Information om kvittoköp hos Actiway
Läs igenom informationen nedan innan du gör ett köp eller registrerar ett kvitto för ett köp hos
en leverantör av friskvård som inte är ansluten till ActiWay.
1 Kontrollera om leverantören är ansluten till ActiWay

 Actiway godkänner inte kvitton från leverantörer som redan är anslutna!
 Actiway godkänner inte heller kvitton som genomförs genom förmedlingstjänster såsom Letsdeal om köpet avser
en tjänst hos en ansluten partner.
 Om leverantören är ansluten kan du givetvis gå dit och tala om att du vill betala med ActiWay, då behöver du inte ta
något kvitto eller lägga ut pengar. Klicka här för att söka bland Actiways anslutna leverantörer

2 Kontrollera att nödvändiga uppgifter finns på kvittot
Kvittot du bifogar eller skickar in måste innehålla följande uppgifter:
 Ditt namn
 Datum då köpet gjordes
 Datum då aktiviteten utfördes eller ska utföras
 Köpt tjänst
OBS! Kvittot och underlag måste beskriva en, av skatteverket, godkänd tjänst för motion och friskvård. Klicka här
för att se Skatteverkets lista med exempel på godkända tjänster
 Pris
 Moms
 Leverantörens namn
 Leverantörens organisationsnummer
 Leverantörens adress

3 Kontrollera att kvittot uppfyller samtliga villkor
Köpet du gjort måste uppfylla samtliga av följande krav:
 Datum på kvittot måste vara inom detta friskvårdsår
 Kvitton från köp utomlands godkänns inte
 Actiway godkänner inte delar av kvitton som avser avgifter/medlemsavgifter hos föreningar. Dessa får inte betalas
med friskvårdsbidraget. Däremot går det bra med medlemsavgifter hos bolag.
 Benämningar så som ”Träningskort”, ”Årskort”, ”Friskvård” är inte godkända då dessa egenskrivna produktnamn i
sig inte förmedlar viken specifik typ av tjänst köpet avser. Om det inte framgår av kvittot så kan man enligt
Skatteverket komplettera med underlag som mer detaljerat beskriver vad kvittot avser. Detta kan till exempel vara
ett skriftligt signerat brev från leverantören eller en utskrift från leverantörens produktbeskrivning eller hemsida,
där det framgår vilka tjänster som ingår i den produkt eller produktpaket som köpet avser.
 Avser ditt kvitto ett köp av klippkort behöver det framgå att klippkortet är personligt utställt och inte kan nyttjas av
någon annan än den person bidraget avser.
 Om du vill registrera en faktura, avtal, autogiroavtal eller abonnemangsuppgifter hos en icke ansluten leverantör så
måste det finnas ett betalningsbevis, i form av ett utdrag från banken eller inbetalningsbevis direkt från
leverantören.

4 Registrera och skicka in kvittot
Du kan välja att fotografera/scanna kvittot och skicka det digitalt, eller att skriva ut en kvittoblankett och skicka in den
tillsammans med kvittot per post. För mera information se www.actiway.se >Logga in>Friskvård>Skicka in kvitto

5 När får du tillbaka pengarna?
Ersättning för köp som genomförs denna månad utbetalas runt den 25e, månaden efter kvittot godkänts, detta med
förutsättning att registreringen är gjord senast 16.00 den sista arbetsdagen i månaden och att registreringen
godkändes utan följdfrågor eller kompletteringar. Observera att utbetalningar för kvitton som skickas in per post kan bli
fördröjda.

