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Antal studerande

TEM6.06r  08/2011

PRISSPECIFICERING 
 BilagaTEM6.05r 
 

ARBETSKRAFTSPOLITISK VUXENUTBILDNING
 

 KOSTNADER                                                       €  AVDRAG

1. Undervisningsverksamhetens direkta  kostnader

 - Löner och arvoden jämte bikostnader 

   * lönekostnaderna €/h

 - Övriga direkta kostnader

   * utbildningspersonalens resor

   *  övriga kostnader (post-, telefon- och 
      duplicering o.d.)

    övriga direkta  kostnader sammanlagt

   Kostnaderna under punkt 1 totalt

  * Extra vägledning av inlärningsfär- 
    digheterna €/h

 2. Extra vägledning av  inlärnings- 
     färdigheterna 

  - hyreskostnader

   - övriga kostnader

  Kostnaderna under punkt 3 totalt

 4. Administrationskostnader

 5. Kostnader för lokaler

  Kostnaderna under punkt 5 totalt 

  Kostnaderna totalt

 - övriga kostnader

 - hyreskostnader

 3. Undervisningsverksamhetens maskin-,     
    anordnings- och andra materielkostnader

   *  studerandenas olycksfalls- och 
      gruppansvarsförsäkringar

   *  utrikesresor 

   * råämnen och materialsats

   * studieresor

   * undervisningsmaterial och läromedel

 - Undervisningens planeringskostnader 
   jämte  bikostnader

1. Studerandens arbetsinkomster under ut- 
     bildningen 
 * Studerandes arbetsinkomster  
   (€/studerande/elevarbetsdag)
2. Statsunderstöd och ersättningar

 - ersättningar för hyror och understöd för  
   anskaffning av egna lokaler i stället för  
   hyrda lokaler
- övrigt statsunderstöd för lokaler

  Understöd och ersättningar sammanlagt

Avdragen totalt

3. Övriga inkomster och avdrag

 - understöd för avgiftsbelagd serviceverk- 
   samhet

Förslag till betalningstidtabell

Övrig specifi- 
kation         Totalt

Utbildningens  
skattefria för- 
säljningspris 
 Mervärdesskatt

Utbildningens 
skattebelagda 
försäljningspris

€ € €

År 20

År . 20

20
-

 Priset på en elevarbetsdag (utan moms) 
                                       € /elevarbetsdag

Hur inverkar förändringar i antalet studerande  (t.ex. 
utbildningen inleds med knappt antal studerande, avbrott) på 
utbildningspriset och momsen

*) antalet studerande x antalet arbetsdagar  

Antalet elev- 
arbetsdagar*)

Antalet arbets- 
dagar  (á 7 h x  
45 min)

Moms %

TEMkiikkee1
Tarralappu
Fälten i blanketten innehåller beräkningsformler. Räkneoperationen sker när man efter beräkningen lämnar fältet med tabulatortangenten.

Anvisningen
Tarralappu
Prisuppgifter om extra vägledning anges bara till den del som dess pris inte ingår i andra kostnadsposter i hela utbildningsprogrammet.


TEM6.06r  08/2011
PRISSPECIFICERING
 BilagaTEM6.05r
 
ARBETSKRAFTSPOLITISK VUXENUTBILDNING
 
 KOSTNADER                                                       €
 AVDRAG
1. Undervisningsverksamhetens direkta  kostnader
 - Löner och arvoden jämte bikostnader 
   * lönekostnaderna €/h
 - Övriga direkta kostnader
   * utbildningspersonalens resor
   *  övriga kostnader (post-, telefon- och
      duplicering o.d.)
    övriga direkta  kostnader sammanlagt
   Kostnaderna under punkt 1 totalt
  * Extra vägledning av inlärningsfär-
    digheterna €/h
 2. Extra vägledning av  inlärnings-
     färdigheterna 
  - hyreskostnader
   - övriga kostnader
  Kostnaderna under punkt 3 totalt
 4. Administrationskostnader
 5. Kostnader för lokaler
  Kostnaderna under punkt 5 totalt 
  Kostnaderna totalt
 - övriga kostnader
 - hyreskostnader
 3. Undervisningsverksamhetens maskin-,    
    anordnings- och andra materielkostnader
   *  studerandenas olycksfalls- och      gruppansvarsförsäkringar
   *  utrikesresor 
   * råämnen och materialsats
   * studieresor
   * undervisningsmaterial och läromedel
 - Undervisningens planeringskostnader 
   jämte  bikostnader
1. Studerandens arbetsinkomster under ut-
     bildningen 
 * Studerandes arbetsinkomster 
   (€/studerande/elevarbetsdag)
2. Statsunderstöd och ersättningar
 - ersättningar för hyror och understöd för 
   anskaffning av egna lokaler i stället för 
   hyrda lokaler
- övrigt statsunderstöd för lokaler
  Understöd och ersättningar sammanlagt
Avdragen totalt
3. Övriga inkomster och avdrag
 - understöd för avgiftsbelagd serviceverk-
   samhet
Övrig specifi-
kation        
 Totalt
Utbildningens 
skattefria för-
säljningspris
 
Mervärdesskatt
Utbildningens skattebelagda försäljningspris
€
€
€
-
 Priset på en elevarbetsdag (utan moms)
                                       € /elevarbetsdag
*) antalet studerande x antalet arbetsdagar  
Antalet elev-
arbetsdagar*)
Antalet arbets-
dagar  (á 7 h x 
45 min)
8.2.1.3144.1.471865.466488
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