
(Här placerar Övningsföretaget sin logotype)  FAKTURA 
 

Övningsföretagets referens Förnamn Efternamn  Fakturanummer XXX  

  Personnummer   Fakturadatum ÅÅ-MM-DD  

Kundens referens Förnamn Efternamn 

 

Leveransdatum  ÅÅ-MM-DD   Köparens namn 

Betalningsvillkor  Ex 10 dagar   och adress 

Förfallodag  ÅÅ-MM-DD 

 

Specifikation Antal  Á-pris Summa (kr) 

Beskrivning och tid för utfört arbete 
 
 
Om ni sålt material, skriv ner vad 
 
 

   

 Totalt att betala  

 

Övningsföretagets adress Telefon E-post och webb Bankgiro/ Swish 

Förnamn Efternamn 

Gata nr 

Postnummer postort 

070-777 77 xx ovningsforetag@nn.se 

www.ovningsforetag.se 

123-56xx 

070-777 77 xx 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Underlag för individuppgifterna i arbetsgivardeklarationen eller kontrolluppgifter 

Uppgifter för varje 

arbetande ungdom 

Förnamn Efternamn 

Personnummer 

Adress 

Postnummer Postort 

Andel av utfört arbete i % 

 

Förnamn Efternamn 

Personnummer 

Adress 

Postnummer Postort 

Andel av utfört arbete i % 

 

Förnamn Efternamn 

Personnummer 

Adress 

Postnummer Postort 

Andel av utfört arbete i % 

 

 

Viktig information om övningsföretag och skatter  

Moms  

Övningsföretaget är inte momsskyldigt. Momsbelopp får därför inte anges på fakturan.  

Organisationsnummer 

Övningsföretag har inte något organisationsnummer. 

När ett företag eller en organisation köper ett utfört arbete av ett övningsföretag. 

Om företaget köper ett utfört arbete av ett övningsföretag över vissa belopp är ni ansvarig för att skicka in uppgifter till Skatteverket, 

betala in skatt och arbetsgivaravgifter. Det innebär inte att ett anställningsförhållande har uppstått utan bara att skatter och avgifter 

behandlas på samma sätt som för en anställd.  

Belopp 100 kr till 999 kr – lämna uppgifterna i arbetsgivardeklarationen. Företag utan anställda lämnar kontrolluppgifter. 

Belopp 1 000 kr och uppåt – lämna uppgifterna i arbetsgivardeklarationen. Om eleverna inte har lämnat några intyg om 

skattejämkning ska företaget göra ett skatteavdrag på 30 % på arbetskostnaden (inte på materialet)och betala arbetsgivaravgifter. 

Beloppen gäller per elev och per kalenderår. För företag utan anställda se vidare på skatteverket.se.  

Information 

På www.skatteverket.se/övningsföretag kan du läsa mer om att köpa arbete av ett övningsföretag. Scrolla längst ner på sidan så hittar 

du information till företag som köper ett arbete av ett övningsföretag. 

http://www.skatteverket.se/övningsföretag

