Transport- og indeståelseserklæring vedr. Dansk Håndværk feriegarantiordning
Oplysninger om lønmodtageren:
CPR-nr.:

Oplysninger om virksomheden:
CVR-/SE-nr.:

-

Navn:

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Tlf.nr.:

Er virksomheden helt eller delvist videreført?
Ja

E-mail:

□

□

Nej

Ved ikke

□

Hvis ja, under hvilket navn?
___________________________________________________

Oplysninger om ansættelsesforholdet
Ansættelsesdato:

Ansættelsesform:

Opsigelsesdato:

Arbejder

□

Fratrædelsesdato (sidste dag du var på
arbejde):

Arbejder på funktionærlignende vilkår

□

Kom du i arbejde igen INDEN FOR 4 UGER efter, at du fratrådte hos ovennævnte arbejdsgiver?

Funktionær
Ja

□

Nej

□
□

Hvis ja, fra hvilken dato?
Den nye arbejdsgiver:

Navn:
Adresse:
Tlf.nr.:

______________________________________
______________________________________
______________________________________

CVR-/SE-nr.

Oplysninger om feriepenge samt SH- og fridagsbetaling
Kravet er optjent i perioden:

Beløb der fremgår af feriekort, Beløb til refusion* (skal
feriepengeanvisning, lønsedler udfyldes)
eller anden dokumentation

Evt. restbeløb, som ønskes
overført til Feriekonto (skal
udfyldes)

Bruttoferiepenge til beskatning
SH- og fridagsbetaling til beskatning
Samlet beløb til beskatning
Arbejdsmarkedsbidrag
A-skat
Feriepenge samt SH- og fridagsbetaling
netto
Antal feriedage
* Udregnes forholdsmæssigt på grundlag af antal optjente feriedage

Lønmodtagerens underskrift
Efter at Dansk Håndværk har udbetalt feriepengene og/eller SH- og fridagsbetaling, overdrager jeg hermed nærværende privilegerede
fordring til Dansk Håndværk.
Jeg erklærer samtidig, at
•
jeg ikke har deltaget i ledelsen af virksomheden.
•
hverken jeg selv eller min familie/samlever har ejet andele i virksomheden.
•
at feriepengene og/eller SH- og fridagsbetalingen ikke tidligere er udbetalt til mig og at kravet vedrører ovenstående
optjeningsperiode.
•
der er beregnet og tilbageholdt arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af feriepengene og SH- og fridagsbetalingen i det omfang,
der er tale om nettobeløb.
•
virksomheden mig bekendt ikke er solgt eller på anden måde videreført.
Jeg indestår med min underskrift på nærværende erklæring for, at ovenstående oplysninger er korrekte.
Dato:
Underskrift:
__________________________________________________

____________________________________________________

Denne erklæring – samt dokumentation for kravet – sendes til:

Dansk Håndværk, Islands Brygge 26, 2300 København S

