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Teaterförbundets Servicebolag fakturerar åt Dig  
som inte har eget företag  
 
 
Vad är faktureringsservice?  
 
För att hjälpa våra medlemmar har Teaterförbundets Servicebolag startat en 
faktureringsservice. När någon av våra medlemmar får ett erbjudande om arbete för vilket 
uppdragsgivaren vill bli fakturerad kan de vända sig till oss. Teaterförbundets Servicebolag 
blir arbetsgivare till medlemmen och uppdragstagare åt kunden.  
 
Faktureringsservicen ska användas vid enstaka och kortvariga uppdrag. Om det rör sig om 
flera kortare uppdrag under en längre period krävs separata avtal för varje uppdrag. Servicen 
kan inte användas för att kringgå Teaterförbundets kollektivavtal, det vill säga om 
uppdragsgivaren har ett kollektivavtal med Teaterförbundet. Du måste också ha ett aktivt 
medlemskap i förbundet.  
 
A-kassa och arbetsgivarintyg 
 
Om du använder faktureringsservice finns det en risk för att du inte kan stämpla hos a-
kassan. Vid behov kan Servicebolaget utfärda ett arbetsgivarintyg. Det är dock din a-kassa 
som bedömer om det kan ligga till grund för ersättning. Är du osäker – kontakta a-kassan. 
 
Hur använder jag faktureringsservicen?  
 
När du har fått kontakt med en uppdragsgivare måste ni först tillsammans komma överens 
om villkoren för uppdraget.  
 
Anmälan om faktureringsservice gör du enklast på Teaterförbundets hemsida, 
www.teaterforbundet.se  Du kan  även skriva ut och fylla i en blankett, om du hellre vill 
posta eller faxa din anmälan. Blanketten skickas till:  
 
Teaterförbundets Servicebolag   
Box 12710 
112 94 Stockholm 
  
Fax: 08–653 95 07 
 
Vi skickar sedan ett anställningsavtal till dig. Du ska skriva under anställningsavtalet och 
returnera det till Teaterförbundets Servicebolag.  
 
Det är viktigt att du noga läser igenom avtalet när det kommer till dig, för att kontrollera  
att vi har fått med rätt uppgifter för ditt uppdrag. 

 
 
 
  



 
 

Uppdaterad 2018-12-10 

 

 

 
 
 
Vad ska du avtala om med uppdragsgivaren? 
  
Du måste själv komma överens med uppdragsgivaren om vad som ingår i uppdraget och 
vilken ersättning du ska få. Du bör därför diskutera följande punkter med uppdragsgivaren.  
 
• tänk på att moms med 25 % tillkommer på samtliga ersättningar  
• vad är det som ingår i uppdraget  
• tidpunkt och plats för utförandet  
• arvode (inklusive sociala avgifter och exklusive 25 % moms)  
• tänk på att arvodet även ska innehålla semesterersättning med 12 procent  
• annan ersättning t ex traktamente, resa, kostnader för hyra av rekvisita eller lokal  
• berätta att du kommer att använda Teaterförbundets Servicebolags faktureringsservice.  
 
Upphovsrätt 
Teaterförbundets servicebolag övertar aldrig den upphovsrätt som kan uppkomma med ditt 
uppdrag. Servicebolaget tar inte heller ansvar för eventuella upphovsrättsliga tvister kring 
ditt uppdrag. 
 
Vad kostar faktureringsservicen?  
Teaterförbundets Servicebolag tar ut en avgift för att täcka kostnaden för administration. 
Avgiften är 5 % av arvodet (inklusive sociala avgifter), dock lägst 200 kr per 
faktureringstillfälle och per person om ni är flera som är delaktiga i uppdraget.  
 
Hur mycket får jag i ”lön”?  
När du kommer överens med uppdragsgivaren om ersättningen för uppdraget är det viktigt 
att tänka på att den ska inkludera de sociala avgifterna. Arbetsgivaravgiften som läggs på är 
31,42 procent av lönen under år 2018.  
 
Dessutom tillkommer kostnaden för avtalade försäkringar med cirka 6 procent. 
Försäkringsskyddet omfattar – avtalspension, sjukpension, tjänstegruppliv och arbetsskada.  
 
 

Arbetsgivaravgifter och ITP1 år 2019 

Födelseår Arbetsgivaravgift %       ITP1 %      Summa avgifter % 

T.o.m 1938 6,15 0,00 6,15 

1939 - 1953 16,36 0,00 16,36 

1954 (65-åringar) 31,42 0,00 31,42 

1954 (64-åringar) 31,42 5,89 37,31 

1955 - 1993 31,42 5,89 37,31 

1994 (25-åringar) 31,42 5,89 37,31 

1994 (24-åringar) 31,42 0,12 31,54 

1995 och senare 31,42 0,12 31,54 
 


