
 
 

Arvode  för förtroendevalda / arbetsgrupp mm 
Datum Kostnad som ersättningen avser Konto 

nr 
Avd nr Skattepliktigt 

belopp 
     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total summa  

 
 

Kostnader t.ex. restaurang, logi, resor och ev. inköp mm  
(Bifoga alltid kvitto med numrering på baksidan) 

Datum Kvitto 
nr 

Kostnad som ersättningen avser Konto 
nr 

Avd nr Skattefritt 
belopp 

      

      

      

      

      

      

      

Total summa  

 
 

Attest av SDUF kansliet 
 
 
 

 

 

Namn  

Persnr  

Ärende   

Proj/obj nr  


	Namn: Förnamn Efternamn
	Persnr: xxxxxx-xxxx
	Ärende: xxx-aktivitet den 3 oktober
	Projobj nr: (kansliet fixar)
	DatumRow1: 3/10
	Kostnad som ersättningen avserRow1: Lön för aktivitet XXX
	Konto nrRow1: kansliet
	Avd nrRow1: fixar
	Skattepliktigt beloppRow1: 300 kr
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	DatumRow1_2: 2/10
	Kvitto nrRow1: 1
	Kostnad som ersättningen avserRow1_2: Kvitto för snacks till xx-aktivitet
	Konto nrRow1_2: 
	Avd nrRow1_2: 
	Skattefritt beloppRow1: 153 kr
	DatumRow2_2: 
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