MEDLEMSAVGIFT
2020

Förslag till medlemsavgift för
IT&Telekomföretagen inom Almega 2020.
IT&Telekomföretagens styrelse föreslår oförändrade medlemsavgift jämfört
med 2019, vilket innebär följande:

1. Avgift för medlem som enbart är medlem i Branschsektionen
Avgift till branschsektion: 0,04% av lönesumman.
Minimiavgift 5.000 kr. Maxavgift 370.000 kr.

2. Avgift för medlem som även är medlem i Arbetsgivarsektionen
Avgift till branschsektion: 0,02% av lönesumman.
Minimiavgift branschsektion 2.500 kr. Maxavgift branschsektion 370.000 kr.
Avgift till Arbetsgivarsektion: Grundavgift 3.000 kr för samtliga företag, samt
en rörlig avgift baserad på lönesumma. Denna beräknas enligt en nedåtgående
trappstegsmodell från 0,11 % av lönesumman upp till 24 Mkr, till 0,06% av
lönesumman på den del av lönesumman överskridande 2 000 Mkr.
Ingen maxavgift.

Avgiftsstruktur
Fast grundavgift
Procent av total lönesumma i trappa
Intervall 0 – 24 999 Kkr
Intervall 25 000 - 49 999 Kkr
Intervall 50 000 - 99 999 Kkr
Intervall 100 000 - 499 999 Kkr
Intervall 500 000 - 999 999 Kkr
Intervall 1 000 000 - 1 999 999 Kkr
Intervall 2 000 000 Kkr -

Avgift 2018
3 000
0,11%
0,10%
0,09%
0,085%
0,08%
0,07%
0,06%

Om en koncern tillsammans har mer än 500 Mkr i lönesumma beräknas deras
avgifter för arbetsgivarsektionen på den sammanlagda lönesumman för
koncernen.

3. Fördelning mellan medlemsavgift och serviceavgift
Avgiften för branschverksamheten fördelas så att 50% är en icke momspliktig
och ej avdragsgill medlemsavgift och 50% av avgiften är en momspliktig och
avdragsgill serviceavgift.
Avgiften till arbetsgivarsektionen fördelas enligt följande:
Grundavgiften på 3000 kr samt 15% av den rörliga avgiften utgör en ej
avdragsgill och ej momspliktig medlemsavgift. 85% av den rörliga avgiften
utgör en avdragsgill och momspliktig serviceavgift.

4. Rabatt för små företag
Enligt beslut på IT&Telekomföretagens årsstämma 2018 erhåller företag med
färre än 10 anställda en rabatt på 10% av branschavgiften. Rabatten gäller i två
år under 2019 och 2020 och kommer att ges i samband med den årliga
slutfaktureringen 2019 respektive 2020.

