Årsavgifter 2018
1. Årsavgift - Installatörsföretagen
Årsavgiften till Föreningen Installatörsföretagen samt till Installatörsföretagen Service i Sverige AB beräknas på
respektive medlems omsättning enligt följande;

1.1 Årsavgift traditionellt medlemskap (inklusive arbetsgivarsektion)
Omsättning
Årsavgift 2018 (föreningsavgift + serviceavgift)
0 kr till 100 000 000 kr
0,145 % av omsättningen (0,145 x omsättningen/100)
100 000 001 kr till 250 000 000 kr
0,120 % av omsättningen (0,120 x omsättningen/100)
>250 000 001 kr
0,105 % av omsättningen (0,105 x omsättningen/100)
OBS! Lägsta årsavgift är 8 300 kr/år, företag.

1.2 Årsavgift branschmedlemskap1 (exklusive arbetsgivarsektionen)
Omsättning
Årsavgift 2018 (föreningsavgift + serviceavgift)
Hels den omsättning som
0,074 % av omsättningen (0,074 x omsättningen/100)
medlemskapet avser.
OBS! Lägsta årsavgift är 8 300 kr/år, företag
Årsavgiften fördelas mellan förening (föreningsavgift) och servicebolag (serviceavgift). Föreningsavgiften är till
Installatörsföreagen = 20 % av årsavgiften (ingen moms). Lägsta föreningsavgift = 1 660 kr. Serviceavgiften till
Installatörsföretagen Service i Sverige AB = 80 % av årsavgiften + moms. Serviceavgiften, inkl. moms, är
avdragsgill. Lägsta serviceavgift = 6 640 kr + moms.
Med omsättning avses den omsättning som medlemskapet avser. Hit hör normalt egen installationsverksamhet
(entreprenad, service, butik och lager), bemanningsverksamhet och teknisk konsultverksamhet. I omsättningen
ska normalt ingå omsättning som förknippas med verksamhetsområdena; elinstallation, data/tele, larm/säkerhet,
automation, elkraft, belysning, värme/sanitet, kyla, teknisk isolering, industrirör, sprinkler och ventilation. Även
eventuell försäljning i butik ska ingå i omsättningen 2.
Med medlem avses juridisk person / organisationsnummer. Det innebär att i koncerner räknas årsavgiften per
organisationsnummer.

2. Årsavgift – Regional förening inom Installatörsföretagen
Avgift för medlemskap i regional förening bestäms av respektive regional förening. För mer information kontakta
medlem@installatorsforetagen.se.

3. Årsavgift – Svenskt Näringsliv
Årsavgiften för enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda beräknas som 0,09
% x total årslönesumman – ett grundavdrag på 500 000 kr.
Årsavgiften för enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår i koncerner med fler än 249
anställda beräknas som 0,07 % på summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller
motsvarande). Rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) begränsas till ett belopp motsvarande
lönesumman. Endast positiva rörelseresultat efter avskrivningar (eller motsvarande) medräknas. OBS! Lägsta
årsavgiften är 500 kr/år, företag.
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Branschmedlemskap förutsätter kollektivavtal via medlemskap i annan arbetsgivarorganisation.
Gäller för företag som inte har separat kollektivavtal på området via medlemskap i Svensk Handel.
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