ANSÆT EN BØRNEPASSER VIA FRAK
HVORFOR ANSÆTTE EN BØRNEPASSER VIA FRAK?
Når du ansætter en børnepasser via os, sikrer du, at børnepasseren ansættes under ordnede forhold. Det vil sige, at
børnepasseren får løn efter aftale med 3F, optjener feriepenge og er forsikret. Derudover får jeres børnepasser også
en kontrakt, hvori vilkårene for ansættelsesforholdet står.

BETALING — NEMT OG HURTIGT
Du får en månedlig faktura fra os på de antal timer,
som børnepasseren har arbejdet. Vi sørger derefter for
lønudbetalingen inkl. feriepenge. Vi er som socialøkonomisk
virksomhed momsregistreret. Det betyder, at der
kommer 25% i moms oveni. Dog kan I få skattefradrag
for børnepasning i hjemmet. Det gør, at udgiften for jer
reduceres betydeligt.
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FRADRAG
ϜϜ Serviceydelser giver fradrag på op til 25.000 kr. pr. person i 2021 (6.200 kr. i 2020). Corona er grunden til, at
den er så høj i 2021.
ϜϜ Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms
(ikke for materialer).
ϜϜ Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay,
netbank (ikke med kontanter).
ϜϜ Husk at gemme din dokumentation for det udførte
arbejde. Du skal kunne dokumentere arbejdet med en
faktura fra en virksomhed.
ϜϜ Fradragets værdi er ca. 26 %.
ϜϜ Tjek deadlines for indberetning af fradraget
ϜϜ Læs mere om betingelser for fradraget: skat.dk/SKAT.
aspx?oId=2234759

PRIS
Har din børnepasser på 14 år arbejdet én time, så får du en
faktura fra FRAK på 118,75 (timeløn inkl. Moms). Men den
reelle timepris for dig er 87,88, hvis du søger fradraget.
Timeløn
afstemt
med 3F

Feriepenge,
ATP m.m.

Administration

Timeløn
i alt

Timeløn inkl.
moms

Fradrag
(serviceydelse)

Timepris
efter fradrag

14-15-år

66,00 kr.

19,00 kr.

10,00 kr.

95,00 kr.

118,75 kr.

26%

87,88 kr.

16-år

78,00 kr.

22,00 kr.

10,00 kr.

110,00 kr.

137,50 kr.

26%

101,75 kr.

17-år

90,00 kr.

30,00 kr.

10,00 kr.

130,00 kr.

162,50 kr.

26%

120,25 kr.
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