
Medlemsavgift 
 
Så här beräknas avgiften för 2017: 
 
Procentuellt uttag Inkomstskikt Anmärkning 

2,3% på debiteringsunderlag Taxerad förvärvsinkomst Med tillägg/avdrag för kapitalinkomst 

 

Avgifter: Alla avgifter beräknas per individ i hushåll från och med det år man fyller 20 

Högsta avgift för aktiv medlem  18% av PBB* = 8 064 kr Makar / partners: 16 128 kr 

Minimiavgift för aktiv medlem 3% av PBB = 1 344 kr Alltid lägst minimiavgift även efter 
eventuella rabatter 

Avgift för medlem som fyller  
20–25 år under 2017 

500 kr  

Avgift för medlem som fyller  
26–30 år under 2017 

Lika minimiavgift  

Avgift för anhörigmedlem Lika minimiavgift  

Avgift för passiv medlem 500 kr  

Avgift för minderårig 2 ggr minimiavgift Då ingen vårdnadshavare är medlem 

Bänkplatsavgift 500 kr  

 

 
*Prisbasbeloppet (PBB) är 44 800 kr för år 2017. 
 
 

Rabatter och regler 

 Långt-bort-boende-rabatt på 25 % för aktiv medlem som är folkbokförd mer än 8 mil från 

Kamrergatan. Denna rabattsats omfattar också individ som kan dokumentera att denne 

regelbundet vistas mer än 180 dagar utanför Sverige. 

 Medlem vars förvärvsinkomst beskattas enligt det nordiska skatteavtalet skall debiteras 

maxavgift. Mot uppvisande av taxeringsuppgift kan berörd medlem begära nedsättning av 

avgiften hos Prövningskommittén. 

 Medlem, vars make eller maka inte tillhör församlingen men uppfyller förutsättningarna 

för att vinna inträde som aktiv medlem, debiteras församlingsavgift som grundas även på 

andra makens underlag. Med make eller maka likställs partner i registrerat partnerskap. 

 Bänkplatsavgift i Malmö synagoga debiteras tillsammans med medlemsavgiften. 

 Ny aktiv medlem betalar enbart minimiavgift inträdesåret, därefter full avgift i 2 hela år, 

därefter 2 år med 25% rabatt, därefter full avgift. Detta rabattsystem omfattar inte medlem 

med minimiavgift, passiv medlem eller anhörigmedlem. Medlem som begär inträde under sista 

kvartalet debiteras först minimiavgift påföljande år. 

 En ny medlem definieras som en person som varit ute ur församlingen mer än 5 år och 

kunnat vara medlem under denna period. Allt enligt styrelseprotokoll på beslut 2014-03-03 (§ 

477). 

 Alla rabatter skall sökas hos Prövningskommittén. 

 Medlem debiteras en delbetalning i januari motsvarande minimiavgift. Resterande avgift 

debiteras i mars för betalning senast i april. Medlem som fyller högst 30 år under året, passiv 

medlem och anhörigmedlem debiteras hela avgiften i januari månad. 

 Månadsvis betalning via autogiro kan ske efter överenskommelse med församlingskontoret. 


