
AFREGNINGSSKEMA

Jeg ønsker følgende udbetalingsform i 2022
Sæt kun 1 X

Navn: Med skattetræk  eller frikort:

Træk %
Frikort til kr.

BEMÆRK!  Hvis du er nyansat, eller hvis dine bankoplysninger er ændret, skal du Eller som omkostningsgodtgørelse uden bilag

Telefon: 2.450 kr

Oplysningssedlen finder du på hjemmesiden -> FOR INSTRUKTØRER -> LØNSKEMA. Administration: 1.500 kr

Vask m.m.: 2.050 kr

I alt Uden bilag: 6.000 kr.

Undervisningstimer (instruktører og hjælpeinstruktører): Se vejledning på bagsiden !!

Dato: Hold nr. Timer Dato: Hold nr. Timer Dato: Hold nr. Timer

 

-                              -                              -                              

I alt Sum timer: -          Timeløn: -           
(se bagside)

!! Ved udbetaling med skattetræk eller frikort afleveres AFREGNINGSSKEMA hver måned efter din sidste undervisning !!

Ved udbetaling som omkostningsgodtgørelse kan der max. udbetales kr. 6.000 pr. år ( 1. jan. til 31 dec.) og der afregnes
2 gange om året, ved sæsonslutning og i december måned.

Befordringsgodtgørelse (instruktører, foreningsledere m.fl.):

Hovedreglen er at der skal benyttes billigste offentlige transportmiddel (udgift refunderes iflg. original købskvittering). Hvis flere deltager
samtidig, eller befording i eget transportmiddel er billigere, vil kørslen blive refunderet efter statens laveste takst (pt. kr. 3,52 pr. km i egen bil).

Dato Sted for afholdelse af kursus, stævne m.v. - husk navne på evt. passagerer Antal km à kr. 3,44 I alt kr.

3,44 -               

3,44 -               

3,44 -               

I alt for kørsel kr. -               
SKEMAET sendes til svoem@haslevsvoemmeklub.dk efter din sidste instruktørtime og senest den sidste dag i måneden.

Hvis du vil have dette skema elektronisk kan du hente det på www.haslevsvoemmeklub.dk >FOR INSTRUKTØRER > Lønskema

Udfyldes af bestyrelsen: Konto nr.: Godkendt dato: Underskrift:

I alt kr.

aflevere en udfyldt oplysningsseddel til Susanne.
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Uddannelse Timeløn

33 0,50 1,00 1,50 2,00

kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

Hjælpeinstruktør 95,00 kr 1.568 kr 3.135 kr 4.703 kr 6.270
Man skal tage underviserprøven og deltage i 
hjælpeinstruktørkurser. kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

Instruktør i svømmeskolen 140,00 kr 2.310 kr 4.620 kr 6.930 kr 9.240
Man skal bestå livredderprøven.                                      
Der kan aftales individuelle lønaftaler. kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

Daglig træner på talent- og k-hold 150,00 kr 2.475 kr 4.950 kr 7.425 kr 9.900

Øvrige satser fremgår af lønaftale.                           --

Eks. på udfyldning af timeskema: Dato: Hold nr. Timer
20-01-2003 24 / 66 / 78 1,50
25-01-2003 93 0,75
27-01-2003 24 / 66 / 78 1,50
01-02-2003 93 0,75

Ins. timer pr uge i 33 uger (1/1 sæson)

Man vælger selv, om man vil have udbetalt løn eller omkostningsgodtgørelse. Vær 
opmærksom på, at valget gælder for hele året (1. jan. til 31. dec.)

Ad.: Løn-udbetaling med skattetræk eller frikort.
Vælger man løn, skal man efter den sidste instruktørtime i måneden eller senest den sidste dag i 
måneden aflevere skemaet i den hvide postkasse i tekøkkenet. Der trækkes 8% i AM-bidrag også 
fra frikort.

Ad.: Godtgørelse skattefri omkostningsgodtgørelse til ulønnede trænere, medhjælpere og ledere.
Godtgørelsen er sammensat af 3 beløb, der uden købsbilag kan udbetales. 
1. køb, vask og vedligeholdelse af eget sportstøj indtil kr. 2.050 pr. år. 
2. udgifter til porto, kontorartikler og møder indtil kr. 1.500 pr. år.Samt 
3. udgift til telefon- og internetforbrug indtil kr. 2.450 pr. år. 
Alle beløb gælder inden for samme skatteår – 1. januar  til 31. december. (Vær opmærksom på, at 
det skal dække et forår i en sæson og et efterår i den efterfølgende svømmesæson)
Godtgørelse skal som minimum afregnes 2 gange om året. Henholdvis ved sæsonslutning 
og i december måned. 
Skemaet sendes til svoem@haslevsvoemmeklub.dk efter sidste instruktørtime og senest den
sidste dag i måneden.
Godtgørelse uden bilag og skattetræk kan udbetales med op til i alt kr. 6.000
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