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SAMARBEJDSAFTALE 
MELLEM  
OG FRAK   

Aftalen gælder fra den dato, som aftalen er blevet underskrevet og 
mindst 6 måneder.

FORVENTNINGER  
Vi har en forventning om at familien: 

 Ϝ Binder sig i en minimumsperiode på et halvt år ca. 2 timer om 
ugen i gennemsnit

 Ϝ Er i dialog med den tilknyttede mentor, når der er behov
 Ϝ Investerer energi i pigernes udvikling og deler ud af erfaringer, så 

vi kan styrke indsatsen 
 

Foreningen FRAK

c/o Støberiet

Blågårds Plads 5, 2. sal

2200 København N

Indgår herved aftale med:

Navn  

CPR nr. 

Adresse 

By 

Telefon 
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DE UNGES LØN

BETALING 
 Ϝ Du får en månedlig faktura fra FRAK på de antal timer, som børne-

passeren har arbejdet. 
 Ϝ FRAK sender en faktura til dig i slutningen af måneden pr 

mail. Betalingsbetingelse løbende måned + 10 dage.  
 Ϝ Betales fakturaen ikke til tiden, vil der blive pålagt et gebyr 

på næstkommende faktura a kr. 100,00.  
 Ϝ Vi er som socialøkonomisk virksomhed momsregistreret. Det bety-

der, at der kommer 25% moms oveni børnepasserens løn. 
 Ϝ Du kan søge om fradrag netop fordi du får en faktura fra os.
 Ϝ I tilfælde af at betalingen er forsinket eller udebliver, skal dette 

bringes i orden, før børnepasseren kan fortsætte hos jer.

HÅNDVÆRKERFRADRAG
 Ϝ Serviceydelser giver fradrag på op til 6.100 kr. pr. person i 2019. 
 Ϝ Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for 

materialer).
 Ϝ Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank 

(ikke med kontanter).
 Ϝ Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde. Du 

skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura fra en virksom-
hed.

 Ϝ Fradragets værdi er ca. 26 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 
3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.

 Ϝ Fradraget skal indberettes i TastSelv senest 1. maj 2020.
 Ϝ Læs mere om betingelser for fradraget: https://www.skat.dk/SKAT.

aspx?oId=2234759

Timeløn 
afstemt 
med 3F

Ferie-
penge, 
ATP m.m.

Admini-
stration

Timeløn 
i alt

Time-
løn inkl. 
moms

Fradrag 
(service-
ydelse)

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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https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759
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UNDERSKRIFTER

Dato         Underskrift 

      (FRAK)

                

Dato         Underskrift 

      (Fornavn Efternavn)
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