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Prevas erbjuder sina medarbetare
hushållsnära tjänster
Prevas vill ge sina medarbetare en möjlighet till en balanserad vardag. Med stöd av beslut taget av
regeringen kan Prevas erbjuda sina medarbetare hushållsnära tjänster som t.ex. städning och
trädgårdstjänster via bruttolöneavdrag. Medarbetarna kan tillgodose sig skatteavdraget direkt. Med hjälp
från företaget HemQ.se får Prevas tillgång till ett kvalitetssäkrat nätverk av leverantörer.
Allt fler upptäcker fördelar med att köpa hushållsnära tjänster. Det finns flera anledningar till det. Man vill t.ex.
få mer tid över till att umgås med familj och vänner samt ge sig själv möjlighet att fokusera på arbete och
andra intressen. Hushållsnära tjänster kan köpas punktvis eller mer regelbundet som till exempel veckovis
städning.
Från och med den 1 januari 2008 erhålls även skattereduktion för hushållsnära tjänster som
löneförmån. Prevas erbjuder nu sina medarbetare denna förmån. Det finns flera fördelar för Prevas
medarbetare att köpa hushållsnära tjänster genom företaget jämfört med att köpa tjänsterna själv. Bland
annat kan medarbetare utnyttja hela förmånsbeloppet och behöver inte skatta först. De slipper ligga ute med
pengarna för skatteavdraget eftersom arbetsgivaren inte skall göra skatteavdrag för förmånen vid
utbetalningstillfället. Förmånsbeskattningen görs först vid deklarationen året efter då också skatteavdraget
hanteras. Underlaget redovisas på kontrolluppgiften av arbetsgivaren.
- Vi vill kunna underlätta för våra medarbetare med en tjänst som ligger rätt i tiden. Med den nya lagen
om förmån för hushållsnära tjänster är det självklart för oss att ge våra medarbetare denna möjlighet.
Med hjälp av HemQ.se får våra medarbetare ett brett urval av tjänster och leverantörer. Dessutom
hanteras all administration av HemQs affärssystem, säger Björn Andersson, affärsutvecklare på Prevas.
- Vi tycker det är positivt att ett stort IT-företag som Prevas prioriterar att underlätta för sina medarbetare
och erbjuda hushållsnära tjänster. Efterfrågan är mycket stark och många företag utvärderar just nu
denna möjlighet. Hushållen upptäcker också att det inte bara är städning som ger hälften tillbaka utan
även t.ex. matlagning & grillkockar, läxläsning, hämtning och lämning av barn samt trädgårdstjänster,
säger Göran Gustafsson, VD, HemQ.se.
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Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass.
I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar.
Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet,
vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass.
Prevas är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och har 560 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

Om HemQ.se
HemQ.se är en anpassad tjänst för arbetsgivare som erbjuder hushållsnära tjänster till sina
anställda. HemQ.se erbjuder ett brett nätverk av kvalitetssäkrade leverantörer över hela landet och hanterar
dessutom all administration runt köpen av tjänster. HemQ.se är ett dotterbolag till About Time AB. Se även
www.hemq.se.

