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Ministerierna och ämbetsverken  

  
Ändringar i ersättningarna för resekostnader fr.o.m. 1.1.2023 
Ett förhandlingsresultat som gäller ändringar i ersättningarna för statens tjänstemäns och arbetstagares resekost-
nader under perioden 1.1–31.12.2023 nåddes den 26 oktober 2021 mellan finansministeriet och Förhandlingsorga-
nisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena 
JHL rf och Fackförbundet Pro rf, vilka företräder de statligt anställda. Avtalet godkändes vid statsrådets allmänna 
sammanträde den 24 november 2022 och i riksdagen den 2 december 2022. 

I det centraliserat konkurrensutsatta resehanteringssystemet M2 gör systemleverantören de avtalsenliga justering-
arna av resekostnadsersättningarna. Ändringarna förutsätter alltså inte till denna del att ämbetsverken gör en sepa-
rat beställning. 

TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER SAMT BILAGA TILL AV-
TALET 17.11.2021 

I TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER  

Genom detta informationsbrev delges de föreskrifter om ersättning för kostnader som avses i tjänste- och ar-
betskollektivavtalet om ersättning för resekostnader. Föreskrifterna finns i samband med de enskilda bestämmel-
serna i avtalet. Avtalet om ersättning för kostnader och en bilaga till avtalet finns bifogade.  

II ERSÄTTNINGAR FÖR KOSTNADER 

1. Ersättning för bruk av eget fordon  

Kilometerersättningen för personbilar höjs med sju cent för de första 5 000 kilometerna och för de kilometer som 
överskrider 5 000 kilometer jämfört med föregående år. De nya kilometerersättningsnivåerna för personbilar är från 
och med den 1 januari 2023 53 cent/km och 47 cent/km. Kilometerersättningen för motorbåtar med högst 50 hk 
höjs med tretton cent till 93 cent och för motorbåtar med över 50 hk med nitton cent till 135 cent. Kilometerersätt-
ningen för motorkälkar höjs med nitton cent till 129 cent. Dessutom höjs kilometerersättningen för terränghjulingar 
med sjutton cent till 121 cent per kilometer. 

Kilometerersättningen för motorcyklar höjdes med sex cent för de första 5 000 kilometerna och med fem cent för de 
kilometer som överskrider 5 000 kilometer. De nya kilometerersättningsnivåerna för motorcyklar är 41 cent/km för 
mindre än 5 000 kilometer och 37 cent/kilometer för de kilometer som överskrider 5 000 kilometer. Dessutom höj-
des kilometerersättningen för mopeder med tre cent till 22 cent och för övriga färdsätt med två cent till 13 cent. 
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Det skedde också ändringar i de tilläggscent som hänför sig till kilometerersättningarna. Tilläggsersättningarna för 
transport av släpvagn, maskiner eller anordningar, hund, körning på en skogsbilväg  och transport av en annan 
person höjdes med en cent. De nya nivåerna är 9 cent, 4 cent, 4 cent 11 cent, och 4 cent per kilometer. Transport 
av husvagn höjer tilläggsersättningen med två cent till 14 cent per kilometer. Dessutom höjdes tilläggsersättningen 
för transport av en raststuga eller motsvarande med fyra cent till 27 cent per kilometer.  

2. Dagtraktamente  

Det fulla inrikesdagtraktamentet höjs med tre euro jämfört med nivån 2022, och uppgår 2023 till 48 euro. Det parti-
ella dagtraktamentet höjs till 22 euro och måltidsersättningen höjs till 12 euro. Nattresepenningen höjs med två 
euro till 15 euro. 

3. Utlandsdagtraktamente 

Beloppet på utlandsdagtraktamentet har stigit för fråga om 196 länder, sjunkit i fråga om 8 länder och förblivit det-
samma i fråga om 7 länder. Utlandsdagtraktamenten anges i bilagan till detta brev. 

III SKATTEPLIKT FÖR KOSTNADSERSÄTTNINGAR 

Enligt statens resereglemente är betalningar som utgör kostnadsersättningar huvudsakligen skattefri inkomst enligt 
inkomstskattelagen. Undantag utgör dock arbetstagares lön för restid och tjänstemäns resdagsersättning, som inte 
är kostnadsersättningar utan har karaktären av skattepliktig inkomst. Skatteförvaltningen har också fastställt att er-
sättning för anskaffning av pass är skattepliktig inkomst. Dessutom har Skatteförvaltningen dragit upp riktlinjer för 
beskattningen av resekostnader som ersätts, bland annat i fråga om sekundära arbetsplatser. 

Skatteförvaltningen har gett detaljerade anvisningar om kostnadsersättningar i fråga om arbetsresor. Dessutom 
fattar Skatteförvaltningen varje år beslut om skattefria ersättningar för resekostnader. Anvisningarna och besluten 
finns på Skatteförvaltningens webbplats: www.skatt.fi 

I oklara fall fås ytterligare information om skattepliktiga ersättningar och förskottsuppbörd av Skatteförvaltningen. 

 

Förhandlingsdirektör Sari Ojanen 

Regeringsråd Jouko Hämäläinen 

Bilagor Tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för kostnader 
Bilaga till avtalet 8.11.2022 
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