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Husk at læse vejledningen på side 2, før du udfylder blanketten.

Bilag til aftalebekræftelse eller kontrakt for
Gruppens navn:

Antal medvirkende
i gruppen:
dag måned år

Tidspunkt f or arrangement et:

Til kl.

Fra kl.

Sted:

Gruppens samlede indtægt ved arrangementet

Brutto

kr.

Heraf bef ordringsgodtgørelse

Kr.

Fradrag i alt

kr.

Kr.

Netto honorar

kr.

Andre fællesomkostninger
Art:

Medlem af gruppen:

CPR
nr.
Navn

Adresse
Postnr.

By

Andel af nettohonorar inkl. feriepenge

kr.

Lederens navn mv.
Navn

Adresse

By

Postnr.

E-mail

Telefonnummer

Eventuelle bemærkninger
Skriv dine eventuelle bemærkninger:

Underskrift
Som leder af gruppen erklærer jeg på tro og love, at oplysningerne er rigtige. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen.

Husk
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Dato

Underskrift

Side 1 af 2

Vejledning
Blankettens anvendelse
Blanketten udfyldes af lederen af gruppen eller
af den person, som foretager honorarudbetalingen til de enkelte medvirkende (fx manager eller
forretningsfører for gruppen).
Blanketten udfyldes efter anmodning fra den eller
de medvirkende eller fra a-kassen.
Blanketten erstatter lønsedler og bruges i alle
tilfælde, hvor gruppen får et samlet honorar.
Kopi af aftalebekræftelse eller bureaukontrakt
skal afleveres til a-kassen sammen med denne
blanket som dokumentation for, at engagementet
er udført.
Hvis flere medvirkende søger optagelse i
a-kassen samtidig eller ønsker at modtage arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn samtidig,
skal der udfyldes en blanket for hver enkelt af de
medvirkende.
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Side 2 af 2

Blankettens udfyldelse
Bruttoindtægt skal stemme overens med det
udbetalte beløb ifølge aftalebekræftelse eller
bureaukontrakt.
Fradrag af fællesomkostninger, der er afholdt,
kan omfatte: provision til bureau, leje af lyd- og
lysanlæg og evt. opholdsudgifter. Arten af de
pågældende fællesomkostninger skal oplyses på
blanketten og skal på opfordring kunne
dokumenteres.
CPR-nummer, navn og adresse skal oplyses for
den medvirkende.
Af hensyn til identifikation er det nødvendigt, at
lederen eller udbetaleren også oplyser navn og
adresse.
Er du i tvivl? - Spørg a-kassen.

