
 

Så här beräknas avgiften för 2020: 
 
Procentuellt uttag Inkomstskikt Anmärkning 

2,3% på debiteringsunderlag Taxerad förvärvsinkomst Med tillägg/avdrag för överskott/underskott av kapital 

 

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

Högsta avgift för aktiv medlem  18% av PBB = 8 514 kr  Makar / partners: 17 028 kr (OBS! se även medlemsrabatt 
nedan) 

Lägsta avgift för aktiv medlem 2,8% av PBB = 1 324 kr Alltid lägst minimiavgift även efter eventuella rabatter 

Avgift för medlem som fyller 
20-25 år under 2018 

500 kr  

Avgift för medlem som fyller 
26-30 år under 2018 

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  

 
Förklaring 
Prisbasbeloppet (PBB) är 47 300 kr för år 2020. 
 
Alla belopp i ovan tabell är FÖRE den särskilda medlemsrabatten på upp till 3 000 kr som gäller för år 2020. Alla 
medlemmar får ett avdrag om max 3 000 kronor. Dock kan medlemsavgiften inte understiga lägsta avgift på 1 324 
kr (2,8 % av PBB) 
 
För ensamhushåll finns år 2020 utöver den generella rabatten dessutom möjlighet att ansöka nedsättning på upp 
till 20%. Extrarabatten för ensamhushåll kan medges efter ansökan hos prövningskommittén. 
 
Långt-bort-boende rabatt på 25 % för aktiv medlem som är folkbokförda 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. 
  
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 tertialet debiteras först minimiavgift påföljande år.  
 
Enligt styrelseprotokoll 2014-03-03 (§ 477) beslutades att som ny medlem definiera de som varit ute ur 
församlingen mer än 5 år och kunnat vara medlemmar under denna period.   
 
Alla ansökningar om rabatter ska ställas till församlingskansliet som effektuerar dessa för långt-borta-boende 
samt medlemmar som får rabatt år 4 och 5.  Kansliet sammanställer även alla ärenden till Prövningskommittén 
som i maj månad tar beslut om eventuella ytterligare rabatter i de fall särskilda omständigheter åberopas. 
 
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. Bänkplatsavgiften debiteras tillsammans med medlemsavgiften i januari och gäller 
även den per kalenderår 
 
Månadsvis betalning via autogiro kan ske efter överenskommelse med församlingskansliet. 

 
Vad händer om du inte betalar? 
Skriftlig ansökan med begäran om nedsättning av medlemsavgift ska göras hos Prövningskommittén snarast. 
Ansökan från medlem som enbart debiterats minimiavgift behandlas inte, ej heller ansökan från anhörigmedlem.  
 
Den som erhållit intäkt av engångskaraktär, t.ex. en lägenhetsförsäljning, har möjlighet att 
ansöka om nedsättning  hos Prövningskommittén för detta belopp 
 
Om medlem inte betalar i tid skickas betalningspåminnelse. Påminnelseavgift (100 kr) tillkommer för varje 
påbörjad månad av försenad betalning av faktura. Efter två påminnelser skickas en sista påminnelse med 



mottagningsbevis. Därefter skickas ärendet till kronofogden för indrivning. 
 
Medlem, som anser att avgiften har debiterats på felaktiga grunder, skall omedelbart skriftligen meddela detta till 
församlingskansliet. 
 
Den som har obetalda förfallna avgifter från tidigare år kan, efter kontakt med församlingskontoret, beviljas en 
avbetalningsplan. Avbetalningsplan beviljas endast om avbetalningen sker genom autogiro. 
 
Medlem, som inte har betalt sin avgifter i tid, eller saknar godkänd avbetalningsplan, är enligt församlingens 
stadgar inte röstberättigad vid församlingsstämmor.  Medlemmen kan även uteslutas ur församlingen om 
avgifterna inte betalas. Även utesluten medlem krävs på obetalda avgifter. 


