Honorar- og rejseafregning

Uddannelsesopgaver på elområdet (gældende pr. 1. januar 2021)
Indsendes senest 6 mdr. efter dato for mødeaktivitet
Navn:

Fødselsdato: (åååå-mm-dd)

Adresse:

Postnr. og by:				

Telefonnr.:

Bankkonto nr.:

NB: Udfyldes f.eks. sådan: 22/10-23/10
Mødeart

Mødedato
(fra og til)

Mødested/
Skole		

Honorar

Antal kørte km
(beløb kr.)

Udlæg ifølge bilag
(bilag vedlægges)

Konferencer/
kurser EVU
Møder TEKNIQ
Arbejdsgiverne
Lokalt uddannelsesudvalg
Lokalt
uddannelsesudvalg
Bestyrelsesmøde
erhvervsskole
Bestyrelsesmøde
erhvervsskole
Bestyrelse
erhvervsakademier/
maskinmesterskoler
Uddannelsesudvalg på
erhvervsakademier/
maskinmesterskoler
Total

Honorarregler: Honoraret udgør kr. 900 pr. dag (jf. vejledning bagpå blanketten)
Kilometergodtgørelse: Afregnes efter statens takster.
Refusionsanmodninger: Modtaget senere end 6 mdr. efter dato for mødeaktivitet afvises.
Medlemsgodkendelse
Dato og underskrift:

TEKNIQ Arbejdsgivernes godkendelse
Dato og underskrift:

Blanketnr.: 299967

Honorar- og rejseafregning udfyldes og sendes elektronisk på e-mail: afregning@tekniq.dk

Paul Bergsøes Vej 6 | 2600 Glostrup | Billedskærervej 17 | 5230 Odense M | Telefon 43 43 60 00 / email: tekniq@tekniq.dk / www.tekniq.dk

Vejledning om udbetaling af honorar
ved varetagelse af uddannelsesopgaver på elområdet

Der kan kun ydes honorar til medlemmer, som TEKNIQ Arbejdsgiverne formelt har udpeget og registreret, og der kan altid uanset funktionen eller
mødeformål kun ydes et honorar på 900 kr. pr. mødedag.
Honorar oplyses til SKAT. Der indeholdes og afregnes AM-bidrag og A-skat af beløbet.
Skuemestre
Fra og med 1. januar 2021 afregnes skuemesterhonorar direkte med El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU)
Lokale uddannelsesudvalg
Der kan ydes et honorar pr. mødedag for deltagelse i det lokale uddannelsesudvalg (LUU).
Bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne
Der kan ydes honorar pr. mødedag for deltagelse i bestyrelsesmøder på erhvervsskoler. Skolerne udbetaler
kørselsgodtgørelse, hvorfor TEKNIQ Arbejdsgiverne ikke betaler kørselsgodtgørelse.
Generelt
Hvis EVU indkalder medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg til konference, kan der ydes et honorar pr. mødedag samt kørselsgodtgørelse.
Hvis TEKNIQ Arbejdsgiverne indkalder medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg eller bestyrelsesmedlemmer på de tekniske skoler til møde
vedrørende uddannelsespolitiske spørgsmål, kan der ydes honorar, kørselsgodtgørelse og evt. dækning af faktiske udgifter.
Bestyrelsesmedlemmer på erhvervsakademier og maskinmesterskoler
Der kan ydes et honorar pr. mødedag samt kørselsgodtgørelse.
Uddannelsesudvalg på erhvervsakademier og maskinmesterskoler
Der kan ydes et honorar pr. mødedag samt kørselsgodtgørelse.
Kørsels-/kilometergodtgørelse
Der kan ydes godtgørelse til kørsel i egen bil. Godtgørelsen afregnes efter statens takster. Befordringsgodtgørelse er typisk skattefri.
Hvis en repræsentant har firmabil hos sin arbejdsgiver, er kilometergodtgørelse skattepligtig, og medlemsrepræsentanten skal selv angive den
modtagne kilometergodtgørelse.
Udlæg
Udlæg i forbindelse med rejse med bro eller færge afregnes efter originale udgiftsbilag. Der kan kun godtgøres andre udlæg, hvis der på forhånd
er indhentet aftale om dette hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og dette skal altid være ifølge vedlagte originale bilag.
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