Begäran om milersättning, BOM
Läs instruktionerna noga. Gråa rutor lämnas tomma.

Namn

Bank

Telefon

Kontonummer

E-post

Underskrift

Verksamhet / Ideellt uppdrag

Datum

Datum

Godkännande-signatur

Rese- och ändamålsspecifikation

Antal mil

Summa

Posta din BOE till kansliet:
Astronomisk Ungdom
Drottninggatan 120
11360 Stockholm

Clearingnummer

Milersättning Kostnadsställe

mil

kr

Frågor?
Vi svarar gärna på dina frågor kring blanketten.
Maila:
kansli@astronomiskungdom.se

Information, BOM
Vem får ersättning?
Ideellt aktiva är berättigade ersättning för alla nödvändiga utlägg som uppkommer i samband med deras
ideella uppdrag. Ersättningsbegäran skall vara skälig. Milersättning utgår till fordonsföraren.

Vad ges ersättning för?
Ideellt aktiva är berättigade milersättning för alla nödvändiga resor genomförda med privatfordon
uteslutande i samband med det ideella uppdraget.

När ska BOM-blanketten skickas in?
Redovisning skall ske senast en månad efter inköpstillfället/resdagen. Vid årsskifte ska blanketten vara
kansliet tillhanda senast 31 januari för att ersättning ska kunna betalas ut och bokföras på rätt år.

Milersättning:
Milersättningen uppgår till det belopp för skattefri milersättning som enligt Skatteverkets föreskrifter gäller
under året för resans genomförande. För år 2016 uppgår skattefri milersättning till 18.50 kr/mil för egen
bil. För anställda gäller att resor till/från bostaden alltid är en privat resa för vilket ersättning ej utgår.

Så fyller du i din BOM:
Gråa rutor lämnas tomma. Fält att fylla i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktuppgifter: namn, telefon samt e-post
Bank, clearing- samt kontonummer
Underskrift/datum
Uppdrag: Beskriv inom vilket uppdrag i Astronomisk Ungdom utläggen uppkommit.
Datum under vilket resan genomfördes.
Specifikation: Beskriv i vilket sammanhang resan gjorts.
Antal mil: Totalt antal mil du begär ersättning för.
Milersättning: Ange det skattefria milersättningsbelopp som gäller för aktuellt år (se Milersättning)
Summa: Beräkna totalt antal mil samt totalt belopp begäran om ersättning gäller.

Vem beviljar din BOM?
Begäran om milersättning för medlemmar i Astronomisk Ungdoms projektgrupper, och utlägg som tillfallit
andra enskilda personer å projektets vägnar, beviljas av projektgruppen själv. Projektledaren godkänner
samtliga utlägg som ska falla under projektets budget. Projektledarens godkännande-signaturen ska finnas
på blanketten innan den lämnas till kansliet. Övriga begäran om milersättningar beviljas av Astronomisk
Ungdoms skattmästare, förbundsordförande eller förbundsadministratör.

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070 - 000 90 56

