
VÅR MISSION - ATT GÖRA AFFÄRER ENKLARE
Umeå Release Finans AB är ett Finansiellt Institut på den Svenska marknaden med starka, långsiktiga 
ägare och ett nära samarbete med Swedbank. Vår ägarbild, starka kapital och vår långa erfarenhet 
ger oss möjlighet att erbjuda återförsäljare och kunder moderna finansieringslösningar värdiga 
2010-talet. Välkommen som kund eller samarbetspartner till Release Finans – Sveriges modernaste 
leverantörsleasingbolag.  www.releasefinans.se

RELEASE FINANS AB    
Skolgatan 62 A, 903 29 UMEÅ   Frösundaviks Allé 15, 169 70 SOLNA  
090-690 40 00    info@releasefinans.se FÖ
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- Vilka cyklar får de anställda välja bland;  
Fritt val, pristak eller modell begränsningar?

- Betalning; Kostnadsneutralt för företaget eller ett 
kostnadstak för företagets insats?

- Vilka tillval får de anställda välja bland?

- Inkluderad service? Ge cyklarna bästa möjliga 
förutsättning för problemfritt nyttjande och lång 

livslängd!

INFORMERA
Presentera den nya förmånen och dess 

förutsättningar för dina anställda.

BESTÄLL
Så snart alla fattat beslut om önskade 

cykelmodeller och eventuella tillval lägger ni er 
beställning.

BÖRJA TRAMPA!
Så enkelt är ni igång. Cyklarna levereras och 

ni har bidragit till ett mer miljövänligt och 
hälsofrämjande beteende bland era anställda.

INTRESSERAD? 
SÅ KOMMER DU IGÅNG!



CYKELPLUS+
Vid finansiering av era förmånscyklar via oss 

på Release Finans omfattas varje cykel av vår 
försäkring Replace Cykelplus+, så att du som 
arbetsgivare kan vara trygg med att cyklarna 
har ett fullgott försäkringsskydd under tiden 

de är i företagets ägor. 

Ge dina anställda möjlighet att nyttja kvalitetscyklar och 
samtidigt bidra till positiva hälso- och miljöeffekter.

FÖRMÅNSCYKEL

VAD HÄNDER MED CYKELN DÅ 
AVTALSTIDEN LÖPT UT?
Här får du som arbetsgivare och anställd välja 
hur ni vill göra:
• Den anställda kan lämna tillbaka cykeln till 

leverantören

• Den anställda får välja en ny cykel

• Den anställda får köpa cykeln till marknadsvärde

Ni behöver inte bestämma er idag, utan kan vänta ända 
till sex månader innan avtalet löper ut.

VAD INNEBÄR FÖRMÅNSCYKEL?
Förmånscykel innebär att du som arbetsgivare hyr 
cyklar som den anställda får nyttja fritt, även på sin 
fritid. Eftersom detta ses som en förmån för den 
anställde ska förmånsvärdet för cykeln beskattas 
likt den vanliga lönen. Förmånscykel är alltså ett sätt 
att kunna erbjuda sina anställda möjlighet att nyttja 
kvalitativa cyklar för främjad hälsa till en förmånlig 
kostnad.

HUR PÅVERKAR DET MIG SOM 
ARBETSGIVARE?
Att erbjuda sina anställda förmånscyklar kan vara 
helt kostnadsneutralt för dig som arbetsgivare, detta 
genom ett s.k. bruttolöneavdrag - den anställdes lön 
regleras med kostnaden för förmånen. Du kan 
också välja att som arbetsgivare stå för 
hela eller en del av investeringen.

Din cykelleverantör hjälper dig 
givetvis med dessa uträkningar.

HUR PÅVERKAR DET MIG SOM 
ANSTÄLLD?
Den exakta kostnaden för förmånscykeln kan givetvis 
variera eftersom den avgörs av kostnaden för cykeln och 
eventuella tillval så som extrautrustning och service, 
vilket ligger till grund för förmånsvärdet.

Exempel: En cykel med tillbehör som kostar 
arbetsgiwvaren 5 000 kr får enligt skatteverket ett 
förmånsvärde per månad på ca 100kr. Detta ger en 
nettokostnad på ca 30-55kr* per månad.
Utöver detta tillkommer ett eventuellt bruttolöneavdrag.

Mer information om hur du beräknar förmånsvärdet: 
https://www.skatteverket.se/

* förmånsvärdet baseras bl.a. på skattesats vilken kan variera beroende 
på inkomst.


