DALARNA GUIDE & KULTUR

Rekommenderade guidearvoden år 2019
I de fall guiden har eget företag gäller priserna i kolumn A, som inkluderar egenavgifter enligt svensk lag.
I det fall kunden anställer guiden gäller taxan i kolumn B, kunden står då för sociala avgifter och
semesterersättning.

Taxa A

Taxa B

Inkl. egenavgifter (sociala avgifter)
exkl. moms 25%

Kunden betalar sociala avgifter och
semesterersättning

Basarvode

SEK
1 150 / 2 h

SEK
850 / 2 h

Tilläggstimmar

470 / h

370 / h

200 / h

150 / h

De första två timmarna

Per påbörjad timme

Språktillägg
Mer än ett språk vid samma
guidning, tillägg per extra språk

Allmänt
Kunden och guiden överenskommer inför varje guidningstillfälle om upplägg, pris och betalning.
Föreningen rekommenderar medlemmarna att följa föreningens fastställda riktlinjer men som egen företagare
är guiden fri att förhandla sitt arvode själv.
Inför bussguidning ansvarar beställaren för guidens sittplats, med tillhörande säkerhetsbälte, såväl som för
fungerande mikrofon och ljudsystem. Guiden bör få veta på förhand om det finns cd/dvd-spelare, eller
motsvarade digitala funktioner, och hur de används.
Kunden betalar för guidens måltid och kaffe då detta ingår för deltagarna under uppdraget.
Arbetstid och tillägg
Påbörjad timme räknas som hel timme. Ersättning för obekväm arbetstid, kl 18-08, utgår 20% på guidearvodet.
Ersättning vid storhelger i Sverige utgår 50% på guidearvodet. Jul 24–26 dec, nyår 31 dec-1 jan, påsk, pingst,
Sveriges nationaldag 8 juni, midsommar (fredag-söndag). Vi specialuppdrag kan tillägg tillkomma för planering.
Moms
Företag fakturerar lagstadgad svensk moms, 25 % på totalsumman (arvode och kostnader). Utländska förtag
kan exkluderas från kravet på att betala moms och måste då uppvisa intyg med internationellt
momsregistreringsnummer.
Reseersättning
Ersättning för såväl restid som färdmedel till och från inställnings-/avlämningsplatsen tillkommer enligt
Skatteverkets regler.
Betalning
Betalningsvillkor är 20 dagar. Överenskommet belopp betalas, mot faktura eller kvitto, via banköverföring eller
annan fastställd betalningsform som bankgiro eller swish. Kortare guideuppdrag och/eller uppdrag som bokas
med kort varsel kan med fördel betalas på plats.
Vid större uppdrag speciellt uppdrag där guiden utför omfattanden planering och research på specialuppdrag
av kund rekommenderar vi förskottsbetalning för en överenskommen del av arvodet, till exempel 30 % av
totalbeloppet.
Avbeställning
Vid avbeställning senast sju dagar före bokad tid debiteras inget arvode. Vid avbeställning mellan sju dagar och
24 timmar före bokad tid uttages arvode för de första två timmarna enligt ovan. Vid avbeställning 23–0 timmar
före bokad tid uttages fullt arvode enligt överenskommen planering inklusive planeringsarvode.
Om guiden eventuell blir akut sjuk, kan föreningen hjälpa till att söka efter en ersättare, men kan inte garantera
att en annan guide finns tillgänglig. Kunden betalar då inte för tjänster som inte utförts och förbetalt arvode
återbetalas.

