Sveriges Hundungdom

Reseräkning

för hundintresserad ungdom
Sveriges Hundungdom, Box 478, 191 24 Sollentuna
Besöksadress: Rotebergsvägen 3
Telefon: 08- 795 30 85
Namn:

Personnummer: (10 siffror)

Bostadsadress:
Postadress:

Mailadress:

Telefonnummer:

Resans ändamål:
Avresa från:

Avresa datum:

Tid:

Besökt ort:

Hemkomst datum:

Tid:

Med reseräkningen skall original kvitton bifogas på de utlägg du haft och yrkar ersättning för.
Biljetter (köpta av den resande):
Flyg

Tåg

Båt

Buss

Taxi

P-biljett

Resekostnader:

öresutjämna
uppåt
kr

Övr.resor

Bilersättning:

Egen bil, skattefri ersättning 18,50 kr/mil.

Logi:

Hotellkostnader eller andra boendekostnader:

Övriga utlägg:

Arvode:

Antal mil:

kr

kr

Bifoga kvitto på vad som avses. Lunch och middag vid kurs/konferens
ersätts mot kvitto med max 117 kr/pers och måltid. Frukost och fika ersätts
med max 75 kr/pers och måltid.
Gäller föreläsare/kursledare/domare som inte kan fakturera.
Vid arvode över 1.000 kr drar vi 30 % skatt på beloppet.
Arvoden utbetalas den 25:e nästföljande månad

kr

kr

Kvitton för ovan nämnda utgifter bifogas reseräkningen, sätt gärna upp dem på A4-papper.
Konto

Resultat enhet

Debet

Kredit

Summa

kr

Avdrag (vid förskott eller skatt på
arvode)

kr

Totalt öresutjämna uppåt

kr

Kontant utbetalt
Insättes på PG/BG ______________________
Insättning på Bankkonto
Bank: ___________________________________
Clearing nr:
________________________________________
Konto nr:
________________________________________
Datum:

Utbet attest:

Attest:

…………………………………………………………
Datum och underskrift

2018-10

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SHU lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med
fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstift- ningen. Utförlig information gällande SKKs behandling
av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta
vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

Postnummer:

Underskrift

