
För	  kompetensvärderingsrådet	  2016-‐04-‐09	   Karin	  Lindhagen	  karin.lindhagen@sfam.se	  

Ersättning	  för	  examen	  och	  Mitt-‐i-‐ST	  

Använd	  SFAMs	  blankett	  för	  ersättning	  /reseräkning/	  redovisning.	  

Arvode	  (lön)	  
Mitt-‐i-‐ST	  6000	  kr.	  Specialistexamen	  7000	  kr.	  Gäller	  från	  och	  med	  juli	  2015.	  
SFAMs	  kansli	  betalar	  sociala	  avgifter	  och	  drar	  preliminärskatt.	  
Ange	  personnummer,	  bankkonto	  och	  ev	  önskemål	  om	  skattesats.	  
Kostnader	  för	  resa	  och	  logi,	  se	  SFAMs	  Regelverk	  och	  riktlinjer.	  

Fakturerad	  ersättning	  
Arvodet	  kan	  även	  faktureras	  från	  bolag	  med	  F-‐skattesedel	  med	  ett	  belopp	  som	  inkluderar	  sociala	  avgifter	  samt	  
moms	  25%.	  För	  närvarande	  gäller	  följande	  belopp:	  

Fakturerad	  ersättning	  -‐	  Mitt-‐i-‐ST	   Värderare	  <66	  år	   Värderare	  66	  -‐77	  år	  
Arvode	  Mitt-‐i-‐ST	  6000	  kr	  
Ersättning	  inkl	  sociala	  avgifter	   7885	   6982	  
Moms	  25%	   1971	   1746	  
Summa	   9857	   8728	  

Fakturerad	  ersättning	  -‐	  Examen	   Examinator	  <66	  år	   Examinator	  66	  -‐77	  år	  
Arvode	  examen	  7000	  kr	  
Ersättning	  inkl	  sociala	  avgifter	   9199	   8145	  

Moms	  25%	   2300	   2036	  
Summa	   11499	   10181	  
Sociala	  avgifter	  2016:	  	  <66	  år:	  31,42%;	  66-‐77	  år:	  16,36%;	  Över	  77	  år	  inga	  sociala	  avgifter.	  

Obs,	  utlägg	  för	  resor	  och	  logi	  betalas	  alltid	  ut	  till	  person,	  inte	  till	  bolag.	  

Fakturans	  utformning	  
• Datorskriven	  faktura(på	  papper	  eller	  som	  pdf-‐fil).	  Enligt	  Skatteverkets	  regler	  ska	  den	  innehålla:
• Fakturadatum
• Ett	  unikt	  löpnummer	  för	  varje	  faktura.
• Säljarens	  momsregistreringsnummer	  (=personnummer	  vid	  enskild	  firma).
• Säljarens	  och	  köparens	  namn	  och	  adress.	  Tänk	  på	  att	  rätt	  namn	  på	  köparen	  är	  viktigt	  för	  bl.a.

avdragsrätten	  för	  moms.
• Varornas	  eller	  tjänsternas	  omfattning	  och	  art.
• Det	  datum	  varorna	  såldes	  eller	  tjänsterna	  utfördes.
• Beloppet	  exklusive	  moms.
• Momssats	  (normalt	  25	  %)	  och	  moms.
• Totalbelopp.

Dessa	  regler	  fastställdes	  av	  SFAMs	  styrelse	  genom	  Olof	  Cronberg,	  kassör,	  2015-‐03-‐01.	  	  
Arvodesbeloppen	  höjdes	  vid	  halvårsskiftet	  2015	  från	  5000	  till	  6000	  för	  Mitt-‐i-‐ST	  och	  från	  6000	  till	  7000	  för	  
specialistexamen.	  


