
I får en udbetaling fra Praktikplads-AUB for 2020

Vi skriver til jer, fordi vi har lavet årsopgørelsen over antallet af jeres elever og
erhvervsuddannede medarbejdere.

Årsopgørelsen viser, at I får udbetalt 32.888,76 kr. fra Praktikplads-AUB. Beløbet indgår i
jeres næste opkrævning fra Samlet Betaling. Beløbet vil fremgå som Praktikplads-AUB.

Antallet af jeres elever er omregnet til elevpoint. Det skyldes, at elever vægter forskelligt
afhængigt af deres uddannelse.

Her kan I se beregningen af jeres årsopgørelse

Jeres mål for elevpoint for 2020 1,32 elevpoint

Jeres opnåede elevpoint 1,50 elevpoint

Forskel i elevpoint 0,18 elevpoint

Bidrag for underskud i 19,28 erhvervsuddannede x 65,57 kr. 1.264,13 kr.
den kommunale sektor

Nedsættelse for erhvervsud- 19,28 erhvervsuddannede x 180,70 kr. 3.483,49 kr.
dannede medarbejdere

Praktikbonus 1,23 elevpoint x 25.000,00 kr. 30.669,40 kr.

Praktikplads-AUB til udbetaling 32.888,76 kr.

Beløbet indgår i jeres næste opkrævning fra Samlet Betaling. Bemærk, alle tal er beregnet med 10 decimaler.
I tabellen bliver tallene dog kun vist med to decimaler. Der kan derfor være forskel mellem resultatet af de
viste mellemregninger og totalbeløbene.
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Se jeres årsopgørelse
Klik her og se en mere detaljeret beregning af jeres årsopgørelse og få en forklaring på
de enkelte beløb.

www.virk.dk/praktikplads-aub-selvbetjening

Tilskud til dækning af underskud i jeres sektor
I jeres sektor har udbetalingerne af praktikbonus været større end budgetteret, hvilket har
ført til et underskud i sektoren. Det er derfor besluttet, at Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag giver tilskud til dækning af størstedelen af dette underskud.

Vil I vide mere?
I kan læse mere om Praktikplads-AUB på www.virk.dk/praktikplads-aub. Hvis I har
spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

BAGGRUND: DERFOR SKAL I ANSÆTTE ELEVER

Der er brug for flere erhvervsuddannede i Danmark. Derfor har regeringen og
arbejdsmarkedets parter lavet en aftale, der belønner virksomheder, som ansætter
elever. En del af aftalen kaldes Praktikplads-AUB. Det ordinære AUB-bidrag bliver ikke
påvirket af Praktikplads-AUB.

Med Praktikplads-AUB skal virksomheder med for få elever betale et ekstra bidrag,
mens virksomheder med en høj andel af elever, eller som har elever fra
fordelsuddannelser har mulighed for at få bonus. Samtidig får alle virksomheder, som
har mere end én erhvervsuddannet medarbejder, en nedsættelse af deres ekstra
bidrag.

Læs mere om Praktikplads-AUB, og hvordan I kan søge om nedsættelse for en del af
det ekstra bidrag til Praktikplads-AUB på www.virk.dk/praktikplads-aub

Hvis I vil klage Lovgrundlag §
I har mulighed for at klage over årsopgørelsen. Det gør I ved at ringe til
os eller sende jeres klage til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag,
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.
Vi skal have jeres klage senest 4 uger efter, I har modtaget dette brev.
Så vurderer vi sagen igen. Hvis vi ikke giver jer ret i jeres klage, sender
vi den videre til Ankenævnet for ATP mv.

Læs mere om opkrævningen i AUB-lovens
§§ 15g, 15h og 21a - 21e.
I kan finde lovgrundlaget på
www.retsinformation.dk.
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