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Avgifterna till föreningen består av två delar, dels en grundavgift för varje 
medlem och dels en avgift som är en procentsats på lönesumman.  

Sedan 1 januari 2019 har föreningen följande intäktsmodell: 

• en grundavgift på 9 500 kr per företag,  

• en trappa, där procentsatsen på lönesumman sjunker ju större företag 
det berör: 0,06 % upp till lönesummor på 100 MSEK, 0,04 % på summor 
mellan 100 och 500 MSEK, 0,02 för de lönesummor som överstiger  
500 MSEK.  

• en modell där alla lönesummor beräknas på koncern och inte på enskilda 
företag 

• ett maxtak på avgiften till 500 kkr.  

Utfallet av dessa nya avgifter kommer att bli tydligt vid faktureringen 2019.  

Förslaget är att låta av avgiftsstrukturen ligga fast och inte ändras.  

På årsmötet kommer stämman även att ta ställning till och besluta om förslaget 
till avgifter för Almegas gemensamma arbete med arbetsgivarrelaterade frågor 
och gemensam näringspolitik.  
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Förslag till beslut 

Styrelsen i Innovationsföretagen föreslår följande avgift för finansiering av 
förbundets branschverksamhet år 2020: 

• En grundavgift om 9 500 kr per medlemsföretag. 

• En rörlig avgift på företagets lönesumma enligt en trappa med följande 
konstruktion: 

För lönesummor mellan 0 – 100 MSEK:   0,06 % 
För lönesummor mellan 100 MSEK – 500 MSEK:  0,04 % 
För lönesummor över 500 MSEK:   0,02 % 

• I tillämpliga fall ska lönesummor beräknas på koncernens totala 
lönesumma 

• Ingen koncern ska ha en avgift till för branscharbetet som överstiger 
500 000 kr 

På årsmötet kommer stämman även att ta ställning till de avgifter som tas ut för 
Almegas arbete. Dessa avgifter beslutas av Almega ABs styrelse senare.  

 

Fördelning serviceavgift och medlemsavgift  

Efter en översyn av förbundets branschverksamhet har styrelsen fastställt en 
fördelning av avgiften mellan medlemsavgift och serviceavgift från och med  
1 januari 2019. Även denna fördelning är densamma som 2019.  

Fördelning av avgift till Innovationsföretagens branschverksamhet:  

• 40 % av den totala avgiften utgör en medlemsavgift  

• 60 % utgör en serviceavgift 
 

Medlemsavgiften är en icke avdragsgill kostnad för medlemsföretaget, medan 
serviceavgiften är avdragsgill.   

 


