OBS! En blankett per aktivitet/syfte ersättningen gäller. Har du flera utlägg eller resor bifogas ytterligare en blankett med tillhörande kvitton.

ERSÄTTNINGSBLANKETT

För- och efternamn:

Personnummer (åååå-mm-dd-xxxx):

Adress:

Postnummer och postort:

Mobilnummer:

E-postadress:
Information om utbetalning meddelas till ovan angiven e-postadress.

Utbetalning sker till:

Clearingnummer:

☐Personkonto (Nordea)

Kontonummer:

☐Bankkonto hos:
Blankett avser:
☐ Milersättning

(antal mil)

☐ Resekostnader

Avresa från:

(totalt belopp)

Besökt ort(er):
☐ Utlägg

(totalt belopp)

☐ Arvode

(enligt avtal)

☐ Utbetalning av bidrag (resebidrag)

Här beskriver du kortfattat vad ersättningen gäller (ex. vilket läger du jobbade på eller inköp av fika till en aktivitet):

Datum från:

till:
Se baksida/nästa sida för mer information
Fylls i för hand

Signatur

Datum

Namnförtydligande
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OBS! En blankett per aktivitet/syfte ersättningen gäller. Har du flera utlägg eller resor bifogas ytterligare en blankett med tillhörande kvitton.

Information till dig som fyller i ersättningsblankett
Resa/utlägg/bidrag: Kvitto(n) krävs och bifogas tillsammans med blanketten per post eller digitalt.
OBS! För alla fysiska kassakvitton krävs orginalkvitto per post. Hör av dig till kansliet så skickar vi ett
frankerat kuvert. Har du mottagit kvitto som pdf/digitalt kan du skicka vidare som det formatet. För
resebidrag krävs i vissa fall reseberättelse med bilder. I beskrivningen skriver du vilket resebidrag du har
valt att nyttja.
Arvode/milersättning: Aktuella skatteregler och priser gäller. Från 1 juli 2022 gäller skattefri- (18:50
kr/mil) och skattepliktig del (12:50 kr/mil) för milerersättning (totalt 31 kr/mil).

Frågor kring blanketten? Kontakta ansvarig nedan.

Skicka in digitalt till ansvarig:

Skicka in per post:

faah@skk.se

Sveriges Hundungdom
Box 478
191 24 Sollentuna

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.
Från 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer på: https://www.skk.se/sv/SHU/Bli-medlem/gdpr-dataskyddsforordning/
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