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Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag
til

Lov om ændring af ligningsloven og lov om 
arbejdsmarkedsbidrag

(Skattefritagelse for reservebedsteforældre og selvvalgt uddannelse)

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten
(ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061
af 24. oktober 2006, som ændret senest ved § 7 i
lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages føl-
gende ændringer:

1. Efter § 7 Z indsættes:
»§ 7 Æ. Ved opgørelse af den skattepligtige

indkomst medregnes ikke vederlag eller godtgø-
relser, som med henblik på pasning af syge børn
i en privat husstand udbetales af personer i hus-
standen til personer over 60 år. Følgende betin-
gelser skal være opfyldte:
1) Den samlede indtægt for den pågældende

ved børnepasningen overstiger ikke et
grundbeløb på 1.650 kr. årligt. Beløbet regu-
leres efter personskattelovens § 20.

2) Udgifter i forbindelse med børnepasningen
fradrages ikke i den skattepligtige indkomst.

3) Børnepasseren deltager i en ordning, som
skal være administreret af kommunen eller
en frivillig social organisation. Det skal af
foreningen eller fondens vedtægter bl.a.
fremgå, at ordningen er rettet mod syge
børn. Den kommune, hvori ordningen fun-
gerer, skal have ordningen, herunder sæd-

vanlige vedtægtsmæssige oplysninger, regi-
streret som en »reservebedsteforældreord-
ning«.«

2. I § 31, stk. 1, 3. pkt., ændres »samt gives til
medlemmer af en fagforening, arbejdsløsheds-
kasse eller pensionskasse« til: »gives til med-
lemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse
eller pensionskasse, samt gives til arbejdstagere
som led i selvvalgt kompetenceudvikling i hen-
hold til kollektiv overenskomst.«

§ 2

I lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006, som
ændret senest ved § 2 i lov nr. 1534 af 19. decem-
ber 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 8 indsættes som stk. 8:
»Stk. 8. Vederlag m.v. omfattet af ligningslo-

vens § 7 Æ medregnes ikke til bidragsgrundla-
get.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft 1. juli 2008.
Stk. 2. Loven har virkning fra og med ind-

komståret 2008.



2

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567996\Dokumenter\567996.fm 27-03-08 15:54 k04 bj

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger
1. Lovforslaget består af to dele, dels en skattefrita-

gelse for vederlag, som med henblik på pasning af
syge børn i en privat husstand udbetales af personer i
husstanden til personer over 60 år, såkaldte reserve-
bedsteforældre, dels en skattefritagelse for selvvalgt
uddannelse, der i henhold til en kollektiv overens-
komst udbetales til arbejdstageres kompetenceudvik-
ling.

1.1. Ordningen for reservebedsteforældre
Formålet med lovforslaget er at skabe bedre mulig-

heder for forældre til at få passet deres børn, når bør-
nene er syge. Dette sker ved at etablere en ordning om
skattefritagelse for beløb op til 3.000 kr. årligt (regu-
leret grundbeløb i 2008) for personer over 60 år, som
er parate til at påtage sig dette arbejde. Det er typisk
personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarke-
det, men som ønsker at have kontakt til børnefamilier.
I flere kommuner er der indført forskellige former for
ordninger med ældre, som træder til ved børns syg-
dom. Som et led i ordningen modtager de pågældende
typisk en mindre betaling fra forældrene. Der har væ-
ret tvivl om, i hvilket omfang sådanne indkomster er
skattepligtige. 

Spørgsmålet har i oktober 2007 været behandlet i
Skatterådet, som traf afgørelse om, at indkomsten er
skattepligtig. Skatterådet kom frem til, at vederlaget
må anses som honorarindkomst, og at indkomsten op-
gøres som en nettoindtægt, hvor reservebedsteforæl-
drenes udgifter kan fratrækkes i den personlige ind-
komst indenfor det modtagne vederlag. Vederlaget
kan ikke umiddelbart karakteriseres som en godtgø-
relse, der ville kunne udbetales skattefrit efter lig-
ningslovens § 7 M til frivillige medhjælpere i forenin-
ger.

På den baggrund har regeringen fundet det hensigts-
mæssigt at foreslå vederlaget fritaget for beskatning
med henblik på at skabe grundlag for, at ressourcer
hos den ældre del af befolkningen kan nyttiggøres til
gavn for både ældre og familierne. Det fremgår såle-

des af regeringsgrundlaget »Mulighedernes Sam-
fund«, at regeringen senest i foråret 2008 vil gøre ve-
derlaget til reservebedsteforældre, som bl.a. går til
dækning af forskellige udgifter, reservebedsteforæl-
drene har i forbindelse med pasningen, skattefri.

Reservebedsteforældreordningen skal ikke konkur-
rere med andre etablerede pasningsordninger, hvor
indtægten som hidtil er skattepligtig ligesom al anden
indkomst. Ordningen sigter på at fremme kontakten
mellem generationerne omkring en praktisk løsning af
særlige pasningsproblemer i forbindelse med børns
sygdom. Målgruppen er især børnefamilier, som ikke
har mulighed for gennem andre sociale kontakter at få
dækket et akut behov for børnepasning i tilfælde af
barnets sygdom.

Reservebedsteforældreordningen er en frivillig ord-
ning, som blandt andet er oprettet i København og Kø-
ge. I flere andre kommuner er der lignende ordninger,
men det skønnes, at antallet af reservebedsteforældre-
ordninger er relativt begrænset.

Med henblik på at skabe åbenhed og gennemskue-
lighed omkring reservebedsteforældreordningerne vil
det være hensigtsmæssigt, at kommunen registrerer de
ordninger, som drives af frivillige sociale organisatio-
ner. Oplysningerne, herunder identifikation af for-
eningen og oplysninger om vedtægtsmæssige bestem-
melser m.v., skal derfor registreres i den eller de kom-
muner, hvor ordningen opererer.

Den foreslåede skattefritagelse indebærer, at man
helt fjerner en eventuel usikkerhed hos borgerne om
de skattemæssige forhold i forbindelse med denne
form for børnepasning. 

1.2. Selvvalgt uddannelse
I forbindelse med overenskomstfornyelserne i 2007

blev arbejdsmarkedets parter enige om at støtte med-
arbejdernes muligheder for at udvikle deres kompe-
tencer gennem selvvalgt uddannelse.

Blandt andet på LO/DA-området har man valgt at
lade et mellemled mellem arbejdsgivere og arbejdsta-
gere i form af såkaldte kompetenceudviklingsfonde
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administrere den selvvalgte uddannelse. Tilsvarende
har CO-industri og Dansk Industri etableret Industri-
ens Kompetenceudviklingsfond. Udbetalinger fra så-
danne mellemled til medarbejderne vil være skatte-
pligtige. Med forslaget gøres udbetalinger til dækning
af deltagerbetaling samt transportomkostninger knyt-
tet til uddannelsesaktiviteten skattefri for medarbej-
derne, svarende til den gældende skattefrihed af ar-
bejdsgivers direkte afholdelse af udgifter til en ansats
efteruddannelse.

2. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 
Forslaget skønnes at medføre et ubetydeligt prove-

nutab, der vedrører skattefritagelsen for reservebed-
steforældre. Der er intet provenutab ved udbetalinger
til selvvalgt uddannelse.

3. Administrative konsekvenser for det offentlige
Lovforslaget skønnes ikke at medføre administrati-

ve udgifter for stat eller regioner, og kun ubetydelige
udgifter ved kommunernes registrering af pasnings-
ordningerne.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for er-
hvervslivet

Medarbejdere får bedre mulighed for pasning af
syge børn samt bedre muligheder for kompetenceud-
vikling. Lovforslaget har ingen administrative konse-
kvenser for erhvervslivet.

5. Miljømæssige konsekvenser
Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekven-

ser.

6. Administrative konsekvenser for borgerne
Børnefamilier får lettere ved at få deres børn passet,

når de er syge.

7. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

8. Høring
Lovforslaget har været til høring hos følgende orga-

nisationer m.v.: Advokatrådet, AErådet, Center for
frivilligt socialt arbejde, Cepos, CO-industri, Dansk
Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Iværk-
sætterforening, Dansk Landbrug, Dansk Told- &
Skatteforbund, Danske Regioner, De Danske Landbo-
foreninger, Den Danske Skatteborgerforening, Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen, Foreningen af Stats-
autoriserede revisorer, Foreningen Danske Revisorer,
Foreningen Registrerede Revisorer, Kommunernes
Landsforening, Københavns Kommune, Køge Kom-
mune, Landbrugsrådet, Landsorganisationen i Dan-
mark, SKAT, Ældre Sagen og Århus Kommune.

Indkomne høringssvar og kommentarer hertil er
medtaget i lovforslaget som bilag 1.

9. Sammenfattende skema

Positive konsekvenser Negative konsekvenser
Økonomiske konsekvenser for det 
offentlige

Ingen Forslaget skønnes at medføre et 
ubetydeligt provenutab for staten 
og kommunerne.

Administrative konsekvenser for 
det offentlige

Ingen Ubetydelige

Økonomiske konsekvenser for er-
hvervslivet

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for 
erhvervslivet

Ingen Ingen

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for 
borgerne

Børnefamilier får lettere ved at få 
passet deres børn, når de er syge.

Ingen

Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1
Det foreslås, at der indføres en begrænset skattefri-

tagelse for vederlag m.v. op til et grundbeløb på 1.650
kr., for pasning af børn hjemme hos børnefamilier, jf.
§ 7 Æ, nr. 1. Grundbeløbet er i 1987-niveau og udgør
- efter regulering i henhold til personskattelovens § 20
- 3.000 kr. for indkomståret 2008.

For at målrette skattefritagelsen til ældre personer,
der har forladt arbejdsmarkedet, foreslås der fastsat en
betingelse om, at børnepasseren skal være over 60 år.
Det er endvidere en betingelse, at ingen personer fra-
drager udgifter til eller i forbindelse med børnepasnin-
gen i den skattepligtige indkomst, jf. § 7 Æ, nr. 2.

Endelig skal ordningen være administreret af kom-
munen eller en frivillig social organisation, jf. § 7 Æ,
nr. 3. I sidstnævnte tilfælde skal ordningen med funk-
tionelle oplysninger i overensstemmelse med social-
lovgivningens intentioner om samarbejde mellem den
offentlige og private sektor være registreret i kommu-
nen med henblik på åbenhed og gennemsigtighed,
uden at kommunen herved er ansvarlig for ordningen.
Ordningen skal være registreret som en »reservebed-
steforældreordning«.

Til nr. 2
På et stort antal overenskomstområder har aftale-

parterne valgt at lade et mellemled mellem arbejdsgi-
vere og arbejdstagere administrere den selvvalgte ud-
dannelse. Industriens Kompetenceudviklingsfond,
som er etableret af CO-industri og Dansk Industri, er
et eksempel på et sådant mellemled. Formålet med In-
dustriens Kompetenceudviklingsfond er at støtte med-
arbejdernes muligheder for at udvikle deres kompe-
tencer gennem selvvalgt uddannelse. Fonden finansie-
res ved opkrævning af faste bidrag fra virksomheder-
ne. Virksomheder, som har mere end 100 medarbejde-
re under overenskomstområdet, kan vælge at admini-
strere midlerne lokalt. I den situation indbetaler den
pågældende virksomhed ikke til fonden, men bidrage-
nes størrelse er de samme. 

Fonden vil kunne dække uddannelse inden for over-
enskomsternes dækningsområde. Det er medarbejde-
ren, der søger om støtte til en uddannelsesaktivitet.
Støtten udbetales fra fonden til medarbejderen og kan
bl.a. omfatte tilskud til deltagerbetaling samt trans-
portomkostninger knyttet til uddannelsesaktiviteten.
De aktiviteter, som gennemføres i regi af virksomhe-

dernes lokale ordninger, vil tilsvarende skulle ligge
inden for overenskomsternes dækningsområde.

Efter ligningslovens § 31, stk. 1, medregnes ar-
bejdsgivers afholdelse af udgifter til en ansats efterud-
dannelse ikke til den ansattes skattepligtige indkomst.
Udbetalinger fra fonde – eller andre enheder, som
måtte blive anvendt som mellemled mellem arbejdsgi-
vere og arbejdstagere i forbindelse med selvvalgt ud-
dannelse - direkte til den ansatte vil derimod umiddel-
bart ikke være omfattet af denne skattefrihed.

Dermed stilles den ansatte ringere end ansatte, der
får udgifterne til selvvalgt uddannelse dækket af lokalt
administrerede midler, eller ansatte, der i øvrigt sen-
des på efteruddannelse af deres arbejdsgiver.

I begge tilfælde udbetales midlerne fra arbejdsgive-
ren, og den ansatte kan dermed blive skattefri efter lig-
ningslovens § 31. Det gælder også selvvalgt uddan-
nelse under de overenskomster, hvor en ekstern udby-
der administrerer opkrævningen af de faste bidrag,
men hvor udbetalingerne sker til arbejdsgiverne i for-
bindelse med, at arbejdsgiverne dækker arbejdstager-
nes uddannelsesudgifter.

Det foreslås på denne baggrund, at ligningslovens §
31, stk. 1, ændres, således at ydelser, der gives til ar-
bejdstagere som led i selvvalgt kompetenceudvikling
i henhold til kollektiv overenskomst, omfattes af § 31.
Det gælder uanset om ydelserne udbetales af arbejds-
giveren, hvilket allerede er omfattet af § 31, eller om
ydelserne udbetales direkte til den ansatte af en fond
eller anden enhed, som måtte blive anvendt som mel-
lemled mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i for-
bindelse med selvvalgt udannelse.

Om ydelsen i det konkrete tilfælde vil være skattefri
er underlagt de øvrige betingelser i ligningslovens §
31. Bestemmelsen justeres alene således, at det ikke
nødvendigvis er arbejdsgiveren m.v., der skal afholde
udgiften overfor den ansatte.

Det bemærkes, at medarbejdernes løntab under kur-
ser svarende til 85 procent af den sædvanlige løn også
vil kunne støttes i regi af den selvvalgte uddannelse.
Ligesom det er tilfældet, hvor arbejdsgivere dækker
de ansattes løn under kurser, vil dette være indkomst-
skattepligtigt for den ansatte. Forslaget ændrer ikke på
den skattemæssige behandling af udbetalinger til støt-
te af medarbejderes løntab.

Til § 2

Til nr. 1
Det foreslås, at vederlaget til reservebedsteforældre

ikke medregnes til arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget
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Til § 3
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Den får virkning for vederlag modtaget af reservebed-

steforældre og udbetalinger til selvvalgt uddannelse
fra og med indkomståret 2008.



6

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567996\Dokumenter\567996.fm 27-03-08 15:54 k04 bj

Bilag 1

Oversigt over høringssvar med kommentarer

Organisation Høringssvar Kommentar
Advokatrådet Ingen bemærkninger
Center for frivilligt socialt ar-
bejde

Foreningen spørger :

1) Om det er en forudsætning, 
at foreningen modtager offent-
lige tilskud.

Ad 1) Nej.

2) Hvorfor ordningen skal re-
gistreres i kommunen med 
henblik på åbenhed og gen-
nemsigtighed.

Ad 2) Åbenhed og gennemsig-
tighed er en fordel for både 
ordningens deltagere, kend-
skabet til pasningstilbuddene i 
kommunen, skattemyndighe-
derne og navnlig brugerne.

Foreningen mener, at behovet 
for antallet af reservebedste-
forældre på grund af den be-
grænsede skattefritagelse kan 
blive uforholdsmæssig stort. 
Dette medfører administrative 
byrder. Det bør af vejlednin-
ger fremgå, hvilke krav der 
stilles til de sociale organisati-
oners administration, idet der 
bør tages højde for, at disse 
kan være små lokale, frivillige 
foreninger.

Det er vurderingen, at ind-
tægtsgrænsen på 3.000 kr. lig-
ger på et rimeligt niveau. 
Det vurderes ikke umiddelbart 
at være behov for at stille nær-
mere krav til de sociale for-
eningers administration af 
ordningen.

CO-industri Ingen bemærkninger
Dansk Arbejdsgiverforening DA gør opmærksom på, at der 

kan være oprettet flere fonde 
vedr. selvvalgt uddannelse.

Lovforslaget er tydeliggjort på 
dette punkt.

Dansk Industri DI gør ligeledes opmærksom 
på, at fritagelsen for selvvalgt 
uddannelse bør være generel.

Se ovenfor vedr. DA.

Dansk Told- & Skatteforbund Ingen bemærkninger
Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen

Ingen bemærkninger

Foreningen Danske Revisorer Ingen bemærkninger
Foreningen Registrerede Re-
visorer

Ingen bemærkninger

Københavns Kommune Københavns Kommune finder 
skattefritagelsen for reserve-
bedsteforældre meget positiv. 

Landbrugsrådet Ingen bemærkninger
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Landsorganisationen i Dan-
mark

LO har set høringssvaret fra 
DA og har ingen bemærknin-
ger dertil.
LO bemærker i øvrigt, at 
ikrafttrædelsestidspunktet den 
1. januar 2009 kan vise sig at 
være for sent.

Virkningstidspunktet for for-
slaget er fremrykket til ind-
komståret 2008.

SKAT Ingen bemærkninger
Ældre Sagen Ældre Sagen er meget positiv 

overfor forslaget om skattefri-
tagelsen for reservebedstefor-
ældre. At skattefritagelsen ale-
ne er rettet mod pasning af 
syge børn finder Ældre Sagen 
imidlertid er uhensigtsmæssigt 
og begrænsende i forhold til 
lovforslagets i øvrigt gode sig-
te og indhold. 

Ordningen er målrettet pas-
ning af syge børn bl.a. for at 
undgå, at der opstår konkur-
renceforvridning i forhold til 
andre pasningsordninger.
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Bilag 2

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten
(ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.1061 af
24. oktober 2006, som ændret senest ved lov nr.
1534 af 19. december 2007, foretages følgende
ændringer:

1. Efter § 7 Z indsættes:

»§ 7 Æ. Ved opgørelse af den skattepligtige
indkomst medregnes ikke vederlag eller godtgø-
relser, som med henblik på pasning af syge børn
i en privat husstand udbetales af personer i hus-
standen til personer over 60 år. Følgende betin-
gelser skal være opfyldte:
1) Den samlede indtægt for den pågældende

ved børnepasningen overstiger ikke et
grundbeløb på 1.650 kr. årligt. Beløbet regu-
leres efter personskattelovens § 20.

2) Udgifter i forbindelse med børnepasningen
fradrages ikke i den skattepligtige indkomst.

3) Børnepasseren deltager i en ordning, som
skal være administreret af kommunen eller
en frivillig social organisation. Det skal af
foreningen eller fondens vedtægter bl.a.
fremgå, at ordningen er rettet mod syge
børn. Den kommune, hvori ordningen fun-
gerer, skal have ordningen, herunder sæd-
vanlige vedtægtsmæssige oplysninger, regi-
streret som en »reservebedsteforældreord-
ning«.«

……….
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§ 31. Ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst medregnes ikke ydelser til dækning af ud-
gifter i forbindelse med uddannelser og kurser,
når ydelserne modtages fra en arbejdsgiver som
led i et ansættelsesforhold eller som led i en af-
tale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt og
ydelserne er omfattet af stk. 3. Ydelser omfattet
af stk. 3 til dækning af udgifter i forbindelse med
uddannelser og kurser medregnes ligeledes ikke,
når de modtages ved ophør af et ansættelsesfor-
hold. 1. pkt. gælder ligeledes for ydelser omfat-
tet af stk. 3, som gives til personer, der er valgt
til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, ud-
valg, kommissioner, råd, nævn eller andre kolle-
giale organer, herunder Folketinget, regionsråd
og kommunalbestyrelser, samt gives til medlem-
mer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller
pensionskasse.

2. I § 31, stk. 1, 3. pkt., ændres »samt gives til
medlemmer af en fagforening, arbejdsløsheds-
kasse eller pensionskasse« til: »gives til med-
lemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse
eller pensionskasse, samt gives til arbejdstagere
som led i selvvalgt kompetenceudvikling i hen-
hold til kollektiv overenskomst.«

Gældende formulering Lovforslaget



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


