Gäller från och med 1 januari 2022 och tills vidare

Information för uppdragstagare med A-skattsedel (privatpersoner)
Hej, tack för att du utför uppdrag åt RF-SISU Stockholm !
Detta är ett informationdsblad som avser att underlätta för dig att rapportera ditt uppdrag
samt säkerställa att din ersättning blir rätt.
Rapportera ditt uppdrag via vår hemsida https://www.rfsisu.se/Stockholm/Kontakt/
Under rubriken ”Våra uppgifter” finner du en länk till det formulär som du behöver fylla i
för att din ersättning ska kunna betalas ut.

Tänk på att:
✓

Fyll i formuläret så snart som möjligt efter utfört uppdrag och senast
inom två månader efter avslutat uppdrag. Vi kan inte hantera
ansökningar som är äldre än 2 månader efter utfört uppdrag.

✓

Ett formulär per uppdrag och tillfälle gäller. Det går inte att rapportera
olika uppdrag eller uppdrag som utförts vid olika tillfällen via ett formulär.

✓

Innehåller din ansökan ersättning för reseutlägg (parkeringsavgifter,
tågbiljetter eller dylikt) måste du skicka en kopia på kvitto/biljett till
lon.stockholm@rfsisu.se. Mailet ska innehålla uppgift om ditt namn,
datum för uppdragets utförande och namnet på din kontaktperson på
RF-SISU Stockholm .

Lite om formuläret:
✓

Fålt som är markerade med en stjärna (*) är obligatoriska och måste
alltid fyllas i.

✓

Fält 11 ska du ange uppdragets namn .

✓

Fält 12 ska namnet på din kontaktperson för uppdraget anges. Denna
måste vara en anställd på RF-SISU Stockholm. Anges med för- och
efternamn.

RF-SISU Stockholm
Vretenvägen 4

171 54 Solna

Växel: 08-627 40 00

info.stockholm@rf-sisu.se

www.rf-sisu.se/stockholm

✓

Fält 15 avser normalt tid för själv uppdragets utförande, m a o
uppdragstimmar exkl. förberedelse och restid. Om inget annat är särskilt
överenskommet .

✓

Fält 16 ange avtalat arvodesbelopp. Normaltaxa:
3 000 kr, kväll 1-3h
4 000 kr, halvdag om 4h
5 000 kr heldag mer än 5h

Bra att veta:
✓

Ersättningen betalas ut såsom inkomst av tjänst. Detta innebär att
lagstadgad arbetsgivaravgift betalas in av RF-SISU samt att ett
skatteavdrag om minst 30% görs.

✓

Din ersättning utbetalas normalt den 25:e månaden efter du skickat in
formuläret.

✓

Du får en lönespecifikation via Kivras digitala brevlåda.

RF-SISU Stockholm
Vretenvägen 4

171 54 Solna

Växel: 08-627 40 00

info.stockholm@rf-sisu.se

www.rf-sisu.se/stockholm

