 2012.

verkan är det tveksamt om man ska upp-
muntra till ökat fl ygande. 

”Frequent fl yer”
Men det är just det som bonusprogram-
men går ut på. Du ska bli en ”frequent 
fl yer” och samla alla dina resor hos ett 
visst bolag. 

Konkurrensverket gjorde en under-
sökning 2003 om bonusprogrammen, 
där man konstaterade följande: 

”Ett fl ygbonusprogram skiljer sig 
från andra lojalitetsprogram, särskilt 
vad avser utformning och belöning. 
Flygbonusprogrammen har ett sofi s-
tikerat poängsystem. … I kombination 
med tröskelnivåer gör den icke mone-
tära belöningen det svårt att räkna ut 
och värdera belöningens andel av det 
totala inköpsvärdet.” 

Kort sagt – bonusprogrammen är svå-
ra att begripa sig på fullt ut, och eftersom 
man inte kan lösa in poängen direkt mot 
kontanter är det svårt att räkna ut om man 
verkligen tjänar något på att vara med. 

Å andra sidan kostar det inget att gå med 
i bonusprogrammen, så man förlorar inte 
heller på dem. <RR>   

” Bonuspoängen på 
fLyget är skatte- 
pLiktiga oM de         
används privat.”




