Rese- och arvodesräkning för förtroendevalda, revisorer och vid tillfälliga uppdrag
En blankett per tillfälle, lämnas så snart som möjligt efter resa/sammanträde/uppdrag

Namn:

Personnummer:

Adress:

Telefonnummer dagtid:

Ange resans väg och ändamål:

Bankkonto, fylls inte i.
Se beskrivning på sidan 2 under rubriken "Bankkonto"

Jag önskar frivilligt skatteavdrag med

%. (Skatteavdraget ska vara minst 30%. Fylls i vid första tillfället, sedan vid ändring)

Bilersättning

Reseutlägg, övriga utlägg
enligt bifogade kvitton

Datum:

Färdväg:

Antal km:

Datum:

Färdväg:

Antal km:

Summa:

Datum:

Färdväg:

Antal km:

Summa:

Förrättning

Arvode
100kr/tim*

Förlorad
arbetsinkomst*

Datum:

Påbörjad kl:

Avslutad kl:

Antal tim:

Summa:

Datum:

Påbörjad kl:

Avslutad kl:

Antal tim:

Summa:

Datum:

Påbörjad kl:

Avslutad kl:

Antal tim:

Summa:

Datum:

Påbörjad kl:

Avslutad kl:

Antal tim:

Summa:

Summa:

Privat boende
115kr/natt

Erhållna
måltider
F

L

M

F

L

M

F

L

M

F

L

M

* Arvode: Notera att ersättning utgår för maximalt 10 tim = 1000:-. Förlorad arbetsinkomst: Intyg krävs.
Luleå stifts noteringar
Kostnadsställe

Mottagningsattestant

Beslutsattestant

Skicka reseräkningen
Spara ned filen och skicka den via e-post till: lulea.stift@svenskakyrkan.se
Eller skriv ut och skicka den till
Luleå stift, Box 942, 971 28 Luleå
Eventuella kvitton och intyg om förlorad arbetsinkomst skickas till ovanstående adress.

Antal nätter:
Antal nätter:
Antal nätter:
Antal nätter:

LÖNE / RESETILLÄGG VID FLERDYGNSFÖRRÄTTNING
Vid flerdygnsförrättning, som äger rum minst 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten, utbetalas
flerdygnstraktamente enligt följande:
Dag 1 – 30

Traktamente
(sk. fritt)

Löne/resetillägg
(sk. plikt)

Frukost

Lunch

Middag

Heldag 06:00-24:00

230

100

46

81

81

Del av dag påbörjad kl 12:00 eller
avslutad före kl 19:00 och bortavaron
överstiger 4 timmar

115

11

23

40

40

Om arbetsgivaren betalar måltiderna
reduceras traktamenten enligt ovan.
Kostförmånen är skattepliktigt.

ARVODEN ENLIGT STIFTSFULLMÄKTIGES BESLUT
A. Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med 100 kronor för varje påbörjad timme med ett maximerat belopp om 1000
kronor per dag. I ersättningsberättigad tid innefattas även restiden.
B. För den som p.g.a sammanträde eller förrättning får vidkännas styrkt förlorad arbetsförtjänst utgår ersättning. Beloppet för
förlorad arbetsförtjänst kan uppgå till högst 2.000 kronor per dag.
C. Till förtroendevald som är egenföretagare utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst och beräknas med belopp för hel dag med
belopp utifrån den till försäkringskassan anmälda nettointäkten - dividerat med 260. Beloppet för förlorad arbetsförtjänst kan uppgå
till högst 2.000 kronor per dag.
D. Ersättning utgår för verifierade kostnader som föranletts av uppdraget som förtroendevald, för vård och tillsyn av barn i den
förtroendevaldes familj och intill dess barnet uppnått en ålder av högst 12 år. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen
familjemedlem eller av sammanboende och ej heller för tid då barnet vistas vid kommunal eller därmed jämförbar barnomsorg.
E. Betalar arbetsgivaren inte hotell eller liknande, får ett skattefritt nattraktamente betalas ut med 115 kr per natt. Med "natt" menas
normalt tiden mellan kl. 00.00 - 06.00.
F. Vid tjänsteresa med egen bil utgår resekostnadsersättning med 3,40 kronor/km varav 1,55 kronor/km utgår i form av skattepliktigt
lönetillägg. Fri körsträcka tillämpas.
Underlag
ska lämnas så snart som möjligt, dock senast 3 månader efter genomförd förrättning.
Utbetalning
sker den 27:e. Underlag som inkommer senast den 5:e i månaden utbetalas samma månad.
Bankkonto
Swedbank hanterar uppgift om bankkonto för stiftets räkning. Anmäl (i samband med att du för första gången begär
ersättning eller i samband med ändrat bankkonto) därför bankkontouppgifter via:
https://swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html
Det går även att göra via blankett som finns på Swedbanks webbplats.

postadress: Box 942, 971 28 Luleå besöksadress: Stationsgatan 40
telefon: 0920-26 47 00 vx. e-post: lulea.stift@svenskakyrkan.se
org.nr: 252010-0112 hemsida: www.svenskakyrkan.se/luleastift

