Arvodesersättning till serieansvariga vid USU våren 2022
Serieansvariga i Senioruniversitetet arvoderas med 200 kr per lektionstimme (45 min).
Delat ansvar ger delat belopp.
Arvode utbetalas på något av följande sätt:
1. Personer som bedriver näringsverksamhet och har F-skattsedel kan skicka in en faktura till
USU:s sekretariat för utbetalning. På fakturan specificeras beloppen för arvode och sociala
avgifter samt moms på hela beloppet, se exempel på nästa sida.
Observera att person-/org-/reg.nummer och bankkonto, plusgirokonto eller personkonto ska
anges på fakturan och att det ska anges att man är godkänd för F-skatt.
Ett exempel på utformning av faktura bifogas på nästa sida.
Resekostnader etc. redovisas endera på fakturan eller på ”Ansökan om kostnadsersättning”
som bifogas på sista sidan men också finns på Senioruniversitetets webbplats: www.usu.se
under rubriken ”Arkiv/Öppna blanketter”.
Ersättning för resa med egen bil (utanför området med UL:s stadsbussar) utgår med 18,50 per
mil.

2. Personer som inte har F-skattsedel ska fylla i och skicka in den bifogade blanketten
”Arvodesräkning” på tredje sidan. Obs! att personnummer och bank- eller personkonto ska
anges. Blanketten finns också tillgänglig på USU:s webbplats: www.usu.se under rubriken
”Arkiv/Öppna blanketter”, och den versionen kan fyllas i på datorn innan den skrivs ut,
undertecknas och skickas in.
Observera att arvodet utbetalas av Folkuniversitetet och tyvärr utan tydlig beteckning på
kontoutdraget från banken. Arvodet betalas omkring den 25:e samma månad eller månaden efter att
arvodesräkningen kommit till USU.
Eftersom skatt dras på arvodet blir det utbetalade beloppet mindre än det angivet på
blanketten. Folkuniversitetet betalar också lagstadgade sociala avgifter på arvodet.
Resekostnader etc. redovisas på ”Ansökan om kostnadsersättning” som bifogas på sista sidan
men också finns på Senioruniversitetets webbplats: www.usu.se under rubriken ”Arkiv/Öppna
blanketter”.
Ersättning för resa med egen bil (utanför området med UL:s stadsbussar) utgår med 18,50 per
mil.

Adress:
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala

Telefon
018-243501

E-post/webbplats
usu@usu.se
www.usu.se

Exempel för arvodesfaktura till Senioruniversitetet. Resekostnader etc. redovisas här eller på ”Ansökan om
kostnadsersättning” som finns på sista sidan men också på Senioruniversitetets webbplats: www.usu.se.
Uppsala 202X-XX-XX

Uppsala Senioruniversitet
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala

Faktura nr: XXXX
Arvode för föreläsningsserie nummer XX ”Xxxxxxxxxxxxxx ”, 12 timmar à 200,00 kr 2 400,00
Egenavgift eller arbetsgivaravgift 10,21% *

245,04

Delsumma: 2 645,04
Tillkommer moms 25%

661,26

Summa arvode: 3 306,30
Övriga kostnader (resekostnader etc.) specificerade med bifogade kvitton

xxx,xx

Summa att betala: x xxx,xx
Organisationsnummer: XXXXXX-XXXX
Firman är godkänd för F-skatt
Betalningsvillkor: 30 dagar netto
Förfallodag: 202X-XX-XX
Betalning kan ske till bankkonto: clearingnummer och kontonummer

Företagsnamn
___________________________________________
Signatur

*

Procentsatsen för arbetsgivaravgift/egenavgift beror på ålder och företagsform.
För enskild firma ska egenavgift betalas och för aktiebolag ska arbetsgivaravgift betalas.
För 2022 gäller följande:
Födda 1937 och tidigare –> ingen avgift
Födda 1938 – 1956
–> ålderspensionsavgift 10,21%
Födda 1957 och senare –> egenavgift 28,97% – arbetsgivaravgift 31,42%

Utförlig information finns på:
https://www.skatteverket.se/download/18.339cd9fe17d1714c0774e80/1642431158157/
Belopp%20och%20procent%202022ny.pdf

Arvodesräkning
Uppsala Senioruniversitet
Nedanstående måste alltid anges

Bank/personkonto – ej bank- eller postgiro

Personnummer

Clearingnummer + kontonummer

Skattetabell eller procentsats (minst 30%)

Kontoförande bank

Förnamn, efternamn

Tel

Tel

Adress (gata, nr, c/o)

Postnummer

Postadress

e-postadress

Datum

Namn på cirkel, föreläsning, serie

Antal
timmar

S:a

Timarvode S:a arvode

S:a

Ort & datum ………………………………….……

……………………………………………………..
Namnteckning serieansvarig

Arvodesräkningen lämnas till
Senioruniversitetet
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala

…………………………………………….……….
Attest Uppsala Senioruniversitet

Folkuniversitetet administrerar arvodena.

Kontering Folkuniversitetet
Konto
Rst
5020
15

Proj

5020

15

Vtyp
1

Ref
65

3

65

Belopp

Attest

…………………………………………..

Ansökan om kostnadsersättning
Namn:
Gatuadress:
Postnr och postadress:
E-postadress:

Det jag söker ersättning för används till:

Totalt belopp enligt bifogad faktura/kvitto:
Insättes på mitt konto:
Clearingnr:
Kontonr:
alt.
Personkonto:

Ort:
Datum:
Namnteckning:

Skickas till: Uppsala Senioruniversitet
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala

